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Y newyddion diweddaraf am Asesiadau’r Haf 

 

 

Annwyl Rieni a Gofalwyr, 

 

Mae cael croesawu’r disgyblion yn ôl ar safle’r ysgol wedi bod fel chwa o awyr iach ac wedi 
dod â bywyd yn ôl i’n hysgol.  Bydd plant ym mlynyddoedd 10,11,12 ac 13 yn cael ein holl sylw 
wrth i ni eu cefnogi nhw yn ystod y cyfnod terfynol hwn o ddysgu wyneb-yn-wyneb cyn eu bod 
yn derbyn eu graddau dros dro oddi wrth yr athrawon ym mis Mehefin. 
 
Yn y llythyr hwn byddaf yn cynnwys:  
 

1. Y diweddaraf gan Cymwysterau Cymru a’r CBAC, gan gynnwys canllawiau ar bennu 
graddau.  Maddeuwch y lefel uchel o fanylder yn y llythyr hwn.  Rydw i wedi 
cyflwyno’r wybodaeth ar ffurf cwestiynau cyffredin fel eich bod yn gallu symud 
ymlaen i’r ardaloedd o ddiddordeb arbennig. 

2. Dolen i weminar byw lle gallwch chi ofyn cwestiynau am broses asesu’r haf. 
 
I’ch atgoffa o’r cefndir 

Fel y gwyddoch, mae’r Gweinidog wedi cadarnhau y canlynol: 

• Defnyddir model graddau wedi’u pennu gan y Ganolfan i ddyfarnu graddau dysgwyr 

sy’n ymgymryd â chymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch wedi’u cymeradwyo gan 

Cymwysterau Cymru. Ystyr hyn yw y bydd yr ysgol neu’r coleg yn asesu gwaith y 

dysgwyr ac yn pennu gradd ar sail hynny. 

• Mae terfynau amser a rheolaethau asesiadau Di-arholiad yn cael eu tynnu. Fodd 

bynnag, anogir y canolfannau o hyd i gynnal rhywfaint o asesu di-arholiad er mwyn 

adeiladu ar ddysg a sgiliau dysgwyr. 

• Bydd CBAC yn cefnogi canolfannau i ddatblygu a chyflwyno prosesau sicrhau ansawdd 

mewnol. 
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Y Diweddaraf oddi wrth Cymwysterau Cymru a bwrdd arholi CBAC -  
Cwestiynau Cyffredin 

 

Ble alla i ddod o hyd i wybodaeth 

am bob un o gymwysterau fy 

mhlentyn? 

Ar bob tudalen pynciol ar wefan y 

CBAC (dan ‘Dogfennau Allweddol’) 

gallwch gyrchu ‘Fframweithiau 

Asesu Cymwysterau Lefel Uchel’ 

sy’n rhoi crynodeb o ofynion 

allweddol pob cymhwyster a chyngor 

i athrawon ar sut i bennu graddau.   

https://www.wjec.co.uk/qualifications/  
 

 

Pa amrediad o dystiolaeth fydd modd i athrawon ei ddefnyddio wrth bennu graddau? 

Gellir cynhyrchu tystiolaeth asesu o amrywiaeth o weithgareddau a allai gynnwys:  

 

Cyn bapurau CBAC (wedi’u haddasu ac yn cynnwys asesiadau llafar ac ymarferol lle bo’n 

briodol)  

Arholiadau a gwblhawyd neu unrhyw ffug arholiadau a safwyd  

Asesiadau di-arholiad. Er enghraifft asesiadau dan reolaeth, gwaith cwrs ac ati, Gallai hyn 

gynnwys asesiadau di-arholiad sydd heb eu gorffen.  

Gwaith arall a aseswyd. 

 

Amlinellir yn fframweithiau asesu CBAC sydd ar gael i athrawon, yr hyn ym marn CBAC yw y 

gofynion sy’n allweddol i ddysgwyr allu symud ymlaen.  Mae’r rhain wedi’u disgrifio o ran yr 

hyn y dylai ymgeiswyr ymdrin ag ef ar gyfer haf 2021 yn hytrach na’r hyn y mae’n rhaid iddynt 

ymdrin ag ef. 

Mae CBAC yn deall y bydd yr amharu ar yr addysgu a dysgu wedi effeithio'n wahanol ar 

ddysgwyr gwahanol, ond mae’n amlwg bod swm sylweddol o addysgu a dysgu wyneb-yn-

wyneb wedi’i golli yn 2020/21. Felly, rhoddwyd cryn hyblygrwydd i athrawon i ddefnyddio 

ystod eang o dystiolaeth wrth bennu graddau er mwyn sicrhau nad yw’ch plentyn dan 

anfantais.   

Beth os yw fy mhlentyn yn methu cwblhau eu hasesiadau di-arholiad oherwydd 

cyfyngiadau Covid-19?  

Gall cyfyngiadau presennol effeithio ar allu dysgwyr i gwblhau pob agwedd ar eu Hasesiadau 

Di-arholiad (er enghraifft efallai bod y mynediad sydd ganddynt i gyfarpar, gyfleusterau neu 

https://www.wjec.co.uk/qualifications/
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feddalwedd arbenigol yn gyfyngedig neu ddim ar gael o gwbl). Oherwydd cyfyngiadau o’r fath, 

gellir defnyddio gwaith anghyflawn fel tystiolaeth, neu dystiolaeth arall sy’n dangos 

gwybodaeth, dealltwriaeth a chymhwysiad sgiliau dysgwyr ar gyfer agweddau perthnasol ar 

fanyleb y cymhwyster, waeth beth fo ffurf gyflwyno’r Asesiad Di-arholiad.  Bydd athro eich 

plentyn yn eich cynghori ynglŷn â’r ffordd orau i symud ymlaen yn yr amgylchiadau hyn.  Fel 

yn achos cyn-bapurau, os yw athro’ch plentyn yn addasu tasgau asesiadau di-arholiad a 

gyhoeddwyd neu a gyhoeddwyd yn flaenorol, bydd angen iddynt addasu’r cynllun marcio 

cysylltiedig a ffiniau graddau tybiannol i ystyried y newidiadau yn y cynnwys, a lle bo’n briodol, 

y safon. 

 

Pa ganllawiau mae CBAC wedi’u darparu ynglŷn â’r amodau ar gyfer cwblhau 

asesiadau? 

Mae’r trefniadau asesu sydd ar waith eleni yn rhoi mwy o hyblygrwydd i athrawon a dysgwyr 

na mewn cyfres arferol. Fodd bynnag, rhaid i ganolfannau ystyried yr amodau pan wnaed yr 

asesiadau wrth ddyfarnu’r graddau terfynol. Rhaid i ganolfannau, er mwyn sicrhau nad yw 

dysgwr yn cael mantais nac anfantais, ystyried y canlynol wrth osod gweithgareddau asesu 

crynodol:  

 

goruchwyliaeth (uniongyrchol/ anuniongyrchol ac wyneb yn wyneb/o bell)  

hyd pob tasg (gan adlewyrchu hyd tasgau perthynol mewn cyfres arferol)  

yr adborth sy’n cael ei roi i’r dysgwr wrth i’r unigolyn hwnnw wneud yr asesiad  

cyfleoedd i ailddrafftio’r gwaith  

trefniadau mynediad a ddarparwyd ar gyfer dysgwyr y cawsant eu cymeradwyo i dderbyn 

trefniadau o’r fath.  

 

Oes rhaid i gyn-bapurau gael eu cwblhau mewn un sesiwn? 

Os yw canolfannau’n defnyddio deunyddiau asesu’r CBAC neu asesiad wedi’i lunio gan y 

ganolfan sydd â strwythur tebyg i’r deunyddiau hyn, i gynhyrchu tystiolaeth o ddysgu, nid yw’n 

ofynnol i asesiadau o’r fath gael eu cynnal mewn un sesiwn fel y byddai ‘arholiad’.  Gall 

athro’ch plentyn rannu’r asesiad yn adrannau i fod yn addas i’r rhaglen ddysgu.  Er enghraifft, 

pe byddai eich plentyn mewn arholiad dwy awr arferol yn cwblhau tri thraethawd fel arfer, yna 

byddai’n ymarferol gosod pob un o’r tri thraethawd i’w cwblhau mewn sesiynau ar wahân o 40 

munud o hyd yr un, unwaith y byddai’r dysgwr wedi cwblhau dysgu pob elfen yr uned honno. 

Os yw’ch plentyn â threfniadau mynediad wedi’u cymeradwyo, byddent yn derbyn unrhyw 

amser ychwanegol sydd ar gael iddynt i gwblhau y tasgau asesu. Gwneir hyn er mwyn sicrhau 

tegwch i bob dysgwr. 

 

A ganiateir i deulu a ffrindiau helpu fy mhlentyn â’i asesiadau? 

Er mwyn sicrhau tegwch i bob dysgwr, mae’n rhaid i athrawon fod yn hyderus bod unrhyw 

waith y mae eich plentyn yn ei gwblhau o bell yn waith dilys ac yn waith a gyflawnwyd ganddo 
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heb gymorth.  Mae CBAC yn ein cynghori’n gryf i ddweud wrth eich plentyn y bydd unrhyw 

waith a gynhyrchir ganddynt yn cael ei ddefnyddio fel tystiolaeth i bennu eu gradd derfynol. 

Rhaid i’r gwaith hwnnw fod yn waith y dysgwr ei hun ac os ddim a hynny heb ei ddatgan o hyd 

byddai’n achos o gamymddwyn. Lle derbyniodd dysgwr gymorth rhaid cydnabod hynny, fel y 

gall canolfannau ddyfarnu graddau sy'n gywir a theg.  Hefyd, os cafodd dysgwr weld deunydd 

adnoddau ychwanegol,  os cafodd gyfnod hir o amser i gynhyrchu’r dystiolaeth, os cafodd 

gyfle i ailddrafftio gwaith ar sail gan yr athro, neu os cafodd ei asesu ar agwedd gul iawn ar y 

cynnwys yn unig, yna rhaid ystyried hyn wrth bwysoli’r dystiolaeth a dyfarnu’r radd gyffredinol.  

 

Sut mae CBAC yn awgrymu ein bod yn gwirio mai gwaith y plentyn ei hunan yw’r 

gwaith?  

Cynghora CBAC bod gwiriadau rheolaidd yn digwydd i sicrhau bod unrhyw waith na chafodd ei 

gwblhau dan oruchwyliaeth uniongyrchol yr athro yn ddilys. Gellid cyflawni hyn trwy:  

gynnal sesiwn holi ac ateb gyda’ch plentyn i drafod agweddau o’i ymatebion  

fideo-gynadledda ar-lein i arsylwi’r gwaith a thrafod unrhyw gynnydd â’r dysgwr  

cymharu perfformiad eich plentyn gartref â gwaith a gwblhawyd yn yr ystafell ddosbarth  

gosod terfynau amser penodol i ddechrau a gorffen y gwaith, a chadw cofnodion o ba bryd y 

cynhyrchwyd y gwaith  

atgoffa dysgwyr o risg cael cymorth gartref gan aelodau'r teulu a allai gael ei ystyried yn ormod 

o gymorth ac a allai arwain at ymchwiliad o gamymddwyn.  

 

A ellir defnyddio hen waith a gwaith ar-lein wrth bennu gradd fy mhlentyn? 

Os yw’ch plentyn wedi cynhyrchu asesiad dilys a dibynadwy sy’n adlewyrchu’n gywir safon ei 

waith cyn Datganiad y Gweinidog ynglŷn â dyfarnu cymwysterau’r haf hwn ym mis Ionawr, yna 

gall athrawon ddefnyddio gwaith o’r fath i bennu’r radd derfynol. 

 

Sut y mae athrawon yn mynd ati i raddio gwaith fy mhlentyn? 

I bennu gradd, bydd athrawon yn ffurfio barn gyfannol yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd 

ganddynt am berfformiad y dysgwr yn y pwnc. Mae ffactorau gwahanol i’w hystyried wrth 

ffurfio eu barn. Er enghraifft, mae’n bosibl y byddant yn dilyn y camau canlynol wrth bennu 

gradd:  

 

Ystyried beth a addysgwyd ganddynt – Gan gyfeirio at y prif ofynion ar gyfer dilyniant a 

amlinellwyd yn Fframwaith Asesu Cymhwyster penodol, bydd athrawon yn ystyried i ba raddau 

y maent wedi gallu addysgu cynnwys y fanyleb wedi’i haddasu i'r garfan hon o ddysgwyr. Dim 

ond asesiad o’r hyn a addysgwyd a fydd yn ffurfio’r dystiolaeth a fydd yn cael ei ddefnyddio i 

ffurfio barn. 

 

Casglu’r dystiolaeth – Gellir cynhyrchu tystiolaeth asesu o amrediad o weithgareddau a allai 

gynnwys: Cyn-bapurau CBAC (wedi’u haddasu fel y bo’n briodol); ffug-arholiadau; cyn-
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bapurau eraill wedi’u darparu gan CBAC; Asesiadau Di-arholiad (gan gynnwys Asesiadau Di-

arholiad heb eu gorffen); gwaith arall wedi’i asesu. Nid yw nifer y darnau a'r math o dystiolaeth 

sy'n ofynnol i gefnogi penderfyniadau barnu yn benodol.  Yn ddelfrydol, bydd y dystiolaeth a 

ddefnyddir yn gyson ar draws y dosbarth neu’r garfan, ond mewn rhai achosion gall tystiolaeth 

amrywio ar gyfer dysgwyr unigol, gall hynny ddibynnu ar amgylchiadau penodol neu eithriadol. 

 

Gwerthuso ansawdd y dystiolaeth -  Wrth ystyried addasrwydd y dystiolaeth wrth bennu'r 

radd bydd yr athro’n ystyried y ffactorau canlynol:  

 

- Ymdriniaeth â’r amcanion asesu a chynnwys 

- dilysrwydd: pa mor hyderus ydyn nhw mai gwaith eich plentyn yn unig ydyw?  

- lefel o reolaeth: a wnaed yr asesiad dan amodau wedi'u hamseru heb fynediad at adnoddau 

ychwanegol; a gafwyd cyfle i ailddrafftio; a gafodd ei oruchwylio?  

- marcio: pa brosesau safoni mewnol a gymhwyswyd i sicrhau bod safon y marcio'n gyson?  

- graddio: a ddarperir ffin dybiannol ar gyfer y radd mewn perthynas â'r asesiad(au) sy'n dangos 

safon cyrhaeddiad y dysgwr?  

- cyd-destun cwblhau pob darn o dystiolaeth: fel asesiad anffurfiol neu fwy ffurfiol; fel darn o 

asesu ffurfiannol neu grynodol. Os bydd athrawon yn credu bod y dystiolaeth yn ddilys fel 

ffordd o ddangos perfformiad eich plentyn bydd hynny'n rhoi hyder iddynt wrth ffurfio eu barn 

gyfannol.  

Ystyried amgylchiadau eithriadol – Pan yn bosibl bydd addasiadau rhesymol i ddysgwyr 

anabl a threfniadau mynediad ar waith pan gynhyrchir y dystiolaeth.  Os nad yw dysgwr yn 

gallu gwneud asesiad neu'n dioddef digwyddiad trawmatig a allai effeithio ar ei berfformiad, ni 

fydd ceisiadau am ystyriaeth arbennig yn weithredol yr haf hwn gan na fydd dysgwyr yn sefyll 

eu harholiadau. Fodd bynnag, mewn achosion lle gallai afiechyd fod wedi effeithio dros dro ar 

berfformiad dysgwr, mewn ffug-arholiadau er enghraifft, yna dylai athrawon gadw hynny mewn 

cof wrth ffurfio eu barn.  Os yw hyn yn wir yn achos eich plentyn gadewch i ni wybod. 

 

Neilltuo gradd - Dylai graddau fod yn seiliedig ar benderfyniad cyfannol am y dystiolaeth o 

berfformiad eich plentyn ar y cynnwys pwnc a addysgwyd iddynt.  Nid yw'n ofynnol i’ch plentyn 

ddangos yr holl agweddau ar y disgrifydd i dderbyn y radd honno.  Bydd athrawon yn 

defnyddio’u barn broffesiynol i benderfynu p'un a yw'r wybodaeth a'r sgiliau a ddangosir yn 

cwrdd â'r safon arferol sydd i'w disgwyl ar gyfer y radd honno. 

 

A fydd gradd fy mhlentyn wedi’i seilio ar ei radd darged neu radd wedi’i rhagfynegi? 

Na. Mae CBAC wedi bod yn glir iawn ag ysgolion bod rhaid i'r graddio fod yn seiliedig ar waith 

sydd wedi dangos cyrhaeddiad ac nid potensial. Rhaid i'r radd a ddyfernir fod yn seiliedig ar 

berfformiad eich plentyn yn y dystiolaeth a gasglwyd gan yr athrawon. Os yw'r holl dystiolaeth 

a goladwyd yn awgrymu bod perfformiad eich plentyn yn gyson ar radd B, yna dylid dyfarnu 
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gradd B; ni fyddai unrhyw reswm dros ystyried dyfarnu gradd A neu A* i'r dysgwr hwnnw. Gellir 

defnyddio gwybodaeth sy'n cael ei dal mewn systemau tracio sy'n cynnig graddau targed neu 

wedi'u rhagfynegi yn seiliedig ar fewnbynnau asesu a modelu data i gefnogi penderfyniadau 

graddio, ond mae’n hanfodol bod y radd derfynol yn deillio o berfformiadau a gynhyrchwyd gan 

eich plentyn, h.y. y dystiolaeth a ddefnyddiwyd i bennu'r radd i'w mewnforio i'r system, yn 

hytrach na gradd darged neu wedi'i rhagfynegi.   

 

 

Sut fydd yr ysgol yn sicrhau bod penderfyniadau pob athro ynglŷn â graddio yn 

wrthrychol? 

Darperir arweiniad ar ystyr cyfraith cydraddoldeb a hyfforddiant ar osgoi tuedd ddiarwybod i 

ganolfannau i hwyluso ffurfio barn yn fwy gwrthrychol.  Ddiwedd Mai bydd athrawon yn cofnodi 

Gradd a Bennir gan y Ganolfan i’ch plentyn, ynghyd â sail resymegol eglur a diamwys yn 

dweud sut yr arweiniodd y dystiolaeth a ddewiswyd at y penderfyniad terfynol am y radd. 

 

Faint o’r cwrs sydd angen i fy mhlentyn fod wedi’i wneud fel tystiolaeth ar gyfer pob 

pwnc? 

Y cyngor yw bod angen ymdrin mor llawn â phosibl â’r holl amcanion asesu a bod ymdriniaeth 

ddigonol â holl ofynion eang y fanyleb ond bod ymdriniaeth fanylach â rhai agweddau nag 

agweddau eraill (ynddo’i hun, ni fydd tystiolaeth o gyflawniad uchel mewn agwedd gul o’r 

fanyleb yn ddigon i gyfiawnhau gradd uchel). Y nod yw cael digon o dystiolaeth o wybodaeth, 

sgiliau a dealltwriaeth pob dysgwr i allu pennu’r radd briodol. 

 

Oes yna unrhyw gymwysterau a ddarperir yn Llanfyllin na fydd yn cael Graddau a 

Bennir gan Ganolfannau? 

Mae rhai o’n myfyrwyr yn dilyn cyrsiau sy’n cael eu rheoleiddio gan Ofqual (Lloegr) yn hytrach 

na Chymwysterau Cymru(gweler isod).  Dilynir system raddio ar wahân ar gyfer y 

cymwysterau hyn:  Ni fydd disgyblion yn derbyn eu graddau ar gyfer y cyrsiau hyn erbyn mis 

Mehefin fel y byddant am gyrsiau y mae Cymwysterau Cymru’n eu rheoleiddio. 

 

• OCR ICT 

• BTECs 

• CBAC Lefel Mynediad 

• Cymwysterau LIBF 

Sut y dyfernir graddau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol? 

Mae Llywodraeth y DU wedi amlinellu cynllun ar sut y bydd myfyrwyr sy’n astudio at 

gymwysterau galwedigaethol yn derbyn eu graddau yr haf hwn. Gallwch ddarllen datganiad 

llawn yr Ysgrifennydd dros Addysg yma: https://www.gov.uk/government/news/teacher-

assessed-grades-for-students  

https://www.gov.uk/government/news/teacher-assessed-grades-for-students
https://www.gov.uk/government/news/teacher-assessed-grades-for-students
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Mae fy mhlentyn yn gymwys i gael cyn-bapurau wedi’u haddasu mewn arholiad arferol.  

Ydyn nhw dal i dderbyn papurau wedi’u haddasu?  

I sicrhau hygyrchedd ar gyfer disgyblion sydd â threfniadau mynediad wedi’u cymeradwyo ac 

angen addasiadau rhesymol i gyrchu’r deunydd asesu, mae CBAC wedi datblygu amrediad 

cynhwysfawr o gyn-bapurau wedi’u haddasu, fel print bras, braille ac ati. Mae rhestr lawn o 

gyn-bapurau sydd wedi’u haddasu a fydd ar gael ar gyfer cyfres haf 2021 ar wefan ddiogel 

CBAC (o’r wythnos yn dechrau Mawrth15) ar gael i’w gweld nawr. 

 

 

Mae gwahanol athrawon yn asesu fy mhlentyn mewn ffyrdd gwahanol.  A ddylwn i fod 

yn poeni am yr anghysondeb ymddangosiadol hwn? 

Na. Gall tystiolaeth a dulliau asesu amrywio o un plentyn i’r llall o fewn a rhwng 

pynciau.  Bydd athrawon eich plentyn yn dewis y dull asesu a’r dystiolaeth yn unol â 

chanllawiau a geir oddi wrth y bwrdd arholi.  Maent yn awyddus i’ch plentyn berfformio 

cystal â phosibl, a lle bo’n briodol, byddant yn dewis y cyn-bapurau neu asesiadau 

mwyaf priodol i’r cynnwys y mae eich plentyn wedi’i astudio.  Ym mhob achos, wrth 

benderfynu ar eu dull o asesu, bydd athrawon wedi ystyried yn ofalus sut i sicrhau bod 

eich plentyn yn gallu dangos ei botensial llawn. 

 

Fydd yna gyfle o hyd i fy mhlentyn apelio ynglŷn â’u gradd? 

Bydd.  Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau y bydd yna broses apeliadau tri cham: 

 

Cam 1 – Erbyn 25ain Mehefin bydd Ysgolion a cholegau yn rhannu’r graddau dros dro a bennir 

gan y ganolfannau gyda’r dysgwyr.  Gall eich plentyn ofyn i ni adolygu graddau dros dro a/neu 

wirio am unrhyw gamgymeriadau cyn i ni eu cyflwyno i CBAC. Rhaid amlinellu’n glir y rheswm 

dros y cais am adolygiad yn y ganolfan. Mae’n rhaid i ni wneud ymchwiliad a rhoi ymateb i’ch 

plentyn ynghyd â rheswm dros gadarnhau ein penderfyniad ynglŷn â’u hachos neu beidio.   

 

Bydd CBAC yn darparu templed o ffurflen i ddysgwyr allu wneud cais am adolygiad ac i’r ysgol 

allu cofnodi eu penderfyniad, ynghyd â chanllawiau manwl. Gradd Dros dro yw’r Radd a 

Bennir gan y Ganolfan nes bod CBAC yn cyhoeddi’r graddau ar ddiwrnodau’r canlyniadau. 

 

Cam 2 – Ar ôl diwrnod y canlyniadau yn Awst, gall dysgwr apelio at CBAC bod y gradd a 

bennwyd gan eu hysgol yn afresymol a/ neu bod gwall gweithdrefnol wedi’i wneud. 

 

Cam 3 – Ar ôl cwblhau Cam 2 yr apêl, gall dysgwyr ofyn am adolygiad Gwasanaeth Adolygu 

Gweithdrefnau Arholiadau gan Gymwysterau Cymru i wirio a yw CBAC wedi dilyn eu 

gweithdrefnau’n gywir. 
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Ni fydd graddau terfynol y cymwysterau’n cael eu cyflwyno i’r dysgwyr tan ddiwrnod y 

canlyniadau, sef 10 Awst ar gyfer UG a Safon Uwch a 12 Awst ar gyfer dysgwyr TGAU.   

 

Pa adnoddau mae CBAC wedi’u sicrhau sydd ar gael i ysgolion i gynorthwyo yn ystod y 

wythnosau olaf hyn o addysgu? 

Mae CBAC wedi creu cyfoeth o adnoddau, offer a deunyddiau digidol i gefnogi athrawon wrth 

iddynt ddarparu’u cymwysterau. Maent wedi'u datblygu i wella dysgu, ysgogi trafodaeth yn yr 

ystafell ddosbarth, ac annog diddordeb myfyrwyr. Mae’r adnoddau digidol ar gael am ddim i 

athrawon a myfyrwyr, sy'n cynorthwyo pob cam o'r broses ddysgu. 

 

 

Mynnwch becyn heb ei ail o adnoddau am ddim: 

https://www.wjec.co.uk/home/assessments-2021-get-the-support-you-need/free-teaching-and-

learning-tools-and-resources/  
 

Ble alla i gael gwybodaeth am y newidiadau a wnaed i gynnwys y cyrsiau? 

Gallwch gael y wybodaeth yma: https://www.wjec.co.uk/home/assessments-2021-get-the-support-

you-need/summer-2021-changes-to-assessments/  
 

 

Y Llinell amser hyd yma 

Dyddiad Digwyddiadau  Allweddol: II sylw athrawon 

W/C 22nd March Deunyddiau hyfforddi pwnc-benodol 

19eg 25ain Mawrth Canolfannau’n cyflwyno polisïau Asesu a Sicrhau Ansawdd mewnol 

i CBAC  

22ain Mawrth Hyfforddiant: Tuedd ddiarwybod a gwrthrychedd 

24ain Mawrth – 

6pm 

Digwyddiad byw rhannu gwybodaeth â Rhieni/Myfyrwyr gan yr 

Uwch Dîm Rheoli (gweler y ddolen isod) 

12fed Ebrill CBAC yn rhoi adborth i ganolfannau am eu polisïau 

19eg Ebrill Hyfforddiant: Ffurfio barn derfynol 

22ainEbrill  Terfyn amser cyflwyno diwygiadau i gofrestriadau 

W/C 26ain Ebrill Proses apeliadau derfynol 

26ain Ebrill Hyfforddiant: Arfer da wrth benderfynu’n derfynol ar raddau a SA 

5ed Mai Hyfforddiant: Sesiynau Holi ac Ateb Byw 

17eg Mai Hyfforddiant: Cyflwyno Graddau a Bennir gan y Ganolfan 

Erbyn 25ain 

Mehefin 

Disgyblion yn derbyn eu Graddau dros Dro a Bennir gan y Ganolfan 

14eg Mehefin – 2il 

Gorffennaf 

Cyfnod cyflwyno Graddau a Bennir gan y Ganolfan 

https://www.wjec.co.uk/home/assessments-2021-get-the-support-you-need/free-teaching-and-learning-tools-and-resources/
https://www.wjec.co.uk/home/assessments-2021-get-the-support-you-need/free-teaching-and-learning-tools-and-resources/
https://www.wjec.co.uk/home/assessments-2021-get-the-support-you-need/summer-2021-changes-to-assessments/
https://www.wjec.co.uk/home/assessments-2021-get-the-support-you-need/summer-2021-changes-to-assessments/
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21ain Mehefin – 

12fed Gorffennaf 

CBAC SA Cofnodion penderfyniadau dysgwyr a chanlyniadau 

cyffredinol 

13eg – 16eg 

Gorffennaf 

CBAC yn trafod unrhyw faterion yn deillio o’r SA â’r canolfannau 

10fed Awst Diwrnod y Canlyniadau UG a Safon Uwch 

10fed Awst – 7fed 

Medi 

Cyfnod apeliadau UG a Safon Uwch 

12fed Awst Diwrnod Canlyniadau TGAU 

24ain – Awst – 21ain 

Medi* 

Cyfnod apeliadau TGAU  

*Dyddiad Dros Dro 

 

 
 

Digwyddiad Weminar Byw yn rhoi Gwybodaeth  – Dydd Mercher 24ain Mawrth am 6pm 
 
Yr wythnos hon byddwn yn cynnal weminar byw ar gyfer disgyblion a rhieni.  Gallwch gysylltu 
â’r weminar drwy’r ddolen isod: 
 
http://tiny.cc/yl-join-live  
 
Os na fedrwch chi gyrraedd y cyfarfod mae croeso i chi gysylltu â ni’n uniongyrchol yn yr 
ysgol. 
 
Byddwn ni hefyd yn cynnal gwasanaethau ar gyfer myfyrwyr.  Ceisiwch annog eich plentyn i 
fynychu trwy’u Tîm grŵp blwyddyn. 
 
Ac yn olaf... 
 

Rydyn ni’n parhau i dderbyn gwybodaeth ychwanegol am gyfres yr asesiadau haf yn rheolaidd 

oddi wrth Llywodraeth Cymru, CBAC a Chymwysterau Cymru.  Mae ein llinell amser 

asesiadau haf yn ddogfen ‘fyw’.  Yn wir rydyn ni’n disgwyl cyfarwyddyd pellach yn fuan ynglŷn 

â’r canlynol: y broses adolygu ac apeliadau; trafodaethau rhwng canolfannau; sicrwydd 

ansawdd mewnol ac allanol; cofnodion ffurfio barn; a’r trydydd fersiwn o’r canllawiau asesu 

cyffredinol.   Bydd y diweddariadau hyn yn golygu newidiadau pellach i’n llinell amser.   

 

Er nad ydym mewn sefyllfa i allu ateb eich cwestiynau i gyd nawr, gallwn eich sicrhau y 

byddwn yn rhannu ‘r wybodaeth ddiweddaraf â chi mor fuan â phosibl. 

 

Yn y cyfamser, allai’ch annog chi i atgyfnerthu’n neges ni i’ch plentyn bod yr wyth wythnos 

http://tiny.cc/yl-join-live
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nesaf yn rhoi cyfle gwych iddyn nhw i gynhyrchu darnau o waith arbennig.  Gwerthfawrogwn 

bod yr her yn gallu ymddangos fel un dychrynllyd, ond cofiwch ein bod ni yma’n cefnogi’ch 

plentyn bob cam o’r ffordd.   

 

 
 
 
Yn gywir,  
 
 
 
 
Dewi Owen 
Pennaeth 
 


