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Crynodeb
Ym mis Tachwedd 2019, dechreuom ni ymgynghoriad1 ar ein cynigion i:
1. sefydlu set o egwyddorion i lunio sut y byddwn yn penderfynu pa
gymwysterau a gymerir yn 16 oed sy'n gymwys i gael cyllid cyhoeddus;
2. ailgynllunio cymwysterau TGAU fel eu bod yn ffurfio rhan ganolog o'r
cymwysterau a gynigir ar gyfer dysgwyr 16 oed yng Nghymru;
3. cynnwys cymhwyster penodol sy'n cefnogi datblygu ac asesu'r sgiliau ehangach
fel y'u diffinnir yn y cwricwlwm newydd fel rhan o’r cymwysterau a gynigir.
Daeth yr ymgynghoriad i ben ym mis Chwefror 2020. Yn y ddogfen hon, rydym yn
crynhoi ac yn egluro ein penderfyniadau a sut y byddwn yn eu rhoi ar waith.
Ochr yn ochr â'r ddogfen hon, rydym wedi cyhoeddi dadansoddiad o'r holl ymatebion
i'n hymgynghoriad. Diolch i bawb a gymerodd yr amser i ymateb ac i roi eich barn i ni.
Ar ôl ystyried yr holl ymatebion yn ofalus, rydym wedi gwneud y penderfyniadau
canlynol.
1. Rydym wedi cytuno ar yr egwyddorion arweiniol a fydd yn llywio sut rydym
yn penderfynu pa gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed ddylai fod yn
gymwys i gael cyllid cyhoeddus.
Ein hegwyddorion yw y dylai cymwysterau a ariennir yn gyhoeddus ar gyfer
pobl ifanc 16 oed:
i.

gysylltu â nodau a dibenion y cwricwlwm newydd i Gymru, a'u cefnogi;

ii.

bod ar gael yn Gymraeg a Saesneg;

iii.

cyfrannu at gynnig cydlynol a chynhwysol.

1
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Byddwn yn defnyddio'r egwyddorion hyn ochr yn ochr â'n disgwyliadau
presennol ar gyfer cymwysterau rheoledig fel y'u mynegir yn ein fframwaith
rheoleiddio.
2. Byddwn yn cadw'r enw TGAU ac yn diweddaru cynnwys ac asesiad
cymwysterau TGAU unigol i ddiwallu anghenion y dyfodol.
Byddwn yn ystyried sut y dylid cynllunio cymwysterau TGAU yn y dyfodol.
Bydd hyn yn cynnwys edrych ar y cynnwys a asesir mewn cymwysterau TGAU,
eu trefniadau asesu, a'r ystod o feysydd pwnc y maent ar gael ynddynt.
Wrth wneud hynny, byddwn yn ystyried sut y gall cymwysterau TGAU gefnogi
nodau a dibenion y cwricwlwm newydd yn fwyaf effeithiol wrth ennyn hyder y
cyhoedd yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Byddwn yn disgwyl y bydd
cymwysterau TGAU yn y dyfodol mor gynhwysol a hygyrch â phosibl.
Bydd angen i gymwysterau eraill ar draws ystod o lefelau fod ar gael ochr yn
ochr â chymwysterau TGAU, i roi'r hyblygrwydd angenrheidiol i ganolfannau
sicrhau bod darpariaeth ar gyfer anghenion pob dysgwr.

3. Byddwn yn ailalinio ein gwaith ar ddiwygio'r Dystysgrif Her Sgiliau
Sylfaen/Cenedlaethol gyfredol gyda'n hadolygiad ehangach o gymwysterau
ar gyfer pobl ifanc 16 oed.
Roedd safbwyntiau rhanedig ar ein cynnig i fwrw ymlaen â’n gwaith ar
ddatblygu cymhwyster newydd sy’n asesu sgiliau ehangach pobl ifanc 16 oed.
Rydym am sicrhau y bydd unrhyw newidiadau i Dystysgrif Her Sgiliau Cyfnod
Allweddol 4 yn y dyfodol (y fersiwn a gymerir yn 16) yn gydlynol â
chymwysterau eraill a gymerir yn 16. Felly, ni fyddwn yn ymgynghori ar
ddiwygiadau i'r cymhwyster hwn hyd nes y byddwn wedi penderfynu sut bydd
yr ystod lawn o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn edrych.
Byddwn yn parhau fel y cynlluniwyd gyda'n diwygiadau i'r Dystysgrif Her
Sgiliau Uwch, a gymerir yn nodweddiadol ochr yn ochr â chymwysterau Safon
Uwch a chymwysterau lefel 3 eraill.
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Cefndir
Rydym yn edrych ar sut y bydd angen i gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed
newid er mwyn sicrhau:
•

y bydd cymwysterau yn y dyfodol yn cefnogi cyflwyno'r cwricwlwm newydd i
Gymru ac yn helpu i wireddu ei uchelgais; ac

•

y gall yr ystod o gymwysterau sydd ar gael addasu ac ymateb i anghenion y
dyfodol, gan gynnwys mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol a'r galw
cynyddol am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Rydym am i bobl ifanc 16 oed sefyll cymwysterau ag iddynt barch byd-eang sy’n eu
hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith.
Dylai ysgolion a darparwyr eraill sy’n cael eu hariannu’n gyhoeddus allu dewis o blith
ystod o gymwysterau sy’n:
•

ennyn hyder y cyhoedd, gyda derbynioldeb yng Nghymru, y DU ac yn fydeang;

•

sicrhau dewis teg, cydlynol a dwyieithog i ganolfannau a dysgwyr;

•

gwneud y gorau o dechnoleg ddigidol; ac

•

y gellir eu darparu mewn ffordd reoledig a chynaliadwy.

Ym mis Tachwedd 2019, dechreuon ni ymgynghoriad 2 ar ein cynigion i:
1. sefydlu set o egwyddorion i lunio sut y byddwn yn penderfynu pa
gymwysterau a gymerir yn 16 oed sy'n gymwys i gael cyllid cyhoeddus;
2. ailgynllunio cymwysterau TGAU fel eu bod yn ffurfio rhan ganolog o'r
cymwysterau a gynigir ar gyfer dysgwyr 16 oed yng Nghymru; a
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3. cynnwys cymhwyster penodol sy'n cefnogi datblygu ac asesu'r sgiliau
ehangach fel y'u diffinnir yn y cwricwlwm newydd fel rhan o’r cymwysterau a
gynigir.
Daeth yr ymgynghoriad i ben ym mis Chwefror 2020, ac rydym bellach yn cyhoeddi
ein penderfyniadau a'r camau nesaf. Wrth ddod i'n penderfyniadau rydym wedi
ystyried pob ymateb i bob fersiwn o'n hymgynghoriad (y fersiynau ar-lein, cyfeillgar i
bobl ifanc a hawdd eu darllen).
Ochr yn ochr â'r ddogfen hon, rydym hefyd yn cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'n
hymgynghoriad.
Rydym yn ddiolchgar i bawb a gymerodd yr amser i ymateb ac i roi eich barn i ni.

Ein penderfyniadau a sut y byddwn yn eu gweithredu
Gwnaethom ymgynghori ar gynigion i:
1. sefydlu set o egwyddorion i lunio sut y byddwn yn penderfynu pa
gymwysterau a gymerir yn 16 oed sy'n gymwys i gael cyllid cyhoeddus;
2. ailgynllunio cymwysterau TGAU fel eu bod yn ffurfio rhan ganolog o'r
cymwysterau a gynigir ar gyfer dysgwyr 16 oed yng Nghymru;
3. cynnwys cymhwyster penodol sy'n cefnogi datblygu ac asesu'r sgiliau
ehangach fel y'u diffinnir yn y cwricwlwm newydd fel rhan o’r cymwysterau a
gynigir.
Byddwn yn bwrw ymlaen â'r ddau gynnig cyntaf hyn. Byddwn yn dychwelyd at y
trydydd cynnig yn nes ymlaen, ar ôl i ni gytuno sut bydd yr ystod o gymwysterau ar
gyfer pobl ifanc 16 oed yn y dyfodol yn edrych.

1. Egwyddorion i lunio'r cymwysterau a gynigir yn y dyfodol
Byddwn yn defnyddio egwyddorion arweiniol i lywio sut y dylai’r ystod o
gymwysterau’r dyfodol y gellir eu hariannu'n gyhoeddus ar gyfer pobl ifanc 16 oed
edrych.
I fod yn gymwys i gael cyllid cyhoeddus, dylai cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16
oed:
i.

gysylltu â nodau a dibenion y cwricwlwm newydd i Gymru, a'u cefnogi;
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ii.

bod ar gael yn Gymraeg a Saesneg;

iii.

cyfrannu at ystod gydlynol a chynhwysol sy'n diwallu anghenion pob
dysgwr.

Rydym wedi diwygio geiriad y drydedd egwyddor o'r un yr ymgynghorwyd arni, i'w
gwneud yn gliriach. Rydym wedi dileu’r gair ‘teg’ ac wedi rhoi ‘cynhwysol’ yn ei le.
Roedd barn gref gan ymatebwyr y dylai'r cynnig cyffredinol ddiwallu anghenion pob
dysgwr. Mae'r geiriad newydd yn adlewyrchu'r farn honno ac yn disgrifio ein bwriad
yn gliriach.
Ochr yn ochr â'n fframwaith rheoleiddio presennol, bydd yr egwyddorion hyn yn sail
i'n gwaith ar yr ystod o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn y dyfodol.
Byddant yn llywio ein cynigion o ran pa gymwysterau ddylai fod ar gael, a byddwn yn
eu defnyddio i benderfynu ar y ffordd orau o ddefnyddio ein hoffer rheoleiddio i
sicrhau bod y cymwysterau hynny ar gael.
Byddwn yn ymgorffori’r egwyddorion yn ein trefniadau ar gyfer penderfynu pa
gymwysterau ar gyfer dysgwyr cyn-16 y dylid eu ‘dynodi’ fel rhai sy’n gymwys i gael
cyllid cyhoeddus. Gwnaethom ddisgrifio yn yr ymgynghoriad sut y gallai hyn edrych
yn ymarferol. Wrth i ni ddatblygu manylion ein dull, byddwn yn ymgysylltu ymhellach
â rhanddeiliaid i ystyried goblygiadau ymarferol ein dull cyn iddo gael ei gwblhau.
Yn yr adrannau canlynol, rydym yn trafod yr adborth a gawsom ar yr egwyddorion
hyn, a sut y byddwn yn ystyried hynny wrth i ni eu defnyddio.
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i.

Dylai cymwysterau a ariennir yn gyhoeddus ac a gymerir yn 16 oed
ymwneud â'r cwricwlwm newydd i Gymru a'i gefnogi

Dylai Cymwysterau Cymru gymryd camau i sicrhau bod cymwysterau a ariennir yn
gyhoeddus ac a gymerir yn 16 oed ymwneud â'r cwricwlwm newydd i Gymru a'i gefnogi.
I ba raddau ydych chi'n cytuno gyda’r cynnig hwn?3

Roedd cefnogaeth gyffredinol i'r egwyddor hon. Y thema fwyaf trawiadol a ddaeth yn
amlwg yn yr ymatebion i'r cynnig hwn oedd yr angen i sicrhau'r cydbwysedd cywir
wrth ystyried sut y dylai cymwysterau gysylltu â'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.
Mae tensiwn cynhenid rhwng yr hyblygrwydd y mae'r fframwaith cwricwlwm newydd
yn ei roi i ysgolion deilwra cynnwys cwricwlwm ar lefel leol, a'r ffaith bod yn rhaid i
gymwysterau nodi'n glir y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau y bydd dysgwyr yn
cael eu hasesu arnynt. Er bod lle i gynllunio cymhwyster i ganiatáu rhywfaint o
hyblygrwydd a dewis yn y testunau y mae dysgwyr yn ymgysylltu â nhw, rhaid iddo
bob amser egluro'r hyn y mae disgwyl i ddysgwyr ei ddangos a sut y cânt eu hasesu.
Mae tensiwn arall yn gysylltiedig â hyn. Rhaid i gymwysterau gefnogi trosglwyddiad
llyfn ar gyfer dysgwyr 14 oed o'u profiadau cynharach o'r cwricwlwm a galluogi
dysgwyr i symud ymlaen yn llwyddiannus i lwybrau ôl-16. Mae angen i'r rhai sy'n
dibynnu ar ganlyniadau cymwysterau, fel colegau, prifysgolion a chyflogwyr wybod
pa ddysgu a chyflawniad y mae'r canlyniadau hynny'n eu cynrychioli.

3
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Byddwn yn ystyried a ddylai cymwysterau yn y dyfodol barhau i adlewyrchu pynciau
a llwybrau sefydledig ac i ba raddau, neu a ddylent adlewyrchu strwythur y
cwricwlwm newydd yn agosach, sydd wedi'i drefnu'n chwe maes dysgu a phrofiad
(MDaPh) ac elfennau eraill. Roedd barn gymysg ymhlith ymatebwyr ynghylch a
fyddai angen newidiadau o'r fath, i ba raddau a pha mor fuan.
Fel y nodwyd gennym yn yr ymgynghoriad, mae rhai agweddau ar y cwricwlwm na
fyddai'n bosibl nac yn ddymunol eu cynnwys mewn cymwysterau. Fel y nododd rhai
ymatebion, mae perygl efallai na fydd ysgolion yn rhoi'r un pwysigrwydd ar elfennau
o'r cwricwlwm nad ydynt wedi'u cynnwys mewn cymwysterau. Er ein bod yn cytuno
bod hyn yn bosibilrwydd, credwn y gellid lliniaru'r math hwn o ganlyniad anfwriadol
trwy drefniadau cyfathrebu, llywodraethu ac atebolrwydd effeithiol. Wrth i ni
ddatblygu ein gwaith yn y maes hwn, byddwn yn nodi'n glir a oes unrhyw agweddau
ar y cwricwlwm yr ydym o'r farn na ddylid eu cynnwys mewn cymwysterau ac yn profi
ein ffordd o feddwl gyda rhanddeiliaid.
Yn ein hymgynghoriad, gwnaethom archwilio'r gwahanol ffyrdd y gallai cymwysterau
gyflawni'r egwyddor hon. Wrth i ni ddatblygu cynigion ar gyfer yr ystod o
gymwysterau sydd ar gael yn y dyfodol, byddwn yn nodi'n fanylach sut ac i ba
raddau yr ydym yn disgwyl i wahanol gymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd, sut
y dylai cyrff dyfarnu ddangos tystiolaeth o hyn, a'i gyfleu i ganolfannau a dysgwyr.
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ii.

Dylai'r holl gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus ac a gymerir yn
16 oed fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg

Dylai Cymwysterau Cymru ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff dyfarnu sicrhau bod yr holl
gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, ac a gymerir yn 16 oed, ar gael yn Gymraeg a
Saesneg.
I ba raddau ydych chi'n cytuno gyda’r cynnig hwn?4

Roedd cefnogaeth gyffredinol i'r egwyddor hon, gyda llawer o ymatebwyr yn cyfeirio
at yr angen i sicrhau cyfle cyfartal, dewis a thegwch i'r holl ddysgwyr. Codwyd ystod
o bwyntiau, gan y rhai a oedd yn cytuno ac yn anghytuno, ynghylch sut y gallai'r
egwyddor hon weithredu'n ymarferol.
Roedd rhai pryderon y gallai defnyddio'r egwyddor hon yn anhyblyg leihau ystod
gyffredinol y cymwysterau sydd ar gael yng Nghymru. Yn benodol, efallai na fydd
rhai cyrsiau galwedigaethol gwerthfawr, neu gymwysterau sydd â nifer isel o
ymgeiswyr ond sy'n bwysig i'r dysgwyr hynny sy'n eu dilyn ar gael mwyach. Un
awgrym i liniaru'r effaith hon (yn ychwanegol at y camau a amlinellwyd yn yr
ymgynghoriad) oedd gweithredu'r egwyddor hon yn raddol, er mwyn rhoi amser i
gyrff dyfarnu addasu eu cynnig ac osgoi creu gormod o fylchau yn y ddarpariaeth.
Codwyd pryder gan rai ynghylch cost a dichonoldeb posibl sicrhau bod yr holl
gymwysterau ar gael yn y ddwy iaith. Pryder arall a fynegwyd oedd y gallai gofyniad
o'r fath annog rhai cyrff dyfarnu i beidio â chynnig eu cymwysterau yng Nghymru, a

4
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thrwy hynny gyfyngu ar gystadleuaeth a dewis yn y farchnad. Wrth i ni ddatblygu
cynigion ar gyfer ymgynghori ar y cymwysterau a ddylai fod yn rhan o'r cynnig yn y
dyfodol, byddwn yn ystyried pa gamau y gallem eu cymryd i sicrhau bod y
cymwysterau hynny ar gael. Lle mae risg o ymateb annigonol gan y farchnad, mae
yna ystod o ymyriadau y gallwn eu hystyried. Er enghraifft, efallai y gallwn gynnig
cymorth grant, a gweithio gyda chyrff dyfarnu i'w helpu i gael gafael ar arbenigedd a
chyngor. Gallwn hefyd ddefnyddio ein pwerau i gyfyngu ar gymwysterau penodol a
gwahodd cyrff dyfarnu i gystadlu am yr hawl i'w cynnig. Lle bo'r math hwn o ddull yn
bosibl, gall helpu i reoli cost, lleihau'r risg o fylchau yn y cynnig, a chadw rhai o
fanteision marchnad gystadleuol.
Roedd barn gymysg i’r mater a ddylid caniatáu unrhyw eithriadau i'r egwyddor hon,
ac ar ba sail. Teimlai rhai na ddylid cael unrhyw eithriadau, tra bod eraill yn awgrymu
y dylai unrhyw eithriadau fod dros dro i ganiatáu datblygu cynnig dwyieithog
cynaliadwy. Teimlai eraill y gallai polisi eithriadau clir a thryloyw helpu i osgoi'r risg y
byddai cymwysterau sy'n darparu ar gyfer anghenion lleiafrif bach o ddysgwyr yn
cael eu dileu. Nodwyd cymwysterau mewn ieithoedd rhyngwladol sy'n ennyn llai o
ymgeiswyr fel un enghraifft o ble y gellir cyfiawnhau eithriad i'r egwyddor hon,
oherwydd gallai cyrff dyfarnu ei chael hi'n anodd recriwtio arholwyr sy'n siarad
Cymraeg.
Yn ogystal â'r cymwysterau eu hunain, codwyd yr angen i adnoddau addysgu a
dysgu fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg hefyd., a’r angen i gynyddu argaeledd
ymarferwyr sy'n gallu addysgu trwy gyfrwng Cymraeg.
Yn ein hymgynghoriad, gwnaethom amlinellu sut y gallem fynd i'r afael â'r heriau a'r
pryderon a amlinellwyd uchod. Wrth i ni ddatblygu ein dull, byddwn yn parhau i
asesu effaith bosibl yr egwyddor hon ac yn ymgysylltu ymhellach ar y trefniadau a
roddwyd ar waith gennym.
Yn ogystal â chymwysterau cyfrwng Cymraeg a Saesneg, cododd rhai ymatebion y
posibilrwydd o gyflwyno mwy o gymwysterau dwyieithog. Hynny yw, cymwysterau
sy'n rhoi'r dewis i ddysgwyr gael eu hasesu'n rhannol trwy'r Gymraeg ac yn rhannol
trwy'r Saesneg. Awgrymwyd hyn fel ffordd o ddatblygu hyder dysgwyr yn y ddwy
iaith. Roedd hefyd yn cael ei ystyried yn ffordd fwy perthnasol o arddangos
gwybodaeth a sgiliau, yn enwedig ar gyfer dysgwyr sy'n defnyddio'r ddwy iaith yn
gyfnewidiol yn eu bywydau bob dydd.
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iii.

Dylai'r ystod o gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus ar gyfer pobl
ifanc 16 oed sydd ar gael i ganolfannau fod yn gydlynol ac yn
gynhwysol5

Dylai Cymwysterau Cymru reoli'n agosach yr ystod o gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus
y gall canolfannau eu cynnig i bobl ifanc 16 oed i sicrhau ei bod yn deg ac yn gydlynol.
I ba raddau ydych chi'n cytuno gyda’r cynnig hwn?6

Roedd cefnogaeth gyffredinol i'r egwyddor hon. Cododd ymatebwyr sawl pwynt
defnyddiol hefyd ynglŷn â sut y dylai'r egwyddor hon weithio'n ymarferol.
Egluro’r egwyddor
Rydym wedi diwygio geiriad yr egwyddor hon i'w gwneud yn gliriach. Rydym wedi
dileu’r gair ‘teg’ ac wedi rhoi ‘cynhwysol’ yn ei le. Yn ogystal â bod yn gliriach, mae'r
geiriad newydd yn adlewyrchu'r farn a godwyd mewn llawer o ymatebion y dylai'r
cynnig cyffredinol ddiwallu anghenion pob dysgwr.
Mae agwedd arall ar yr egwyddor hon y gallem, o fyfyrio, fod wedi'i gwneud yn
gliriach. Rydym am i ganolfannau allu dewis o blith ystod gydlynol a chynhwysol o
gymwysterau i'w gwneud yn symlach iddynt ddewis y rhai sy'n iawn i'w dysgwyr.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, rydym wedi ychwanegu’r gair ‘cynhwysol’ at yr egwyddor hon i
adlewyrchu’n well y bwriad y dylai’r ystod o gymwysterau sydd ar gael i ganolfannau a ariennir yn
gyhoeddus gynnwys rhywbeth i ddiwallu anghenion pob dysgwr.
5

6
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Roedd rhai ymatebwyr yn deall bod yr egwyddor hon yn golygu y byddem i bob
pwrpas yn pennu i ddarparwyr pa gymwysterau y dylent eu cynnig i’w dysgwyr. Nid
dyna ein bwriad. Mae'r egwyddor hon yn ymwneud â symleiddio'r ystod gyffredinol
o gymwysterau sydd ar gael i ganolfannau ddewis ohonynt. Bydd canolfannau yn
parhau i benderfynu pa gymwysterau penodol i'w cynnig i'w dysgwyr.
Diwallu anghenion pob dysgwr
Wrth bennu'r ystod o gymwysterau yn y dyfodol, bydd angen i ni sicrhau bod
darpariaeth i ddiwallu anghenion pob dysgwr.
Bydd hyn yn golygu sicrhau bod cymwysterau ar gael sydd wedi'u cynllunio’n
benodol i ddiwallu anghenion grŵp penodol o ddysgwyr. Mae hefyd yn golygu
sicrhau bod pob cymhwyster wedi'i gynllunio i fod yn hygyrch i'r ystod ehangaf
bosibl o ddysgwyr wrth aros yn driw i'r pwrpas a fwriadwyd iddo. Rydym eisoes yn ei
gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu gynllunio a darparu eu cymwysterau i fod mor
hygyrch â phosibl ac i ganiatáu addasiadau rhesymol i gefnogi dysgwyr ag
anghenion penodol. Byddwn yn parhau i gymhwyso'r gofynion hyn ac yn gweithio
gyda chyrff dyfarnu ac eraill i godi ymwybyddiaeth o'r camau y gellir eu cymryd i
helpu dysgwyr i gyrchu'r ystod ehangaf bosibl o gymwysterau.
Un o'r themâu a ddaeth drwodd yn glir yn yr ymatebion i'n hymgynghoriad oedd y
dylai fod amrywiaeth o gymwysterau ar gael i gynorthwyo dysgwyr i ddilyn llwybrau
a diddordebau academaidd, technegol a galwedigaethol. Dylai'r ystod o
gymwysterau hefyd gefnogi dysgwyr ar wahanol lefelau i ddarparu ar gyfer y rhai a
allai fod ar gamau cynharach o ddilyniant, yn ogystal â'r rhai sy'n barod i symud
ymlaen ymhellach. Mae ein penderfyniad i fabwysiadu'r egwyddor hon yn
adlewyrchu ein bwriad cadarn i sicrhau bod ystod o gymwysterau yn parhau i weddu
i anghenion, diddordebau a dyheadau gwahanol dysgwyr.
Mesur y galw am gymhwyster
Wrth ystyried a ddylai cymhwyster fod yn gymwys i gael cyllid cyhoeddus, byddwn
yn cyfeirio at fwy na dim ond y nifer cyfredol o ddysgwyr sy'n ei gymryd neu sy’n
debygol o’i gymryd. Rhybuddiodd rhai ymatebion y gallai data cyfredol ar
gofrestriadau cymwysterau ddatgelu mwy am effaith mesurau perfformiad ysgolion
na gwerth y cymwysterau eu hunain, a'r galw posibl amdanynt. Gofynnodd rhai
ymatebion a allai'r ystod o gymwysterau ymateb i anghenion a chyd-destunau lleol
neu ranbarthol, yn ogystal ag ystyriaethau cenedlaethol.
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Byddwn yn ymgynghori ymhellach ar gynigion ynghylch pa gymwysterau ddylai fod
ar gael yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn ymgysylltu â rhanddeiliaid ar sut rydym yn
ymgorffori'r egwyddorion arweiniol hyn yn ein trefniadau ar gyfer dynodi
cymwysterau fel rhai sy'n gymwys i gael cyllid cyhoeddus, gan gynnwys sut rydym yn
mesur y galw posibl am gymhwyster.
Effaith trefniadau atebolrwydd ar ddewisiadau cymwysterau
Roedd cefnogaeth i symud i ystod mwy syml a chydlynol o gymwysterau i sicrhau
dull mwy teg i bob dysgwr. Esboniodd rhai ymatebion sut y gallai hyn helpu i
wrthweithio rhai o'r effeithiau negyddol y gall trefniadau atebolrwydd ysgol eu cael
ar benderfyniadau ysgolion ynghylch pa gymwysterau i'w cynnig a pha ddysgwyr
sy'n cael eu cymryd. Mae cael ystod briodol o gymwysterau i ganolfannau ddewis
ohonynt yn bwysig, ond felly hefyd sicrhau bod canolfannau'n teimlo’u bod yn gallu
dewis y cymwysterau cywir ar gyfer eu dysgwyr.
Codwyd pryderon bod ysgolion yn cael eu cymell i ddewis cymwysterau yn seiliedig
ar eu cyfraniad at fesurau perfformiad ysgolion, yn hytrach na'u gwerth i ddysgwyr.
Lle mae yna lawer o gymwysterau yn yr un maes pwnc, mae pwysau i ddewis
cymwysterau sy'n cael eu hystyried yn haws a/neu'n gyflymach i'w cyflwyno a'u
cyflawni, yn hytrach na'r rhai sy'n cefnogi'r profiadau dysgu mwyaf ystyrlon. Gallai
lleihau nifer y cymwysterau sy'n gorgyffwrdd mewn meysydd pwnc tebyg helpu i
symleiddio dewisiadau canolfannau a dileu'r cymhelliant i ddewis cymwysterau yn
dactegol ar sail eu cyfraniad at fesurau perfformiad ysgolion.
Clywsom hefyd sut mae'r system atebolrwydd yn rhoi pwysau ar ysgolion i gofrestru
dysgwyr am gynifer o gymwysterau â phosibl er mwyn hybu perfformiad ysgolion.
Codwyd pryderon y gallai hyn arwain at ddysgwyr yn cymryd gormod o gymwysterau
yn gyffredinol ac at ffocws anghymesur ar baratoi ar gyfer asesiadau, ar draul
profiadau addysgu a dysgu cyfoethocach. Mae'r duedd hon yn debygol o gael effaith
negyddol ar lwyth gwaith a lles dysgwyr ac athrawon.
Rydym yn trafod y berthynas rhwng cymwysterau a threfniadau atebolrwydd yn
ddiweddarach yn y ddogfen hon fel un o'r themâu trosfwaol sy'n codi o'r
ymgynghoriad.
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iv.

Egwyddorion eraill a awgrymwyd

Gofynnwyd a oes unrhyw egwyddorion eraill y dylem eu hystyried wrth benderfynu
pa gymwysterau i'w gwneud yn gymwys i gael eu hariannu’n gyhoeddus ar gyfer
pobl ifanc 16 oed. Ailadroddodd neu pwysleisiodd llawer o ymatebion agweddau
penodol ar yr egwyddorion a gynigiwyd eisoes. Er enghraifft, yr angen am
gydbwysedd o ddarpariaeth academaidd a galwedigaethol, ac i'r ystod o
gymwysterau ddiwallu anghenion pob dysgwr. Galwyd hefyd am sicrhau bod yr
ystod o gymwysterau yn cefnogi dilyniant i bob llwybr ôl-16, gan gynnwys llwybrau
technegol a galwedigaethol, ac nid dim ond canolbwyntio ar gefnogi astudiaeth
academaidd bellach. Mae'r disgwyliadau hyn yn dod o fewn yr egwyddor y dylai'r
ystod o gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus sydd ar gael i ganolfannau fod yn
gydlynol ac yn gynhwysol.
Roedd awgrymiadau eraill yn cynnwys materion yn ymwneud â chynllun, hygyrchedd
a chost cymwysterau, a'n trefniadau ar gyfer penderfynu a all cymhwyster dderbyn
cyllid cyhoeddus. Mae'r rhain eisoes wedi'u cynnwys yn y darpariaethau presennol
sy'n llywodraethu ein dull gweithredu. Er enghraifft, mae Deddf Cymwysterau Cymru
2015 yn manylu ar y materion y mae'n rhaid i ni eu hystyried wrth gynnal ein gwaith;
mae hyn yn cynnwys asesu'r effaith bosibl a cheisio adborth gan randdeiliaid ar ein
polisïau a'n penderfyniadau.
Yn yr un modd, mae ein dogfen Amodau Cydnabod Safonol yn nodi ein disgwyliadau
ar gyfer yr holl gymwysterau rheoledig. Er enghraifft, amlygodd llawer o ymatebion
yr angen i gymwysterau yng Nghymru gael eu cydnabod yn rhyngwladol a'u derbyn
fel rhai tebyg i gymwysterau a gymerir gan bobl ifanc 16 oed mewn rhannau eraill o'r
DU a'r byd. Mae gennym eisoes ofyniad sy’n nodi bod yn rhaid i gymwysterau
rheoledig fod yn debyg i gymwysterau cyfatebol eraill.
Nid ydym felly wedi nodi unrhyw egwyddorion ychwanegol y dylem eu mabwysiadu.
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2. Byddwn yn cadw'r enw TGAU ac yn diweddaru cynnwys ac
asesiad cymwysterau TGAU unigol i ddiwallu anghenion y dyfodol
Ar ôl pwyso a mesur, credwn y dylid cadw'r enw TGAU ar gyfer y cymwysterau
wedi'u hai gynllunio a fydd yn rhan ganolog o'r cymwysterau a gynigir ar gyfer
pobl ifanc 16 oed yng Nghymru.
I ba raddau ydych chi'n cytuno gyda’r cynnig hwn?

Roedd cefnogaeth gyffredinol i'r cynnig hwn. Roedd llawer o ymatebwyr yn cytuno
â'r achos a nodwyd ar gyfer cadw'r enw TGAU fel yr amlinellwyd yn yr ymgynghoriad.
Cyn belled ag y mae cymwysterau TGAU dan sylw, ein camau nesaf fydd ystyried sut
y dylai cymwysterau TGAU edrych yn y dyfodol a chytuno ym mha bynciau y dylent
fod ar gael. Byddwn yn ystyried sut y gall cymwysterau TGAU gefnogi nodau a
dibenion y cwricwlwm newydd wrth ennyn hyder y cyhoedd yng Nghymru ac yn
rhyngwladol. Wrth i ni wneud hynny, byddwn yn mynd i’r afael â’r heriau a ddaw yn
sgil cadw’r enw TGAU, a amlinellwyd gennym yn ein hymgynghoriad.
Mae'n werth ailadrodd yma y bydd angen i fathau eraill o gymwysterau fod ar gael
ochr yn ochr â chymwysterau TGAU er mwyn sicrhau bod anghenion pob dysgwr yn
cael eu diwallu.
Meysydd pwnc TGAU
Awgrymodd rhai ymatebwyr y dylid ymestyn yr enw TGAU i gwmpasu pynciau mewn
meysydd pwnc mwy galwedigaethol eu natur. Awgrymodd eraill y dylai cymwysterau
galwedigaethol barhau i fod ar gael ochr yn ochr â TGAU. Roedd eraill yn dal i nodi'r
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angen i gymwysterau TGAU yn y dyfodol adlewyrchu'n well natur gydgysylltiol
meysydd dysgu a phrofiad y cwricwlwm.
Fel y dywedasom yn yr ymgynghoriad, nid oes gennym farn wedi’i phennu ymlaen
llaw ar ba bynciau y gellir eu datblygu fel cymwysterau TGAU. Mewn egwyddor,
gallem ddatblygu meini prawf cymeradwyo TGAU mewn unrhyw faes pwnc, yn
amodol ar ychydig o ystyriaethau allweddol. Er enghraifft, byddai angen i'r maes
pwnc fod yn seiliedig ar gynnwys cydlynol, hylaw ac atyniadol y gellir ei asesu yn
unol â'n gofynion rheoliadol, a byddai angen tystiolaeth o alw digonol i wneud y
cymhwyster yn hyfyw.
Credwn y gellid datblygu cymwysterau TGAU sy'n ymwneud â sectorau cyflogaeth a’r
byd gwaith. Er enghraifft, rydym wedi penderfynu yn ddiweddar y dylid datblygu
cymwysterau TGAU ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac ar gyfer yr Amgylchedd
Adeiledig. Rydym hefyd yn gweld lle ar gyfer mathau eraill o gymwysterau sy'n
ymwneud â diddordebau dysgwyr ac yn datblygu’r diddordebau hynny ym myd
gwaith a gwahanol sectorau cyflogaeth.
Bydd ein hymgynghoriad nesaf yn cynnwys cynigion ar gyfer yr ystod o feysydd
pwnc a ddylai fod ar gael fel cymwysterau TGAU yng Nghymru. Rydym am i
gymwysterau TGAU fod ar gael mewn ystod o feysydd pwnc a all gynorthwyo
dysgwyr i symud ymlaen i lwybrau academaidd a galwedigaethol. Rydym hefyd yn
rhagweld y bydd cymwysterau amgen eraill yn parhau i fod ar gael ochr yn ochr â
chymwysterau TGAU.
Parhad
Roedd cefnogaeth glir i gadw'r enw TGAU. Teimlai rhai y dylai hyn fod yn wir hyd y
gellir rhagweld, tra bod eraill yn cynghori ailystyried a ddylid cadw'r enw TGAU
unwaith y bydd y cwricwlwm newydd ddod yn fwy sefydledig.
Nododd rhai y dylid cadw'r enw TGAU ar yr amod bod y cymwysterau eu hunain yn
parhau i fod yn gymharol debyg i'r rhai presennol. Hynny yw, eu bod yn parhau i fod
yn debyg o ran maint a lefel her ag ar hyn o bryd, yn parhau i gael eu hasesu a'u
dyfarnu'n ddibynadwy, ac fe ystyrir bod eu gwerth a’u defnyddioldeb yr un fath. Os
oes newidiadau mwy radical i'r ffordd y mae cymwysterau TGAU yn cael eu cynllunio
a'u hasesu, neu o ran sut y'u canfyddir, yna dylid ailystyried y penderfyniad i gadw'r
enw TGAU.
Mae'n werth ehangu ar y pwynt olaf hwn. Un o'n prif resymau dros gadw'r enw TGAU
yw'r lefel uchel o ymddiriedaeth a hygrededd sy’n gysylltiedig ag ef. Mae pobl yn
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gyfarwydd â chymwysterau TGAU ac yn hyderus ynghylch lefel y cyrhaeddiad maen
nhw'n ei gynrychioli. Er bod lle i wneud rhai newidiadau i gynnwys ac asesiad
cymwysterau TGAU, bydd yn bwysig bod rhai o nodweddion hanfodol cymwysterau
TGAU yn parhau. Er enghraifft, pa bynnag gynnwys y maent yn ei gwmpasu a sut
bynnag y cânt eu hasesu, dylai cymwysterau TGAU yn y dyfodol aros yn hygyrch i'r
mwyafrif o bobl ifanc 16 oed a pharhau i gynrychioli lefel cyrhaeddiad cymharol â'r
cymwysterau TGAU cyfredol. Fel arall, gallai fod risg o annhegwch i ddysgwyr,
ansicrwydd i ddefnyddwyr, a niwed i'r enw TGAU.

Newidiadau i gymwysterau TGAU
Gofynnwyd sut y gallai cymwysterau TGAU newid yn y dyfodol. Roedd yr atebion yn
cynnwys amrywiaeth o safbwyntiau ar sut y dylid cynllunio ac asesu cymwysterau
TGAU yn y dyfodol, a thrafodwn y rhain yn fyr isod. Byddwn yn ystyried y pwyntiau
hyn ymhellach wrth i ni ddatblygu cynigion ar gyfer nodweddion cynllunio cyffredin
cymwysterau TGAU yn y dyfodol.
Cynnwys
Wrth osod y cynnwys y dylid ei asesu mewn cymwysterau TGAU, bydd angen y
cydbwysedd cywir rhwng gwybodaeth ffeithiol, gwybodaeth gysyniadol,
sgiliau a phrofiadau ymarferol.
Roedd rhai ymatebwyr o blaid lleihau ehangder y wybodaeth sy'n ofynnol i
ganiatáu ar gyfer astudiaeth fanwl â mwy o ffocws, er enghraifft cysyniadau
allweddol. Roedd eraill yn cefnogi cynyddu ehangder y cynnwys i alinio'n
agosach â meysydd dysgu a phrofiad.
Cydbwysedd arall i'w daro fydd rhwng cynnwys rhagnodedig y mae'n rhaid i
bob dysgwr ei astudio, a chynnwys mwy hyblyg y gellir ei deilwra i weddu i
ddewisiadau lleol ac unigol. Roedd y rhai a oedd yn cefnogi mwy o ragnodi yn
dadlau fod yn rhaid i gymwysterau gefnogi dilyniant a diwallu anghenion
colegau, darparwyr hyfforddiant, prifysgolion a chyflogwyr. Roedd y rhai o
blaid mwy o hyblygrwydd yn pwysleisio y dylai cymwysterau TGAU gefnogi
trosglwyddiad llyfn o Flwyddyn 9 i Flwyddyn 10, a'r ffaith bod y cwricwlwm
newydd yn cynnig mwy o ddewis i ysgolion am gynnwys eu cwricwlwm.
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Asesu
Roedd cefnogaeth i edrych eto ar y dulliau asesu sy'n ymddangos mewn
cymwysterau TGAU. Yma eto, clywsom wahanol safbwyntiau ar ba newidiadau
fydd eu hangen.
•

Roedd rhai eisiau gweld symud oddi wrth arholiadau traddodiadol fel y
prif fath o asesiad tuag at ystod ehangach o ddulliau asesu, gan
gynnwys asesu ar sail prosiect ac asesu trwy ffyrdd digidol.

•

Roedd eraill eisiau cadw arholiadau ar ddiwedd y cwrs fel y prif fath o
asesiad a lleihau faint o asesu mewnol a wneir er mwyn gwella
dibynadwyedd a thegwch ac i leihau baich asesu ar ddysgwyr ac
athrawon.

•

Codwyd y mater o ragweladwyedd asesiadau. Un awgrym oedd y gallai
asesiadau llai rhagweladwy helpu i leihau ‘addysgu i’r prawf’, a all
gulhau profiad dysgwr o’r cwricwlwm. Teimlwyd y byddai hyn yn
cefnogi mwy o ffocws ar addysgu a dysgu a llai o ffocws ar dechneg
arholiad.

•

Awgrym arall oedd lleihau'r ddibyniaeth ar ysgrifennu fel y brif ffordd o
ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth. Gallai caniatáu ystod ehangach o
dystiolaeth asesu, fel cyflwyniadau llafar, portffolios a chynhyrchion
digidol, wneud asesiadau yn fwy hygyrch ac atyniadol i fwy o ddysgwyr
ac felly, dadleuwyd, yn decach.

•

Er mwyn sicrhau tegwch a chefnogi dilyniant dysgwyr, rhaid i
gymwysterau TGAU barhau i fod yn fesur cyrhaeddiad credadwy a
gwerthfawr. Rhaid iddynt gynnal hyder y cyhoedd. Beth bynnag fo’r
dulliau asesu a ddefnyddir mewn cymwysterau TGAU yn y dyfodol,
bydd angen iddynt fod yn ddigon cywir, dibynadwy a chadarn.

Graddio
Trafododd ymatebwyr a ddylid newid y ffordd y mae cymwysterau TGAU yn
cael eu graddio.
Un pwynt a godwyd gan ymatebwyr oedd a ddylid mabwysiadu'r raddfa
raddio 9 i 1 newydd a ddefnyddir ar gyfer cymwysterau TGAU yn Lloegr.
Roedd rhai yn teimlo y byddai hyn yn helpu i sicrhau bod cyflawniadau
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dysgwyr yn cael eu gwerthfawrogi'n gyfartal y tu allan i Gymru ac felly'n
cefnogi dilyniant dysgwyr. Roedd eraill yn dadlau yn erbyn hyn ar y sail nad
yw'r newidiadau yn Lloegr yn cael eu deall yn eang, neu fod graddfa gradd
wahanol yn ddefnyddiol i nodi bod cymwysterau TGAU yng Nghymru yn
wahanol. Awgrym arall oedd edrych ar y newidiadau i'r graddau TGAU yng
Ngogledd Iwerddon, lle mae gradd C* newydd wedi'i chyflwyno.
Mae'n werth nodi y byddai unrhyw newidiadau i'r raddfa gradd A* i G a
ddefnyddir ar hyn o bryd yng Nghymru yn gofyn i ni edrych ar sut mae'r
graddau'n cael eu dosbarthu ar draws y garfan. Nodwedd nodedig o'r
newidiadau yn Lloegr a Gogledd Iwerddon yw bod mwy o raddau'n cael eu
defnyddio i wahaniaethu rhwng dysgwyr â chyrhaeddiad uwch, a llai o raddau
i wahaniaethu rhwng dysgwyr â chyrhaeddiad is.7
Bydd ein hymgynghoriad nesaf yn ceisio barn ar gynigion ar sut y dylid cynllunio ac
asesu cymwysterau TGAU yn y dyfodol, ym mha bynciau y dylid eu cynnig, a pha
gymwysterau eraill ddylai fod ar gael ochr yn ochr â nhw.

7

https://www.qualificationswales.org/media/4944/strwythurau-graddio-tgau-o-2017.jpg
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3. Byddwn yn ailalinio ein gwaith ar ddiwygio'r Dystysgrif Her
Sgiliau Sylfaen/Cenedlaethol gyfredol gyda'n hadolygiad
ehangach o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed.
Ar ôl pwyso a mesur, credwn y dylai cymhwyster penodol sy'n cefnogi datblygu ac
asesu'r sgiliau ehangach (fel y'u diffinnir yn y cwricwlwm newydd) fod yn rhan o'r
cymwysterau a gynigir ar gyfer pobl ifanc 16 oed yng Nghymru.
I ba raddau ydych chi'n cytuno gyda’r cynnig hwn?

Hwn oedd y cynnig yr oedd yr ymatebwyr fwyaf rhanedig arno. Clywsom ystod o
wahanol safbwyntiau am yr angen am gymhwyster arwahanol i asesu sgiliau
ehangach, yn ogystal ag a ddylem wneud newidiadau i gymwysterau cyfredol a
phryd y dylem wneud hynny.
Roedd barn gyffredinol y dylid profi a meddwl yn drylwyr am unrhyw newidiadau
arfaethedig i Dystysgrif Her Sgil Bagloriaeth Cymru ar gyfer dysgwyr Cyfnod
Allweddol 4 cyn iddynt gael eu cyflwyno. Roedd barn hefyd y dylai unrhyw
newidiadau alinio â chymwysterau eraill a fydd yn rhan o'r cynnig yn y dyfodol ac
ategu hynny.
Roedd gwahanol safbwyntiau ynghylch a ddylid asesu sgiliau trwy gymhwyster
arwahanol, annibynnol neu ymgorffori hynny mewn cymwysterau eraill fel y bo'n
briodol.
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Ar ôl myfyrio ar yr ymateb i’r ymgynghoriad, byddwn yn addasu ein cynlluniau ar
gyfer diwygio'r Dystysgrif Her Sgiliau ar gyfer pobl ifanc 16 oed. Er mwyn sicrhau
bod unrhyw newidiadau a wnawn yn cyd-fynd â chymwysterau eraill a gymerir yn 16
oed, ni fyddwn yn ymgynghori ar ddiwygiadau i'r cymhwyster hwn nes ein bod wedi
pbenderfynu sut fydd y cynnig cymhwyster llawn yn edrych.
Byddwn yn parhau fel y cynlluniwyd i ymgynghori ar ddiwygiadau i'r Dystysgrif Her
Sgiliau Uwch, a gymerir yn nodweddiadol ochr yn ochr â chymwysterau Safon Uwch
a chymwysterau lefel 3 eraill.

Yr hyn rydyn ni wedi’i ddysgu
Yn yr adran hon, rydym yn trafod rhai o’r themâu trosfwaol o’r ymgynghoriad.
Byddwn yn ystyried y rhain ymhellach wrth i ni symud ymlaen i gam nesaf, manylach
ein gwaith.

Dilyniant, defnyddioldeb, a hygludedd
Rhaid i gymwysterau alluogi dysgwyr i symud ymlaen yn llwyddiannus i lwybrau
academaidd, technegol a galwedigaethol ôl-16. Yn gysylltiedig â hyn, mae'n bwysig
bod cymwysterau yng Nghymru yn cael eu parchu mewn rhannau eraill o'r DU ac yn
rhyngwladol. Mae hyn yn arbennig o wir i gyflogwyr, colegau, prifysgolion a
darparwyr hyfforddiant er mwyn sicrhau bod defnyddioldeb a hygludedd yn
gysylltiedig â chyflawniadau dysgwyr - ac y cânt eu cydnabod ble bynnag y maent yn
mynd.

Hydrinedd: graddfa, cyflymder ac effaith newidiadau
Bydd ysgolion a darparwyr eraill yn cymryd amser i ddatblygu a gweithredu eu
cwricwla newydd; ni fydd newid yn digwydd i gyd ar unwaith. Byddwn yn ystyried y
cwestiwn pryd a pha mor gyflym i wneud newidiadau fel rhan o'n hymgynghoriadau
yn y dyfodol.
Mae ein penderfyniad i barhau i ddefnyddio'r enw TGAU yn rhoi mwy o gyfle i ni
ystyried amseriad a dilyniant unrhyw newidiadau a wnawn i gymwysterau TGAU. Os
oes angen, gallem edrych ar ddiweddaru neu amnewid cymwysterau TGAU yn
raddol, dros sawl blwyddyn, yn hytrach na’r cyfan ar unwaith.
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Byddwn yn ystyried yn ofalus ac yn ymgynghori ar effaith bosibl unrhyw newidiadau
a gynigiwn. Bydd hyn yn cynnwys yr effaith bosibl ar adnoddau ysgolion, ond hefyd
ar y system gymwysterau yn fwy cyffredinol, gan gynnwys ar gyrff dyfarnu.
Bydd yn bwysig cytuno a chyfleu newidiadau mewn da bryd cyn eu cyflwyno. Mae
angen amser i baratoi i addysgu cymwysterau newydd ac i sicrhau bod digon o
adnoddau addysgu a dysgu dwyieithog o ansawdd uchel ar gael cyn bod disgwyl i
gyrsiau sy'n arwain at gymwysterau ddechrau. Gallai amser annigonol i baratoi gael
effaith negyddol ar lwyth gwaith a lles dysgwyr a staff addysgu, a thanseilio hyder y
cyhoedd.

Trefniadau atebolrwydd ysgolion
Wrth ystyried newidiadau i argaeledd a dyluniad cymwysterau, mae'n rhaid i ni
ystyried pwysigrwydd trefniadau atebolrwydd ysgolion.
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio ar newidiadau pwysig i'r system atebolrwydd
ysgolion. Byddwn yn parhau i gefnogi'r gwaith hwnnw mewn unrhyw ffordd y gallwn,
gan gynnwys cynnig cyngor ar sut mae'n ymwneud ag argaeledd a dyluniad
cymwysterau yn y dyfodol.
O'n hymgynghoriad, clywsom bryderon ynghylch sut y gall y system atebolrwydd
ddylanwadu ar benderfyniadau gan ganolfannau ynghylch pa gymwysterau i'w cynnig a pha
ddysgwyr ddylai eu dilyn, sut y maent yn cyflwyno cyrsiau sy'n arwain at y cymwysterau
hynny, a chyfanswm y cymwysterau y disgwylir i ddysgwyr eu cymryd.
Mae’r system atebolrwydd hefyd yn gallu rhoi pwysau ar drefniadau asesu ar gyfer
cymwysterau. Mae ymatebwyr wedi gofyn i ni edrych ar sut y gall cymwysterau yn y
dyfodol wneud mwy o ddefnydd o ystod ehangach o ddulliau asesu nag sy'n digwydd
ar hyn o bryd. Mae angen rheolaethau tynnach ar gymwysterau sy'n cyfrannu at
atebolrwydd ysgolion lle mae llawer yn y fantol i sicrhau bod yr asesiad yn gadarn ac yn
deg. Mae hyn yn cyfyngu ar yr ystod o ddulliau asesu y gellir eu defnyddio.

Eglurder, tryloywder ac ymgysylltu pellach
Dylai ein prosesau a'n trefniadau ar gyfer pennu cymhwysedd ar gyfer cyllid
cyhoeddus yn y dyfodol fod yn eglur ac yn dryloyw. Byddwn yn adeiladu ar y dulliau
dangosol a ddisgrifir yn ein hymgynghoriadau. Wrth i ni wneud hynny, byddwn yn
profi'n ofalus gyda rhanddeiliaid effaith bosibl unrhyw drefniadau newydd neu rai
wedi'u diweddaru.
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Mae'r ymgynghoriad cyntaf hwn wedi ein helpu i osod y cyfeiriad ar gyfer y gwaith
pwysig hwn. Wrth i ni ddatblygu manylion ein dull gweithredu, byddwn yn parhau i
ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid ac ymgynghori ymhellach ar gynigion
penodol.

Goblygiadau ar gyfer darpariaeth ôl-16
Fel rhan o'r gwaith hwn, nid ydym yn bwriadu diwygio cymwysterau ôl-16 yn
systematig. Ond byddwn yn effro i oblygiadau posibl unrhyw newidiadau a wneir i
gymwysterau cyn-16. Lle maent yn angenrheidiol i gefnogi dilyniant effeithiol,
byddwn yn edrych ar newidiadau posibl i gymwysterau ôl-16 penodol.

Camau nesaf
Ar ôl penderfynu ar agweddau allweddol ein dull gweithredu, ein tasg nesaf yw ystyried
yr ystod o gymwysterau a ddylai fod ar gael yn y dyfodol ar gyfer pobl ifanc 16 oed.
Ar ddiwedd y flwyddyn hon, byddwn yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer:
-

y cymwysterau a ddylai fod yn rhan o'r cynnig yn y dyfodol i bobl ifanc 16 oed.
Bydd hyn yn cynnwys cynigion ar gyfer yr ystod gyfan, gan gynnwys TGAU a
chymwysterau eraill. Byddwn hefyd yn gofyn pryd y dylid gwneud unrhyw
newidiadau angenrheidiol ac ym mha drefn blaenoriaeth.

-

sut olwg ddylai fod ar gymwysterau TGAU yn y dyfodol a’r meysydd pwnc y
gellir eu cynnig ynddynt, yn ogystal â'r math o gynnwys ac asesiadau y dylent
eu cynnwys. Byddwn hefyd yn gofyn pryd ac ym mha drefn i wneud unrhyw
newidiadau.

-

cymwysterau i gefnogi'r continwwm sengl ar gyfer addysgu a dysgu’r
Gymraeg. Yma eto, bydd ein cynigion yn ymdrin â pha newidiadau y gallai fod
eu hangen yn ogystal â sut a phryd y dylid gwneud y newidiadau hynny.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu a
mireinio set o gynigion clir ar gyfer ymgynghori.
Bydd yr ymgynghoriad ar y cynigion a restrir uchod yn cau yn gynnar yn 2021.
Byddwn yn cadarnhau ein penderfyniadau yn haf 2021, cyn lansio rownd arall o
ymgynghoriadau yn hydref 2021 i gytuno ar ddyluniad manwl unrhyw gymwysterau
newydd neu rai wedi'u diweddaru.
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Ochr yn ochr â'r gwaith hwn, byddwn yn edrych ar y ffordd orau o ddefnyddio ein
pwerau statudol i sicrhau'r ystod o gymwysterau a gynigiwn yn y dyfodol. Byddwn
hefyd yn ystyried sut y gallai fod angen i ofynion a phrosesau rheoleiddio newid i
adlewyrchu'r egwyddorion arweiniol ar gyfer cymwysterau a gymerir yn 16 oed. Wrth
i ni wneud hynny, byddwn yn ystyried effaith bosibl unrhyw newidiadau yn ofalus ac
yn eu profi gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys cyrff dyfarnu, darparwyr dysgu a
dysgwyr.
Isod mae llinell amser a siart llif wedi'u diweddaru sy’n egluro ein hymagwedd at y
gwaith hwn dros y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys y penderfyniadau allweddol a'r
ymgynghoriadau sy'n arwain atynt.
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