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MANYLEB (DDRAFFT) NEWYDD TGAU SAESNEG IAITH AR GAEL

Annwyl Bennaeth

Yn dilyn fy llythyr ar 4 Hydref, rwy’n ysgrifennu i’ch hysbysu bod fersiwn drafft o fanyleb 
TGAU Saesneg Iaith CBAC ar gael ar wefan CBAC yma:

http://www.wjec.co.uk/uploads/publications/17000.pdf

Mae hyn ychydig yn gynharach na’r disgwyl.  Dylai’r deunyddiau asesu enghreifftiol fod ar 
gael o fewn y dyddiau nesaf yn ogystal, a bydd y fanyleb a’r deunyddiau asesu enghreifftiol 
achrededig ar gael erbyn dechrau Tachwedd.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae rhai rhieni yn ogystal ag athrawon wedi mynegi pryderon 
ynghylch y newidiadau sy’n cael eu gwneud i TGAU Saesneg Iaith yng Nghymru. Mae 
rhagor o wybodaeth am y newidiadau a’r prif faterion sydd wedi’u codi gyda swyddogion 
Llywodraeth Cymru isod. Efallai y byddwch am basio rhywfaint o’r wybodaeth hon ymlaen i 
rieni a gwarcheidwaid eich dysgwyr.

Beth sy’n digwydd?

Mae cwrs presennol TGAU Saesneg Iaith wedi cael ei newid. Mae elfen o’r cynnwys 
(Astudio’r Iaith Lafar) wedi ei diddymu; mae llai o bwyslais ar yr asesiadau a gynhelir gan yr 
ysgol neu’r coleg (gostyngiad o 60% i 40%); a mwy o bwyslais ar arholiadau (cynnydd o 
40% i 60%). Mae pwyslais mwy hefyd ar asesu strwythur brawddeg, atalnodi a sillafu –
cynnydd o 13% i 20% o asesiad y cwrs.

Pam mae’r newidiadau hyn wedi’u gwneud?

Yr haf hwn, bu’n rhaid i Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, ymyrryd er mwyn 
ailraddio’r cymhwyster ac, o ganlyniad, dyfarnwyd gwell graddau i dros 2,000 o ddisgyblion.
Mae’r TGAU Saesneg Iaith yn cael ei newid er mwyn gwella’r cwrs ei hun ac er mwyn
sicrhau y bydd y gwaith o fonitro graddau ymgeiswyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn yn cael ei 
reoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Mae’r rhesymau dros y newidiadau yn rhai technegol ac 
addysgol felly.



Sut bydd hyn yn effeithio ar ddysgwyr?

Ni fydd yr addysgu a’r dysgu sydd eisoes wedi digwydd yn cael ei wastraffu. Yr un fydd y 
sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer y fanyleb newydd ag ar gyfer y fanyleb bresennol. Bydd modd 
defnyddio unrhyw asesiadau y bydd dysgwyr eisoes wedi’u cwblhau tuag at y TGAU 
newydd. Bydd angen i’r ysgol neu’r coleg gydgysylltu â CBAC ynghylch hyn.

Cymharol fach yw’r newidiadau a awgrymwyd gan Lywodraeth Cymru. Y nod yw sicrhau 
tegwch i’n holl ddysgwyr a chynnig cwrs mwy priodol ar eu cyfer. Dim ond i TGAU Saesneg 
Iaith y mae’r newidiadau yn berthnasol. Nid yw hyn yn effeithio ar TGAU Saesneg Llên na 
phynciau eraill, ac nid oes unrhyw gynlluniau ar y gweill i newid cyrsiau eraill yn yr un modd.

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth am yr hyn a ddigwyddodd mewn perthynas â TGAU Saesneg Iaith 
eleni ar wefan Llywodraeth Cymru yn:  

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/qualificationsinwales/qualificationregulation/reg
publication/reports/gcseen2012/?skip=1&lang=cy

Mae gwybodaeth ychwanegol a Chwestiynau Cyffredin am y cwrs TGAU Saesneg Iaith 
newydd ar wefan CBAC yn:

http://www.cbac.co.uk/index.php?nav=14&news=274

Gallaf ddeall pryder rhieni, dysgwyr ac athrawon am y newidiadau hyn. Hoffwn eich sicrhau, 
fodd bynnag, mai’r rhesymau dros wneud y newidiadau oedd er mwyn gorchfygu’r sefyllfa 
ddigynsail a gododd mewn perthynas â TGAU Saesneg Iaith eleni, ac er mwyn gwella’r 
cwrs a sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer ein pobl ifanc.
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