Newyddion gan Cymwysterau Cymru - Ionawr 2020

Ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol yn cau mis nesaf
Cyn bo hir, byddwn yn cau ein hymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol, lle rydym yn ceisio barn ar y
cymwysterau i gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.
Mae gennych tan 7 Chwefror i roi eich barn ar sut rydym yn strwythuro'r ystod lawn o gymwysterau a ariennir yn
gyhoeddus fel rhan o'n strategaeth ehangach i gefnogi'r cwricwlwm newydd.
Byddwn yn defnyddio'ch ymatebion i lywio a chefnogi datblygiad a diwygiad y cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16
oed yng Nghymru.
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TGAU Tachwedd - Mathemateg yn postio canlyniadau cryf, Iaith
Saesneg yn gwella
Rydym wedi cyhoeddi ein trosolwg o gyfres arholiadau mis Tachwedd 2019, gan ddangos canlyniadau cryf mewn
TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd o'i gymharu â chyfres mis Tachwedd 2018. Fe wnaeth
canlyniadau TGAU Saesneg hefyd wella yn A*-C, tra bod y cofnod bach ar gyfer TGAU Iaith Gymraeg yn ei
gwneud hi'n anodd gwneud cymariaethau ystyrlon
Gellir gweld ein trosolwg yn adran Arholiadau 360 o'n gwefan, ynghyd â manylion yr holl gyfresi arholiadau
blaenorol.

Adroddiad ar gamymddwyn mewn arholiadau
Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad ar gamymddwyn mewn arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch: cyfres
arholiadau haf 2019. Dyma rai o bwyntiau allweddol yr adroddiad:

Rhoddwyd 200 o gosbau i fyfyrwyr am gamymddwyn yn haf 2019, gostyngiad o 5.7% o gymharu â 210 o
gosbau yn 2018.
Ffonau symudol yw'r rheswm mwyaf cyffredin am gosb.
Rhoddwyd mwy o gosbau yn ôl cyfran mewn perthynas â TGAU nag UG a Safon Uwch.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.

Sgiliau am oes
Byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth am elfen Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru dros yr wythnos nesaf.
Mae'n cynnwys cardiau post a phosteri y gallwch eu rhoi i rieni i helpu i egluro sut mae elfen THS yn gweithio.
Mae'r wybodaeth hefyd yn cynnwys cyflwyniad PowerPoint wedi'i ddiweddaru sy'n cynnwys animeiddiad yn
esbonio'r THS. Mae croeso i chi uwchlwytho'r cyflwyniad PowerPoint a'r fideo i'ch gwefan eich hun, a'i rannu yn
ystod unrhyw nosweithiau rhieni rydych chi wedi'u cynllunio.
Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â comms@qualificationswales.org
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Adolygiad o gyfres arholiadau Haf 2019
Rydym wedi cyhoeddi ein trosolwg o gyfres arholiadau haf 2019. Mae'n manylu ar ein dull o oruchwylio cyflwyno,
gosod safonau a dyfarnu cymwysterau cyffredinol a ddysgir gan ddysgwyr yng Nghymru. Gallwch ddod o hyd i'r
ddogfen hon yn adran Arholiadau 360 o'n gwefan.

Mae Cymwysterau Cymru eisiau clywed eich barn chi!
A yw cymwysterau Peirianneg yng Nghymru yn diwallu anghenion dysgwyr, darparwyr dysgu a
chyflogwyr? A ydyn nhw’n paratoi dysgwyr yn dda ar gyfer swyddi? Pa welliannau gellid eu gwneud ar
gyfer y dyfodol?
Rydym wedi lansio holiadur ar-lein ar gymwysterau yn y sector peirianneg, gweithgynhyrchu uwch ac ynni, fel
rhan o’n hadolygiad sector cenedlaethol. Mae’r holiadur ar agor tan 21 Chwefror 2020.
Rydyn ni eisiau clywed gan gynifer â phosibl o gyflogwyr, dysgwyr, darparwyr dysgu a phobl sydd â diddordeb.
Gallwch chi gymryd rhan yn Gymraeg neu’n Saesneg drwy glicio yma. Mae croeso i chi rannu’r holiadur gyda’ch
staff, yn ogystal â dysgwyr a phrentisiaid.
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Caiff canlyniadau’r holiadur eu cyhoeddi fel rhan o’r adroddiad sy’n adolygu’r sector. Bydd pob ymateb yn hollol
anhysbys.
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr holiadur, cysylltwch â
Adolygiadpeirianneg@cymwysteraucymru.org

Sesiwn yn y Senedd
Fel rhan o’r gwaith ymgysylltu ar ein hymgynghoriad cyntaf, Cymwys ar gyfer y dyfodol, cynhaliwyd sesiwn
gwleidyddol yn Nhŷ Hywel. Wedi'i noddi'n garedig gan Lynne Neagle AC, roedd yn gyfle i annog Aelodau'r
Cynulliad a thimau ymchwil ehangach i ymddiddori yn ein hymgynghoriad.
Cawsom gyfle hefyd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau eraill sy’n ymwneud â diwygio cymwysterau
er mwyn cynnig cyfleoedd i bawb, diogelu dysgwyr a chynnal hyder y cyhoedd yn y system gymwysterau.

To subscribe to our mailing list for the Slate, please click here.
___________________________________________________________________________________________
I danysgrifio i’n rhestr bost ar gyfer Y Llechen, cliciwch yma.

Y Llechen: cylchlythyr Cymwysterau Cymru i’r sector addysg
Gallwch chi ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol i weld y newyddion diweddaraf am ein gwaith:
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