
 

 

 

 

 

Annwyl Gyfaill, 

Ysgrifennaf atoch i'ch gwahodd i gyfrannu at grŵp ffocws ar y cymwysterau TGAU 

diwygiedig. 

Mae’r cwmni ymchwil Wavehill, ar ran Cymwysterau Cymru, yn casglu barn athrawon am y 

TGAU diwygiedig. Hoffem eich gwahodd i fynychu un o ddeg grŵp ffocws sy'n cael eu cynnal 

ledled Cymru ym mis Mai. Nodwch – mae hi'n bosib ymuno a’r grŵp ffocws o bell, drwy 

Skype. 

Yr Ymchwil 

Mae’r ymchwil yma yn berthnasol i athrawon sydd yn dysgu unrhyw gymhwyster TGAU yn y 

pynciau canlynol: 

Gwyddoniaeth | Saesneg | Mathemateg | Cymraeg | Drama | Ieithoedd Tramor Modern | 

Daearyddiaeth | Cerddoriaeth 

Dyma eich cyfle chi i ddylanwadu ar y broses o ddylunio a datblygu cymwysterau TGAU. 

Mae’r ymchwil yn edrych ar farn athrawon ar rai o’r cymwysterau TGAU a ddiwygiwyd yn 

ddiweddar. Nodau’r astudiaeth yw: 

a) Darganfod sut mae’r cymwysterau newydd yn gweithio a pha effaith mae’r 

newidiadau yn eu cael. 

b) Casglu tystiolaeth a allai lywio unrhyw ddiwygiadau i gymwysterau yn y dyfodol, er 

enghraifft i gefnogi’r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru. 

 

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud 

Darperir rhestr isod o’r grwpiau ffocws gyda manylion ynglŷn â'r amser, y dyddiad a'r lleoliad. 

Os hoffech fynychu grŵp ffocws, cliciwch ar y ddolen isod i archebu lle. 

 

CLICIWCH YMA i GOFRESTRU 

Yna byddwn yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth bellach am y grŵp ffocws, fel y rhestr o 

gwestiynau neu bynciau yr hoffem drafod, ac unrhyw ddeunyddiau ategol. 

 

Mae yna gyfyngiad i'r nifer o gyfranogwyr gellir caniatau ar gyfer pob grŵp. Byddwn felly yn 

gweithredu ar sail y cyntaf i'r felin, a hefyd yn ceisio bodloni sampl dda o athrawon. Fodd 

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=155197288554
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bynnag, byddem yn gofyn i chi roi gwybod i ni yn brydlon os na fyddwch yn gallu mynychu, fel 

y gallwn wahodd rhywun arall mewn da bryd. 

 

Er bod presenoldeb yn bersonol yn ddymunol, rydym yn gwerthfawrogi na allai lleoliadau ac 

amseru fod yn gyfleus i bawb. Felly, rydym hefyd yn dymuno cynnig y cyfle i gyfrannu mewn 

ffyrdd eraill, yn debygol drwy Skype neu gyfleusterau cynadledda fideo neu ffōn eraill os na 

fyddi’n bosib mynychu’r lleoliad.  

 

Grwpiau ffocws 

Pwnc Lleoliad Dyddiad / Amser 

Saesneg (Gogledd) 

Glasdir - Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, 
North Wales, LL26 0DF  
Cyfeiriadau i’r lleoliad yn y ddolen 
https://glasdir.com/contact 
Ystafelloedd Elwy a Hiraethog  

Mai 13eg @ 6.00yh 

Cymraeg (Gogledd) 

Glasdir - Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, 
North Wales, LL26 0DF 
Cyfeiriadau i’r lleoliad yn y ddolen 
https://glasdir.com/contact 
 Ystafelloedd Elwy a Hiraethog  

Mai 13eg @ 6.00yh 

Ieithoedd Modern 

Glasdir - Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, 
North Wales, LL26 0DF  
Cyfeiriadau i’r lleoliad yn y ddolen 
https://glasdir.com/contact 
Ystafelloedd Elwy a Hiraethog  

Mai 14eg @ 6.00yh 

Cerddoriaeth 

Glasdir - Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, 
North Wales, LL26 0DF  
Cyfeiriadau i’r lleoliad yn y ddolen 
https://glasdir.com/contact 
Ystafelloedd Elwy a Hiraethog  

Mai 14eg @ 6.00yh 

Cymraeg (De) 

Prifysgol Abertawe – Campws y Bae 
(manylion yr ystafell ar gael wrth y 
dderbynfa). 
Cyfeiriadau i’r lleoliad yn y ddolen 
https://www.swansea.ac.uk/cy/y-
brifysgol/lleoliad/campws-y-bae/   

Mai 15fed @ 6.00yh 

Gwyddoniaeth 

Prifysgol Abertawe – Campws y Bae 
(manylion yr ystafell ar gael wrth y 
dderbynfa). 
Cyfeiriadau i’r lleoliad yn y ddolen 
https://www.swansea.ac.uk/cy/y-
brifysgol/lleoliad/campws-y-bae/   

Mai 15fed @ 6.00yh 

Mathemateg  
Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, 
Caerdydd, CF5 1QE 

Mai 16eg @6.00yh 
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Saesneg (De) 
Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, 
Caerdydd, CF5 1QE 

Mai 16eg @6.00yh 

Daearyddiaeth 
Swyddfeydd Wavehill, 21 Alban Square, 
Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB 

Mai 21ain @ 6.00yh 

Drama 
Swyddfeydd Wavehill, 21 Alban Square, 
Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB 

Mai 22ain @ 6.00yh 

 

Eich cyfraniad 

 

Fe fyddwn yn eich croesawi yn y lleoliad a’ch gwahodd i ymuno â chyfranogwyr eraill. Bydd 
lluniaeth yn cael ei ddarparu a bydd cyfle i gwrdd ag athrawon eraill y pwnc cyn dechrau'r 
grŵp ffocws. 
 
Bydd hwylusydd o Wavehill yn gofyn cyfres o gwestiynau i'w trafod ac yn cymedroli'r 
drafodaeth os bydd angen. Byddwn yn ceisio sicrhau bod trafodaethau'n gwrtais ac yn 
barchus. 
 
Yn ystod y sesiwn, byddwn yn cyflwyno ein canfyddiadau o'r cyfweliadau yr ydym wedi bod 
yn eu cynnal ledled Cymru dros y misoedd diwethaf ac yn gofyn i chi wneud sylwadau ar ein 
casgliadau hyd yn hyn. 
 
Byddwn yn cymryd nodiadau o'r drafodaeth ac yn recordio’r sesiwn ar gyfer cywirdeb. Bydd 
pob recordiad yn cael ei ddileu o fewn 12 mis i'r prosiect ddod i ben. 
 
Bydd y grŵp yn para oddeutu 1 awr yn dibynnu ar y drafodaeth, ond dim hirach nag 1 .5 awr. 
 

Cyfrinachedd 
 
Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r ymchwil yn gyfrinachol. Bydd 
ymatebion a chyfraniadau i'r grŵp ffocws yn parhau i fod yn ddienw, ac ni fyddent yn cael eu 
gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain at adnabod athrawon neu yr ysgol / 
canolfan. Defnyddir y wybodaeth ar gyfer y prosiect ymchwil yn unig, a'r nodau a amlinellir 
uchod. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad ar gyfer Cymwysterau Cymru, ond ni fydd yr 
adroddiad hwn yn adnabod unrhyw unigolion. Fe fydd unrhyw ddata personol yn cael ei 
ddileu gan Wavehill o fewn 12 mis i gwblhau'r prosiect. 
 
Bydd manylion pellach yn ymwneud â chyfrinachedd, diogelu data ac anhysbysrwydd yn cael 
eu darparu i gyfranogwyr cyn y digwyddiad. 
 
Diolch unwaith eto am eich cyfranogiad yn yr ymchwil hyd yn hyn, a gobeithiwn y byddwch 
yn parhau i gyfrannu i’n prosiect trwy fynychu grŵp ffocws. 


