
Tystysgrif Her Siliau 2018 - 2020 
 
Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yn cynnwys pedair cydran a ddilynir gan yr holl ddisgyblion ym 
mlwyddyn 12 a 13: 
 
• Prosiect Unigol 
• Her Menter a Chyflogadwyedd 
• Her Dinasyddiaeth Fyd-eang 
• Her Gymunedol 
 
Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yn darparu profiadau a fydd yn galluogi dysgwyr i baratoi'n well ar gyfer 
eu llwybrau dyfodol, boed yn brifysgol, hyfforddiant pellach neu gyflogaeth. 

 
Cynllun y Tystysgrif Her Sgiliau 2018 - 2020 

Her Pwysedd Dyddiad Cwblhau 

Her Dinasyddiaeth 15% I’w gwblhau Rhagfyr 2019 (bl. 12) 

Her Menter a Chyflogadwyedd 20% I’w gwblhau Gorffennaf 2019 (bl. 12) 

Her Cymunedol 15% I’w gwblhau Gorffennaf 2019 (bl. 12) 

Prosiect Unigol 50% I’w gwblhau Ionawr 2020 (bl. 13) 

 

• Er mwyn cyflawni disgyblion A * / A mae'n rhaid i ddisgyblion gyflawni DISTINCTION ym 
mhob her.  

• Er mwyn cyflawni disgyblion B / C rhaid i ddisgyblion gyflawni MERIT ym mhob her.  

• I gyflawni disgyblion D / E mae'n rhaid i ddisgyblion gyflawni PASS ym mhob her. 
 
Mae’r gwersi her gymunedol wedi cael eu hintegreiddio i’r gwersi tiwtorial. Mae mwyafrif yr her hon 
yn ei gwneud yn gofyn i'r disgyblion weithio'n annibynnol ar 30 awr o waith cymunedol, naill ai yn yr 
ysgol neu gyda phartneriaid y tu allan i'r ysgol sydd wedi’i gytuno o flaen llaw. 
 
I basio'r her, mae yna 3 dasg: 
 
1. Cynnig y Prosiect 
2. 30 awr o waith cymunedol 
3. Cyflwyniad Myfyrdod Personol 
 
Bydd yr Her Fenter yn cael ei chwblhau yn y ddwy wers sydd wedi’i amserlenu. Caiff y rhain eu 
henwi fel 'Menter' ar yr amserlen. 
 
I basio'r her, mae 4 dasg: 
 
1. Pen Portread 
2. Cynnig Arloesedd (y dasg grŵp) 
3. Pasbort Cyrchfan 
4. Cyflwyniad Myfyrdod Personol 
 
 
 
 



Bydd yr Her Dinasyddiaeth yn cael ei chwblhau yn y ddwy wers sydd wedi’i amserlenu.  Mae'r rhain 
wedi'u henwi fel 'BAC' ar yr amserlen. 
 
I basio'r her, mae yna 3 dasg: 
 
1. Safbwynt Personol 
2. Cyfraniad at gynhadledd dewisiadau byd-eang 
3. Myfyrdod Personol 
 
Bydd y Prosiect Unigol yn dechrau ym mlwyddyn 12 (bydd cyfnod o wersi datblygu sgiliau yn dilyn 
cwblhau'r her Dinasyddiaeth). Fodd bynnag, ym mlwyddyn 13 bydd dwy wers ar yr amserlen. 
  
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y trefniadau uchod, dewch i’n ngweld neu e-bostiwch 
ar st@dyffrynconwy.conwy.sch.uk 
 
Diolch yn fawr, 
 
Sarah Tudor 
Cydlynydd Bagloriaeth Cymru 


