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Llythyr agored i bob Aelodau Cynulliad 

Rydym yn ysgrifennu atoch i osod gerbron rhai pwyntiau allweddol o wybodaeth 
ynglŷn â’r newidiadau yr ydym yn eu gwneud i’r cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith 
o flaen dadl Plaid Cymru yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 21 Medi 2016 (eitem 
4).  
 
Byddem yn hapus i drafod ein gwaith yn y maes hwn gyda chi ymhellach. Os hoffech 
wybod mwy ebostiwch: chief.executive@Qualificationswales.org  
 
TGAU Cymraeg Ail Iaith – pwyntiau allweddol 
 

1) Polisi Llywodraeth Cymru yw ceisio gwella dysgu Cymraeg drwy ddiwygio'r 
cwricwlwm. Mae'r cwricwlwm cenedlaethol yn nodi'r hyn y mae'n ofynnol i 
ysgolion ei addysgu. O dan y cwricwlwm presennol, mae'n ofynnol i ysgolion 
addysgu Cymraeg ail iaith a byddant yn parhau i wneud hynny nes i'r 
cwricwlwm newydd gael ei gyflwyno i bob ysgol, disgwylir i fod yn 2021. 
 

2) Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu dileu'r cwrs byr Cymraeg Ail Iaith o 
2016 a chadw'r cwrs llawn. 
 

3) Rydym yn cymryd camau ymarferol i wella'r cwrs llawn TGAU Cymraeg Ail 

Iaith ar hyn o bryd. Bydd ein newidiadau yn: 

  

 cryfhau'r ffocws ar siarad a gwrando i sicrhau bod gan ddysgwyr y 

sgiliau Cymraeg bob dydd sydd eu hangen arnynt ar gyfer y byd go 

iawn;   

 dileu'r ddibyniaeth ar eirfa a phynciau â diffiniad cul;   

 cadarnhau’r disgwyliad y dylai'r oriau addysgu fod yr un peth â chyrsiau 

TGAU eraill. 

 

4) Bydd paratoi myfyrwyr ar gyfer y newidiadau hyn yn heriol i ysgolion. Mae ein 

profiad yn dangos nad yw cymwysterau yn llwyddo os nad yw'r gweithlu wedi 

paratoi. Gwella addysgu ac asesu yw'r cam cyntaf tuag at gefnogi'r 

newidiadau sydd eu hangen yn y tymor hwy.   

 
 

19 Medi 2016 
 
 
Annwyl Aelod Cynulliad 
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5) Mae argymhelliad 10 o'r adroddiad 'Un iaith i bawb: adolygiad o Gymraeg ail 

iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4' yn galw ar Lywodraeth Cymru, dros 

gyfnod o dair i bum mlynedd, i: 

“...  

 ddatblygu disgrifiadau lefel newydd o fewn y rhaglen astudio Cymraeg 

diwygiedig a chynhyrchu canllawiau i ysgolion sy’n cynnwys diffinio 

disgwyliadau i ddysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, ysgolion 

dwyieithog ac ysgolion cyfrwng Saesneg; 

 datblygu TGAU llawn newydd (neu gymhwyster cyfwerth) yn seiliedig 

ar y cwricwlwm diwygiedig; a 

 dileu’r cwrs TGAU byr.” 

 
Bydd unrhyw gymhwyster neu gymwysterau newydd a ddatblygir ar sail y 
disgrifiadau newydd hyn yn dra wahanol i’r rheini sydd ar gael ar y foment ac 
yn mynnu dulliau asesu gwahanol. Cam dros dro yn unig yw ein gwelliannau 
i’r cymhwyster TGAU cyfredol, ond un a fydd yn gwneud gwahaniaeth 
sylweddol i ddysgwyr ar unwaith wrth i’r cwricwlwm newydd gael ei ddatblygu. 
 

6) Rydym yn barod i dreialu a llunio dulliau asesu newydd gan adeiladu at 
ddatblygu cymhwyster newydd yn unol â'r cwricwlwm newydd. Rydym yn 
gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddeall pa ddulliau asesu fydd yn briodol ar 
gyfer y cwricwlwm newydd. Rydym eisoes wedi comisiynu gwaith ymchwil i 
edrych ar sut y gellir datblygu continwwm caffael iaith i gefnogi addysgu a 
dysgu da ac asesu effeithiol. 
 

7) Mae ein prif nodau yn rhoi anghenion dysgwyr wrth wraidd ein gwaith.  Wrth 
gyflwyno newidiadau sylweddol i gymwysterau rhaid sicrhau amser digonol i 
athrawon a dysgwyr i baratoi; gall newid cymwysterau yn frysiog greu 
anawsterau i athrawon ac i ddysgwyr a pheryglu llwyddiant unrhyw 
cymhwyster newydd. 
 

8) Rydym yn gwerthfawrogi bod teitl y TGAU newydd, ‘Cymraeg Ail Iaith’, yn peri 
pryder ymysg rhai rhanddeiliaid.  O gysidro y newidiadau rydym yn eu 
gwneud i’r cymhwyster TGAU newydd, rydym yn ystyried os oes angen newid 
y teitl.  

 
Rydym yn croesawu y drafodaeth ar ddod a’r sylw a ddaw ohoni i’r datblygiadau 
arfaethedig yn y maes pwysig hwn.  
 
Yr eiddoch yn gywir 

    
Ann Evans      Philip Blaker 
Cadeirydd     Prif Weithredwr 
Cymwysterau Cymru   Cymwysterau Cymru 




