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Cymwysterau Cymru yn cadarnhau'r dull asesu ar gyfer Haf 2021
Yn gynharach yr wythnos hon, nododd y Gweinidog Addysg ei Chyfarwyddyd polisi i ni ar ddyfarnu
cymwysterau yn haf 2021, sy'n adlewyrchu'r dull asesu a gynigiwyd gan Grŵp Cynghori Dylunio a
Chyflawni’r Gweinidog.
Rydym wedi ystyried y Cyfarwyddyd, barn y Grŵp Cynghori a barn ein grŵp rhanddeiliaid ein hunain ac
wedi penderfynu rheoleiddio CBAC yn unol â safbwynt polisi mabwysiedig Llywodraeth Cymru ac
argymhellion y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni.
I gael rhagor o wybodaeth, ac i ddarllen ein datganiad yn llawn, gyda sylwadau gan ein Prif Weithredwr,
ewch yma.

Ydych chi eisiau dweud eich dweud ar y ffordd orau o baratoi pobl ifanc ar gyfer bywyd,
dysgu a gwaith?

Yn 2022, mae'r cwricwlwm yn newid. Rydyn ni am sicrhau bod cymwysterau'n cyd-fynd â'r cwricwlwm
newydd ac yn helpu dysgwyr i fod y gorau y gallant fod.
Rhwng 19 Ionawr ac 1 Mawrth, byddwn yn ymgynghori ar:
•
•

ba bynciau TGAU ddylai fod ar gael yn y dyfodol, a
y cymwysterau eraill a wnaed ar gyfer Cymru a ddylai fod yn rhan o'r cymwysterau a gynigir.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cyhoeddi manylion ar ein gwefan am sut y gallwch ddweud eich
dweud. Mae'r llinell amser isod yn mapio'r hyn rydym yn ei wneud a phryd.
Bydd eich barn yn hanfodol i'n helpu i wneud y dewis cywir i Gymru, felly cadwch lygad ar ein gwefan i
gael gwybod sut y gallwch chi helpu.

Ydych chi'n dysgu cymwysterau Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig? Dyma gyfle i chi!
Rydyn ni’n falch o fod wedi cymeradwyo cymhwyster TGAU Amgylchedd Adeiledig newydd CBAC, a fydd
ar gael i'w gyflwyno o fis Medi 2021.
Er mwyn helpu ymarferwyr i baratoi’n effeithiol, rydyn ni’n cynnig rhaglen o weminarau a fydd yn rhoi
cipolwg ar gynnwys y cymhwyster TGAU newydd o ran y diwydiant. Bydd y gweminarau'n cael eu cyflwyno
gan arweinwyr y diwydiant a'u cefnogi gan CBAC, a fydd yn gorffen gyda chrynodeb o sut y cyflwynir y
pwnc yn y fanyleb TGAU newydd. Gan ddechrau ym mis Ionawr 2021 cynhelir y gweminarau hyn yn fisol
tan fis Gorffennaf 2021.
Os hoffech chi neu unrhyw un o'ch cydweithwyr priodol fynychu'r sesiynau, cofrestrwch yma.

Lansio cyngor hyfforddiant trydanol Cymru i helpu myfyrwyr
Dyma gyfle i'r rhai sy'n gadael yr ysgol ddechrau eu gyrfa ar lwybr hyfforddi trydanol.
Mae'r Electrotechnical Skills Partnership ac Electrical Careers yn darparu gwybodaeth am ba lwybrau sydd
ar gael – edrychwch yma.

Ydych chi’n dysgu cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol?
Mae'r addasiadau ar gyfer cymwysterau Craidd Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal,
Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn cael eu hymestyn tan 31 Awst 2021.
Dyma beth mae hyn yn ei olygu i ddysgwyr:
•
•
•
•

Dim ond nifer llai o asesiadau y mae'n ofynnol iddynt eu cwblhau i gyflawni eu cymhwyster Craidd.
Gall canolfannau hefyd barhau i gynnig asesiad o gwestiynau'r astudiaeth achos drwy sesiwn holi
ac ateb llafar gyda'r dysgwyr.
Mae'r addasiadau bellach ar gael i bob dysgwr sy'n disgwyl cwblhau eu dysgu a chyflawni eu
cymhwyster Craidd erbyn 31 Awst 2021
Rhaid i ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl gynnwys a sicrhau bod dysgwyr yn cael eu paratoi'n
llawn ar gyfer asesiadau.

Gobeithiwn y bydd yr estyniad hwn yn galluogi cynifer o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf
eu dysgu neu i gyflogaeth.
Mae rhagor o fanylion ar gael yma, ac ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru.

Peidiwch â sgrolio'n rhy gyflym!
Os ydych chi'n dysgu'r gyfres newydd gymwysterau Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant a Iansiwyd yn 2019,
rydyn ni angen eich barn!

Cymerwch ein holiadur byr, 5 munud yma.

Helpwch ni gyda'n hadolygiad sector nesaf
Teithio, Twristiaeth, Hamdden, Lletygarwch ac Arlwyo (TTHLlA)
Ydych chi'n gweithio yn y sector TTHLlA? Neu a oes gennych chi wybodaeth arbenigol yr hoffech ei
rhannu? Rydyn ni’n chwilio am arbenigwyr yn y diwydiant i gefnogi ein hadolygiad nesaf o gymwysterau.
Bydd eich arbenigedd yn helpu i'n harwain i sefydlu a yw cymwysterau presennol TTHLlA yng Nghymru yn
addas i'r diben, ac amlygu pa feysydd sydd angen eu gwella.
Gwnewch eich cais drwy wefan GwerthwchiGymru. Bydd ceisiadau'n mynd yn fyw yfory. Gellir dod o hyd i
wybodaeth y fanyleb yma.

Beth yw’r sefyllfa o ran Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru?
Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad diweddar ar gynigion i wella'r Dystysgrif Her
Sgiliau. Cyhoeddir y canlyniadau yn gynnar y flwyddyn nesaf.
Gan edrych ymlaen at 2021, fel y soniwyd, bydd ein hymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol yn mynd
yn fyw ym mis Ionawr lle byddwn hefyd yn gofyn am gynigion i adnewyddu cymwysterau'r THS
Cenedlaethol/Sylfaen.
Cadwch olwg am ddiweddariadau ar ein gwefan, sianeli cyfryngau cymdeithasol a chylchlythyrau yn y
Flwyddyn Newydd.

Sgiliau Hanfodol Cymru
Rydyn ni wedi ymestyn y dyddiad y mae angen i ddysgwyr gwblhau'r prawf cadarnhau ar gyfer
cymwysterau SHC mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu i 31 Awst 2021.

Gobeithio y bydd yr estyniad hwn yn galluogi cynifer o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu
dysgu neu i gyflogaeth.
Darllenwch y manylion llawn yma.

Blwyddyn newydd, swydd newydd!
Byddwn yn agor y broses ymgeisio yn fuan iawn ar gyfer dau Reolwr Cymwysterau newydd i weithio yn ein
tîm Polisi a Diwygio Cymwysterau. Byddwch yn cynorthwyo ar y prosiect Cymwys ar gyfer y Dyfodol, lle
byddwch yn gweithio ar ddiwygio cymwysterau yn unol â Chwricwlwm newydd Cymru. Darllenwch ein
cyngor ar sut i wneud cais cyn hynny yma. Bydd y swyddi hyn ar agor drwy gyfnod y Nadolig tan ganol mis
Ionawr.

Sut mae COVID-19 wedi effeithio ar ddysgwyr 16+ oed yng Nghymru?
Rhannwch yr arolwg hwn gan Lywodraeth Cymru gyda'ch teulu, eich ffrindiau, eich cymdogion a’ch
dysgwyr a gadewch i bobl ifanc ddweud eu dweud am yr effaith y mae'r pandemig wedi'i chael arnynt.
Ond brysiwch, mae'r arolwg yn cau yfory.

Adborth am y wefan
Dywedwch wrthym pa welliannau yr hoffech eu gweld ar ein gwefan.
Mae'r arolwg 3 munud hwn yn eich galluogi i roi adborth ar yr hyn sy'n gweithio, beth nad yw'n gweithio a'r
hyn yr hoffech ei weld. Rhannwch eich barn a helpwch ni i wneud rhai.

Cyhoeddiadau diweddar
•

Camymddwyn yng nghymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf
2020

•

Apeliadau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf
2020

•

Cofrestriadau TGAU a Thystysgrifau Lefel1/Lefel 2 Dros Dros mis Tachwedd 2020 ar gyfer Cymru

•

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf - Medi) 2020 ar
gyfer Cymru

•

Cymwysterau Cymru Addrodiad Blynyddol 2019-2020

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
Diolch am eich cefnogaeth yn ystod blwyddyn heriol. Edrychwn ymlaen at barhau i gydweithio yn 2021.
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