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Bagloriaeth Cymru



Trosolwg o’r Cymhwysterau

Tystysgrif Her Sgilliau Cenedlaethol / Sylfaen:-

120 Oriau Dysgu / Asesu dan Arweiniad

Tystysgrif Her Sgilliau Uwch:-

360 Oriau addysgu / Asesu dan Arweiniad



Tystysgrif Her Sgilliau

Cenedlaethol / Sylfaen
Adran Pwysoli Oriau Dysgu dan

Arweiniad

Sgiliau a Asesir

Project Unigol 50% 40 awr (gan gynnwys

rhaglen addysgu priodol)

• Cynllunio a Threfnu

• Meddwl yn Feirniadol a

Datrys Problemau

• Llythrennedd Ddigidol

Her Menter a 

Chyflogadwyedd

20% 10 awr o addysgu

20 awr ( o leiaf) o assesu

dan reolaeth. 

• Creadigedd ac Arloesi

• Effeithiolrwydd Personol

• Llythrennedd Ddigidol

Her 

Dinasyddiaeth

Fyd-eang

15% 15 awr o addysgu

10 awr ( o leiaf) o assesu

dan reolaeth. 

• Meddwl yn Feirniadol a

Datrys Problemau

• Creadigedd ac Arloesi

Her y Gymuned 15% 15 awr o addysgu

10 awr yn ymgymryd a’r

‘gwneud’

• Cynllunio a Threfnu

• Effeithiolrwydd Personol



Tystysgrif Her Sgilliau Cenedlaethol

A*- C (lefel 2)

Tystysgrif Her Sgilliau Sylfaenol

Llwyddo neu Llwyddo* (lefel 1)

Yr un cynllun addysgu i’r ddau ganlyniad. 



Tystysgrif Her Sgilliau

Uwch
Adran Pwysoli Oriau Dysgu dan

Arweiniad

Sgiliau a Asesir

Project Unigol 50% 40 awr o addysgu ac 80 

awr o ymgymryd â’r

gwaith.

• Cynllunio a Threfnu

• Meddwl yn Feirniadol a

Datrys Problemau

• Llythrennedd Ddigidol

Her Menter a 

Chyflogadwyedd

20% 70 awr o addysgu

50 awr ( o leiaf) o assesu

dan reolaeth. 

• Creadigedd ac Arloesi

• Effeithiolrwydd Personol

• Llythrennedd Ddigidol

Her 

Dinasyddiaeth

Fyd-eang

15% 50 awr o addysgu

20 awr (o leiaf) o assesu

dan reolaeth. 

• Meddwl yn Feirniadol a

Datrys Problemau

• Creadigedd ac Arloesi

Her y Gymuned 15% 20 awr o addysgu

30 awr yn ymgymryd a’r

‘gwneud’

• Cynllunio a Threfnu

• Effeithiolrwydd Personol



Tystysgrif Her Sgilliau

Uwch

A*- E (lefel 3)



Dull Asesu
•Asesu dan reolaeth yn yr ysgol.

•Dim ail-ddrafftio.

•Ail sefyll os yn methu ar yr ymgais gyntaf o 

safoni, a’r ail-sefyll dim ond yn caniatau

‘llwyddo’

•Safoni-Ionawr neu Mehefin (ag eithro y 

Project-Bl 11/13 yn unig).



Elfennau Eraill

•Mentora (tebyg i’r gofynion presennol)

•Ffeil Meithrin Sgiliau



Ffeil Meithrin Sgiliau
• Amlinelliad manwl o amserlen Tystysgrif Her Sgiliau'r

ganolfan i bob carfan/blwyddyn academaidd, gan gynnwys y 

pedair cydran;

• Cynllun gwaith yn dangos sut caiff pob un o'r saith sgil

hanfodol a chyflogadwyedd eu meithrin yn barod at y 3 

Her a'r Project Unigol ar gyfer pob grŵp/carfan arwahanol o 

ddysgwyr;

• Darparu enghreifftiau'n dangos yr amrywiaeth o 

brofiadau dysgu ac addysgu wedi'u hategu gan

enghreifftiau o waith dysgwyr lle bo'n briodol;

• Amlinelliad o'r Briffiau Heriau a ddewiswyd i'w hasesu. 



Cynllunio Cwricwlaidd

•Canlyniadau

•Cynllunio Strategol



Canlyniadau

•Dosbarthiadau

•Dewis Her



Dosbarthiadau
Math o Ddosbarth O Blaid Yn Erbyn

Grŵpiau Gallu Ymestyn y goreuon

a rhoi sylw i’r ffin

Stigma o’r setiau îs

Gallu Cymysg Goreuon yn annog y 

gwan

Colli cyfle i ymestyn

wrth ddelio gyda’r

anfodlon?

Un rhyw Arddulliau addysgu

penodol

Diffyg arbenigedd?



Dewis Her
•Angen sicrhau ffocws i danio’u dychymyg a’u

hysbrydoli i’w gwaith gorau

•Adlewyrchu cymuned a thraddodiadau’r ysgol

•Gall amrywio’r her o ddosbarth i ddosbarth (neu

ddisgybl i ddisgybl!)

•Yr her sy’n creu y deunydd i’w asesu. 



Cynllunio Strategol

•Staffio

•Adnoddau



Staffio

•Arbenigeddau (Rhif / Llyth / TGCh / Dyn)

•Addaswyr da

•Cynllunio tymor hir

•Cyfrifoldebau



Adnoddau

•Ystafelloedd

•Papur?

•Cynllunio tymor hir



Her y Ddarpariaeth

•Cymhwyster tymor-hir

•Prif ddangosydd o ganlyniadau’r ysgol o 2018 

ymlaen ( yn 16 oed)

•Ffocws wedi symud o lyfrynnau at feithrin a 

datblygu sgiliau, cyn asesu yn fwy ffurfiol ac o dan

reolaeth mwy cadarn na’r gorfennol. 



Penderfyniadau Anodd
•Sut i’w amserlennu-yn lle beth?

•Sut mae datblygu strwythr parhaol?

•Sut mae ariannu y gymhwyster (TGCh)?

•Pwy fydd yn ei addysgu?



Model

Ysgol John Bright



Blwyddyn 10

•4 ddosbarth yn cael eu amserlennu yr un pryd. 

•2 ddosbarth yn gwneud Menter a Chyflogadwyedd

•2 ddosbarth arall yn astudio Dinasyddiaeth Fyd-Eang

•Cyfnewid athrawon a pwnc hanner ffordd trwy’r
flwyddyn.



Blwyddyn 10

Manteision Anfanteision

Datblygu arbenigedd o 

fewn y staff

Amserlennu-staff ar draws 

eu pynciau arferol

Gwahaniaethu o fewn y 

dosbarthiadau

Sicrhau defnydd o TGCh i

bob dosbarth.



Blwyddyn 11

•Project Unigol

•Dwy wers yr wythnos

•Setio o ran gallu.



Her y Gymuned

•Datblygu sgiliau trwy weithgareddau ‘eraill’ e.e. 

Ymarfer Corff, Dyddiau Cyfoethogi / Wythnos

Weithgareddau. (Bl 10 a Bl 12)

•Cyfnod penodol o amser er mwyn cyflawni’r

‘gwirfoddoli.’

•Sesiynnau penodol er mwyn gwerthuso (Bl 11 a 13)



Blwyddyn 12
•2 wers yn gwneud Menter a Chyflogadwyedd

•2 wers yn astudio Dinasyddiaeth Fyd-Eang

•Cysondeb o safbwynt yr athrawon ( 2 ddosbarth
yr un)

•Dosbarthiadau gallu cymysgu (amserlennu) 



Blwyddyn 13

•1 wers Menter a Chyflogadwyedd

•3 gwers Project Unigol



Cyfle i Holi
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