Cymwys ar gyfer y dyfodol

Ymgynghoriad i bobl ifanc

Helô.
Mae pawb yn cymryd profion:
●● profion mathemateg
●● profion sillafu
●● profion llygaid
Yn yr ysgol, mae profion ac arholiadau’n helpu
athrawon i weld faint rydych chi’n ei wybod ac
i weld a oes angen help arnoch chi.

Pan rydych chi’n 16 oed.
Yn yr ysgol uwchradd rydych chi’n cymryd gwahanol arholiadau fel TGAU.
Pan rydych chi’n pasio arholiad, rydych chi’n cael cymhwyster.
Mae cymwysterau’n gallu’ch helpu chi:
●● i gael gwaith
●● i fynd i’r coleg neu’r brifysgol

Amdanom Ni.
Cymwysterau Cymru ydyn ni.
Ni sy’n penderfynu pa gymwysterau y mae ysgolion yng Nghymru’n gallu
dewis eu cynnig. Rydyn ni’n gwneud yn siŵr eu bod nhw’n iawn ar gyfer
Cymru, a bod yr arholiadau rydych chi’n eu cymryd yn deg.
Daw gwahanol gymwysterau o wahanol sefydliadau o’r enw byrddau arholi.
Rydyn ni’n edrych ar y sefydliadau hyn ac yn gwneud yn siŵr eu bod nhw’n
dilyn ein rheolau ni ar gyfer cymwysterau yng Nghymru.

Rydyn ni’n edrych ar y cymwysterau rydych chi’n eu
cymryd yn yr ysgol i weld sut mae angen iddyn nhw
newid. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr eu bod nhw cystal
â phosibl ac yn eich paratoi chi ar gyfer bywyd.
Rydyn ni eisiau clywed oddi wrthych chi.

Atebwch y cwestiynau i roi gwybod i ni beth ydy’ch barn chi.
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Pam ydyn ni’n edrych ar gymwysterau?
Mae cwricwlwm yr ysgol yn newid yng Nghymru.
Ystyr cwricwlwm ydy’r pynciau rydych chi’n eu
hastudio a sut rydych chi’n dysgu yn yr ysgol.
O 2022 ymlaen, fe fydd y pethau rydych chi’n eu dysgu a sut rydych chi’n
dysgu’n newid. Mae’r cwricwlwm newydd yn ymwneud â dysgu sgiliau
newydd a’ch paratoi chi ar gyfer eich dyfodol. Mae angen i gymwysterau
newid, fel eu bod nhw’n cyd-fynd â’r cwricwlwm newydd.

2,000

Yn 2017/18, roedd yna dros
o
gymwysterau i ddewis ohonyn nhw yn 16 oed.
Mae hynna’n lot fawr.
Doedd neb wedi cymryd

1,100 ohonyn nhw.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi’n gallu cymryd y
cymwysterau iawn pan fyddwch chi’n 16 oed.

Dim ond TGAU y mae’r rhan fwyaf o bobl wedi
clywed amdanyn nhw.

Mae rhai pobl yn amau nad 16 ydy’r oed iawn i gymryd cymwysterau.

Ond dim ond
gael ydy TGAU.

Rydyn ni wedi trafod hyn ac wedi dod i’r farn mai 16 ydy’r oed iawn gan
mai dyna pryd y mae pobl ifanc yn penderfynu beth i’w astudio nesaf
neu ba waith i fynd amdano.

5% o’r cymwysterau sydd ar

Felly, rydyn ni’n ystyried newid cymwysterau yng
Nghymru.
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Ein Gweledigaeth.
Rydyn ni eisiau i bawb sy’n 16 oed yng Nghymru gymryd cymwysterau sydd:
●● yn eu paratoi nhw ar gyfer bywyd
●● yn eu paratoi nhw ar gyfer dysgu
●● yn eu paratoi nhw ar gyfer gwaith
●● yn eu gwneud nhw’n gyffrous ynglŷn â’u dyfodol
●● ac sydd â gwerth yng Nghymru, y DU a ledled y byd

Beth rydyn ni’n ystyried ei wneud.
Rydyn ni eisiau i’r holl gymwysterau yng Nghymru ein helpu ni i gyrraedd y weledigaeth
hon.
Felly, rydyn ni’n ystyried:
●● cael 3 egwyddor (rheol) newydd y mae’n rhaid i bob cymhwyster eu dilyn
●● cadw TGAU, ond eu diweddaru fel eu bod nhw’n cyd-fynd â’r cwricwlwm newydd
●● cynnig cymhwyster newydd mewn sgiliau
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Egwyddor 1

Dylai cymwysterau gysylltu â nodau’r cwricwlwm newydd i Gymru.
Byddai hyn yn gwneud yn siŵr bod cymwysterau:
●● â chynnwys perthnasol
●● yn cefnogi addysgu da
●● yn defnyddio’r math gorau o asesiad
Bydd yn rhaid i fyrddau arholi ddangos i ni sut y mae eu cymwysterau:
●● yn cefnogi a chysylltu â’r cwricwlwm newydd
●● yn cefnogi dysgu positif ac yn rhoi profiadau diddorol ichi
●● yn defnyddio’r asesiadau cywir ar gyfer yr hyn rydych wedi’i ddysgu
●● yn gwneud defnydd da o dechnoleg
●● yn adeiladu ar ddysgu ac yn eich helpu chi i symud ymlaen

?

Dylai cymwysterau gysylltu â nodau’r cwricwlwm
newydd i Gymru.

Ydych chi’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf
Dwi’n cytuno
Dwi’n cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr

Pam?
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Egwyddor 2
Dylai cymwysterau fod ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Mae’r iaith Gymraeg yn tyfu. Mae’r cwricwlwm newydd yn cynnig mwy o gyfleoedd i ddysgu Cymraeg.
Mae cymwysterau sy’n cael eu datblygu yng Nghymru ar gael yn y Gymraeg. Yn aml, dydy cymwysterau
sydd wedi’u datblygu y tu allan i Gymru ddim ar gael yn y Gymraeg. Weithiau rydyn ni’n rhoi grantiau er
mwyn helpu i gael arholiadau ar gael yn y Gymraeg hefyd. Ond mae yna rai arholiadau sydd dal ar gael yn y
Saesneg yn unig.
Rydyn ni eisiau i bob cymhwyster fod ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg yn y dyfodol.

?

Dylai pob cymhwyster fod ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Ydych chi’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf

Pam?

Dwi’n cytuno
Dwi’n cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr
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Egwyddor 3

Dylai cymwysterau gynnig rhywbeth i bawb.
Dylai cymwysterau’ch helpu chi i symud ymlaen i gam nesaf eich dysgu. Mae’r cwricwlwm
newydd yn gadael i chi ddysgu a symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun. Rydyn ni o’r
farn y dylai cymwysterau wneud yr un peth.
Dylen nhw ddiwallu’ch anghenion ar ba bynnag lefel rydych chi’n dechrau arni a’ch helpu
chi i gamu ymlaen.
Dylai cymwysterau:
●● eich helpu chi i dyfu a theimlo’n hyderus i ddysgu
●● dangos i bobl beth rydych chi’n ei wybod a beth rydych chi’n gallu ei wneud
●● dangos y lefel nesaf rydych chi’n barod amdani
●● eich helpu chi i benderfynu beth i’w wneud nesaf
Rydyn ni eisiau i fyrddau arholi ddangos sut y bydd eu cymwysterau:
●● yn eich cefnogi chi i ddysgu
●● yn eich helpu chi i symud ymlaen i gam nesaf eich dysgu

?

Dylai cymwysterau gynnig rhywbeth i bawb.
Dylen nhw’ch helpu chi i symud ymlaen i gam
nesaf eich dysgu.

Ydych chi’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf
Dwi’n cytuno
Dwi’n cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol
Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf
Dwi ddim yn siŵr

Pam?
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Newid TGAU i’w gwneud nhw’n
addas ar gyfer y dyfodol.
Dylai cymwysterau’ch paratoi chi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith.
Mae cymwysterau TGAU yn ffordd dda o wneud hyn.

?

Ydych chi’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf

1. Mae TGAU wedi bod o gwmpas ers amser hir. Mae ysgolion,
prifysgolion a chyflogwyr ledled y byd yn ymddiried ynddyn
nhw ac yn eu deall.

Dwi’n cytuno

Byddwn ni’n cydweithio â byrddau arholi i wneud yn siŵr bod
cymwysterau TGAU:
●● yn cael eu diweddaru i gyflawni nodau’r cwricwlwm newydd
●● yn ein helpu ni i gyrraedd ein gweledigaeth

Pam?

Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol

2. Mae ysgolion yn gwneud llawer o newidiadau ar gyfer y
cwricwlwm newydd, felly rydyn ni o’r farn na fyddai’n syniad da
newid enw TGAU hefyd
3. Mae’n bosibl i gymwysterau TGAU newid ac addasu i gyd-fynd
â’r cwricwlwm newydd.

Dylai cymwysterau TGAU newid i fod yn addas ar gyfer y dyfodol. Dylen
nhw barhau i fod yn gymwysterau y gallwch chi eu cymryd yn 16 oed.

Dwi’n anghytuno
Dwi’n anghytuno’n gryf

?

Dwi ddim yn siŵr

Oes gennych chi unrhyw syniadau ynglŷn â sut y gallai cymwysterau
TGAU newid i fod yn addas ar gyfer y dyfodol?

Dydyn ni ddim yn gwybod sut y bydd cymwysterau TGAU 		
yn newid ar y funud ond mae’n bosibl y byddan nhw:
●● ar gael mewn meysydd pwnc gwahanol
●● yn cynnwys prosiectau sy’n canolbwyntio ar 			
sefyllfaoedd bywyd go iawn
●● yn defnyddio mwy o dechnoleg
●● yn cynnig mwy o gyfleoedd i ddysgu sgiliau 			
ymarferol
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Cymhwyster newydd mewn sgiliau ehangach.
Mae’r cwricwlwm newydd yn ymwneud â dysgu sgiliau ar gyfer y
dyfodol. Byddwch chi’n dysgu sut i:
●● ddatrys problemau a dod o hyd i wahanol ffyrdd i feddwl am
bethau
●● cynllunio a threfnu
●● bod yn greadigol a dod o hyd i ffyrdd newydd i wneud pethau
●● deall eich hun a gwneud yn fawr o’ch gwybodaeth a’ch talentau

?

Dylai fod cymhwyster newydd mewn sgiliau ehangach.

Ydych chi’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf
Dwi’n cytuno

Pam?

Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol

Mae’r sgiliau hyn yn eich helpu chi i baratoi ar gyfer bywyd a gwaith.

Dwi’n anghytuno

Mae yna Dystysgrif Her Sgiliau yn barod. Mae’n gymhwyster da
oherwydd:
●● ei fod yn rhoi sgiliau ymarferol i chi ar gyfer bywyd a gwaith
●● eich bod chi’n gallu dewis prosiect sydd o ddiddordeb i chi
●● eich bod chi’n cael rhoi cynnig ar weithgareddau dysgu gwahanol

Dwi’n anghytuno’n gryf

Rydyn ni o’r farn y gellid ei datblygu i wneud
cymhwyster newydd yn seiliedig ar sgiliau.

Dwi ddim yn siŵr

?

Oes gennych chi unrhyw syniadau ynglŷn â sut y gallai’r Dystysgrif Her
Sgiliau gael ei newid er gwell?
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Amdanoch chi.
Ydych chi’n ddysgwr?
Ydw

Nac ydw

Os oes gennych unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud am ein
hymgynghoriad, defnyddiwch y gofod isod.

Os ydych chi’n ddysgwr, faint yw eich oed?
3-11 oed
12-16 oed
17-21 oed
22 oed neu’n hŷn

Os nad ydych yn ddysgwr, rhowch wybod i ni ym mha rinwedd
rydych yn ymateb (er enghraifft, rhiant/gofalwr, neu athro/
athrawes).
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Y camau nesaf.
Dyma’r cam cyntaf o ran newid cymwysterau yng Nghymru.
Bydd pob un o’ch atebion yn ein helpu ni i gynllunio beth sy’n digwydd nesaf.

Diolch yn fawr am ddarllen hwn.
Gallwch chi ddweud eich barn wrthon ni trwy:
1. Ateb y cwestiynau yn ein harolwg ar-lein: 				
smartsurvey.co.uk/s/QualifiedYoungPeoples

2. Anfon eich atebion ar y ddogfen hon i:
post@arad.cymru
Ymchwil Arad
8 Rhodfa Columbus,
Maes Brigantîn,
Caerdydd CF10 4SD.

Cyfrinachedd
Peidiwch ag ysgrifennu unrhyw beth a allai adnabod rhywun yn
eich atebion.
Bydd eich atebion yn cael eu gweld gan Cymwysterau Cymru
ac Arad, a fydd yn ysgrifennu adroddiad ar y canfyddiadau.
Bydd y ddau ohonom yn cadw eich atebion yn ddiogel.
Mae yna gyfraith o’r enw Rhyddid Gwybodaeth sy’n golygu y
gallai pobl ofyn am weld gwybodaeth sydd gennym ni. Efallai y
bydd yn rhaid i ni gyhoeddi’r cyfan, neu rywfaint o’ch ateb.
Os hoffech ddarganfod mwy am ein gwaith ar gymwysterau ar
gyfer y cwricwlwm newydd, gan gynnwys ein hymgynghoriadau
yn y dyfodol, gallwch ein dilyn ar Trydar.

erbyn 5yh dydd Gwener 7 Chwefror 2020.
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