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Cytunodd y gweithgor ar y nodweddion canlynol ar gyfer y cymhwyster diwygiedig: 

 Pwysolir yr amcanion asesu fel a ganlyn - 20% gwrando, 30% siarad, 25% 
darllen a 25% ysgrifennu.  

 Bydd y cymhwyster yn un di-haen (sy’n gyson â Chymraeg (iaith gyntaf) a 
Saesneg). 

 Ni fydd asesu dan reolaeth.  

 Mae rhesymeg glir, ar sail y cynnwys, am ddau asesiad llafar gwahanol – un 
ar gyfer pâr/grŵp, ac un ar gyfer trafodaeth unigol gydag athro/athrawes neu 
arholydd.  Ni ddylid bod cyfle i ddysgu ar gof na defnyddio ymatebion wedi’u 
sgriptio; bydd gofyn i ymgeiswyr siarad a rhyngweithio’n ddigymell. Cynhelir 
dau arholiad llafar ar wahân o fewn tridiau a bennir gan CBAC, gyda 
gwahanol dasgau asesu bob diwrnod.   

 Strwythur sydd fwy neu lai’n llinol fydd i’r cymhwyster (75% o’r asesu ym 
mlwyddyn olaf y cwrs – un arholiad llafar amser y Pasg a’r ddau bapur 
arholiad darllen ac ysgrifennu yn yr haf, gyda 25% ar gael yn gynharach ar 
ffurf arholiad llafar arall).  

 Bydd mwy o ffocws ar sgiliau iaith: patrymau a strategaethau datblygu iaith a 
chyfathrebu. 

 Ni fydd pynciau, themâu na rhestri geirfa penodedig, dim ond cyd-destunau 
bras. 

 Cytunwyd na fyddai’n briodol newid y teitl o TGAU Cymraeg Ail Iaith ar hyn o 
bryd, ac o fewn cyd-destun cyflwyno cymhwyster sy’n bodloni gofynion 
cwricwlwm diwygiedig y mae angen ail-ystyried teitlau.   

 

Bydd Cymwysterau Cymru’n mireinio’r meini prawf i adlewyrchu’r pwyntiau uchod 

cyn rhannu drafft pellach gyda’r gweithgor yn ystod mis Mehefin.  Disgwylir y bydd 

modd cytuno ar feini prawf cymeradwyo terfynol yng nghyfarfod nesaf y gweithgor. 

Cytunodd y gweithgor fod llwyddiant y cymhwyster newydd yn dibynnu ar nifer o 

ffactorau sydd y tu hwnt i ddatblygu’r cymhwyster ei hun.  Bydd Cymwysterau 

Cymru’n trafod y materion canlynol gyda Llywodraeth Cymru cyn cyfarfod nesaf y 

gweithgor: 

 Mae cyfathrebu clir ac amserol yn hollbwysig, ac mae angen i’r Llywodraeth 
egluro mai cam yn y broses o drawsnewid mwy elfennol yw’r diwygiad yma, 
ynghyd â chael gwared ar y cwrs byr.  Dylai ysgolion felly fod yn gweithio tuag 
at gyflwyno’r cwrs llawn, gan cynnwys staffio ac amserlenu priodol.   

 Er mai pwnc statudol yw Cymraeg Ail Iaith, does dim gofyniad ffurfiol ar 
ysgolion i gofrestru’u disgyblion ar gyfer TGAU Cymraeg Ail Iaith, a chan nad 
yw pwyntiau perfformio craidd yn cael eu rhoi i’r cymhwyster, nid oes 
cymhelliant chwaith.  Gan fod cyfran helaeth o ysgolion yn cyflwyno’r cwrs byr 
yn unig ar hyn o bryd, ac y byddai cyflwyno’r cwrs llawn yn golygu cynydd yn 
yr amser a’r adnoddau y byddai angen eu clustnodi i’r pwnc, mae perygl y 
bydd sawl pennaeth yn penderfynu peidio â chynnig TGAU Cymraeg Ail Iaith 
o gwbl.   Barn y gweithgor yw y dylid cynnwys y cwrs TGAU Cymraeg Ail Iaith 



mewn dangosyddion perfformio (megis dangosyddion pynciau craidd a’r 
trothwy lefel 2).  Ni fyddai hynny’n cosbi ysgolion sy’n dewis peidio â 
blaenoriaethu darpariaeth Gymraeg, ond byddai’n gwobrwyo’r ysgolion hynny 
sy’n bwriadu cynyddu eu darpariaeth Cymraeg Ail Iaith.  Byddai hyn hefyd yn 
blaenoriaethu’r TGAU dros gymwysterau eraill megis yr unedau NVQ 
(mynegwyd pryder y bydd cynydd yn y defnydd o’r NVQ yn sgil colli’r TGAU 
cwrs byr). 

 Clywyd bod rhai ysgolion yn clustnodi amser cyfyngiedig iawn i gyflwyno 
TGAU Cymraeg Ail Iaith, ac o ganlyniad, nid yw ymgeiswyr yn cael eu 
paratoi’n briodol ar gyfer y cymhwyster; gallasai hyn, dros amser, danseilio 
gofynion y cymhwyster.   Er mai 120 o oriau dysgu dan arweiniad sydd i’r 
cymhwyster, nid oes gan unai Cymwysterau Cymru na CBAC bŵer dros 
sicrhau bod ysgolion yn rhoi’r amser hwn i’r cymhwyster.  Gofynnir i’r 
Llywodraeth ystyried a oes modd iddyn nhw osod gofynion mwy pendant.  

 Mynegwyd cryn bryder dros ddiffyg athrawon Cymraeg Ail Iaith a’r effaith y 
byddai hyn yn ei gael ar unrhyw symudiad i gynyddu darpariaeth Cymraeg Ail 
Iaith o fewn ysgolion.    

 Roedd y grŵp yn unfryd bod angen i ryngddeiliaid gyd-weithio er mwyn 
darparu cymorth ac hyfforddiant priodol dros y flwyddyn academaidd nesaf, a 
bod rôl Llywodraeth Cymru’n hyn o beth yn allweddol, ynghyd â’r consortia.  O 
ran adnoddau, teimlwyd bod digon o adnoddau ar gael, ond bod angen helpu 
athrawon i ddod o hyd i’r deunyddiau priodol – awgrymwyd y byddai 
archwiliad neu fap o adnoddau’n ddefnyddiol, a bod rôl bosibl i’r Llywodraeth 
ac i’r consortia yn hyn o beth.  

 
O ran diddymu’r hen gymwysterau a chyflwyno’r cymwysterau newydd: 

 Nododd aelodau’r grŵp bryder ynghylch y ffaith bod cyfran helaeth o 
ymgeiswyr yn cymryd rhai unedau TGAU Cymraeg Ail Iaith ym mlwyddyn 9.  
Mae’n bwysig bod unrhyw gyfathrebu ynghylch y cymwysterau etifeddol yn 
egluro’r goblygiadau’n glir, a bod hyn yn digwydd cyn diwedd tymor yr haf 
eleni. 

 Ar hyn o bryd, bwriedir mai haf 2018 fydd y cyfle olaf ar gyfer sefyll 
arholiadau’r cymwysterau TGAU Cymraeg Ail Iaith cyfredol.  Nododd CBAC 
fod posibilrwydd o ganiatáu cyfle i ail-sefyll pellach yn y flwyddyn ganlynol. 

 O ran yr unedau NVQ, bydd Cymwysterau Cymru’n ail-edrych ar ddyddiadau 
terfynu’r cymhwyster. 

 

Cynhelir cyfarfod nesaf y gweithgor yn swyddfeydd CBAC yng Nghaerdydd ar 14 

Gorffennaf 2016. 


