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Rhagair
Dychmygwch fyd heb geir, awyrennau, trenau, cyfrifiaduron a ffonau
clyfar. Mae’n anodd dychmygu hynny, ond heb ein diwydiannau peirianneg,
gweithgynhyrchu uwch ac ynni, ni fyddai unrhyw un o elfennau hyn yn
y byd modern yn bosibl. Mae'r diwydiannau hyn yn cyffwrdd â phob
rhan o'n bywydau beunyddiol ac mae'n hynod ddiddorol gweld y sector
hanfodol hwn trwy lens cymwysterau. Ein hadolygiad o gymwysterau, a’r
system gymwysterau, yn y sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch
ac Ynni yw ein pedwerydd adolygiad sector ond dyma’r cyntaf ers i mi
ddod yn Gadeirydd Cymwysterau Cymru ym mis Hydref 2019 ac mae'n
gyd-ddigwyddiad diddorol bod yr Adolygiad hwn wedi canolbwyntio
ar sector yr wyf wedi cael cysylltiad agos ag ef byth ers fy nyddiau fy
hun fel myfyriwr. Roedd yr Adolygiad yn helaeth, gan gynnwys llawer
o gyflogwyr, darparwyr dysgu a dysgwyr. Mae eu barn, ac ystod o
dystiolaeth arall, yn llywio'r canfyddiadau yn yr adroddiad hwn.

David Jones
OBE DL,
Cadeirydd
Cymwysterau
Cymru

Mae gan Gymru hanes balch mewn peirianneg, gweithgynhyrchu uwch ac ynni, gyda chwmnïau
o bob maint yn frith ar draws pob cornel o'n cenedl. Fodd bynnag, mae'r Adolygiad hwn wedi
digwydd ar adeg heriol iawn i'r sector. Fe ddechreuon ni’r Adolygiad wrth i’r sector ymateb i’r
ansicrwydd a achoswyd gan Brexit, ac yn gynnar yn yr Adolygiad clywsom y newyddion am
gau ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ffatri Schaeffler yn Llanelli, a’r penderfyniad i atal
datblygiad safle Wylfa Newydd ar Ynys Môn. Ddeunaw mis yn ddiweddarach, rydym nawr yn
cyhoeddi'r Adolygiad yn sgil pandemig y coronafeirws a'r effaith sylweddol a hirhoedlog y gall
ei achosi.
Er gwaetha’r heriau hyn, nid yw pethau’n ddrwg i gyd i sector sydd â threftadaeth mor
gyfoethog yng Nghymru. Rydym wedi gweld agor ffatri Aston Martin yn Sain Tathan a
datblygiad y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch ym Mrychdyn, ochr yn ochr â
golygfeydd calonogol wrth i golegau, ysgolion, prifysgolion, a busnesau lleol ddod ynghyd i
ddatblygu cyfarpar diogelu personol yn ystod y pandemig. Ni fyddai'r datblygiadau hyn yn
bosibl heb weithlu medrus, ac mae cymwysterau'n hanfodol wrth baratoi pobl ifanc i weithio
yn y sector allweddol hwn.
Mae ein Hadolygiad yn nodi llawer o gryfderau, ond mae hefyd yn nodi meysydd a chyfleoedd
i wella a datblygu ymhellach. Rydym eisoes wedi dechrau gweithio gyda chyrff dyfarnu
a rhanddeiliaid i gymryd camau i ymateb i'r heriau a'r cyfleoedd hyn. Mae canlyniadau'r
Adolygiad hwn yn wahanol i'r rhai a ddilynodd adolygiadau sector cynharach. Mae angen
atebion gwahanol ar wahanol sectorau a chredwn y gall ein cynigion wneud gwahaniaeth
gwirioneddol a chadarnhaol i'r sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni yng
Nghymru.
Nid pwynt terfyn yw’r adroddiad hwn, ond mae’n garreg filltir allweddol. Gobeithiwn ei fod
wedi cefnogi datblygiad ymgysylltu a chydweithredu ehangach gyda phob rhanddeiliad, ac y
bydd yr adborth, y ddeialog a'r meddwl creadigol yn parhau. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau
bod cymwysterau yng Nghymru yn parhau i gefnogi'r sector allweddol hwn yn effeithiol.
Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r Adolygiad hwn. Rhoddodd ein panel o
arbenigwyr a rhanddeiliaid gyngor gwerthfawr, a gwnaethant herio ein syniadau drwy gydol yr
Adolygiad. Mae adolygiadau sector yn ymrwymiad enfawr o ran amser ac adnoddau, ac mae’r
Adolygiad hwn wedi cynnwys llawer o gydweithwyr yn Cymwysterau Cymru. Yn olaf, ni fyddai'r
adroddiad hwn wedi dwyn ffrwyth heb gyfraniadau'r cyflogwyr, yr athrawon, yr arbenigwyr a'r
dysgwyr a gymerodd ran yn yr Adolygiad, ac rwy’n gobeithio ein bod wedi adlewyrchu eu barn
yn llawn yn yr adroddiad hwn.
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Pennod 1: Cyflwyniad a chrynodeb gweithredol
Yn y bennod hon, rydym yn cyflwyno’r adolygiad sector ac yn crynhoi ei
ganfyddiadau.
1. Croeso i adroddiad ein hadolygiad sector o gymwysterau, a’r system
gymwysterau, ym maes Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni.
Hwn yw’r pedwerydd mewn cyfres o adolygiadau sector a gynhaliwyd
gan Cymwysterau Cymru, sef rheoleiddiwr cymwysterau nad ydynt yn
raddau yng Nghymru. Mewn adolygiadau sector, rydym yn bwrw golwg
drawsbynciol ar y cymwysterau mewn sector cyflogaeth penodol, er
mwyn gweld a yw anghenion cyflogwyr a dysgwyr yn y sector hwnnw
yn cael eu diwallu. Rydym hefyd yn edrych ar y system gymwysterau
sylfaenol, gan gynnwys y ffordd y mae gwahanol sefydliadau yn
cydweithio i ddarparu’r cymwysterau hynny. Rydym yn canolbwyntio’n
bennaf ar gymwysterau sy’n gymwys i’w defnyddio ar raglenni dysgu
a ariennir yn gyhoeddus ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed – y rhai a
gymerir mewn ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach, ac fel
rhan o raglenni prentisiaeth. Fodd bynnag, os byddwn yn darganfod
problemau gyda chymwysterau perthnasol eraill, rydym yn ystyried y
rhai hynny hefyd.

Gareth
Downey yr Uwch
Reolwr
Cymwysterau
a wnaeth
arwain yr
Adolygiad

2. Mae gweddill yr adroddiad wedi’i strwythuro fel a ganlyn:
• Cyd-destun y sector – mae John Phelps, cynghorydd allweddol i’r Adolygiad, yn
amlinellu nodweddion y sector sy’n arbennig o berthnasol i’r Adolygiad.
• Methodoleg – rydym yn nodi sut wnaethon ni gynnal yr Adolygiad.
• Canfyddiadau – rydym yn nodi canfyddiadau’r Adolygiad mewn perthynas â’r canlynol:
• y cymwysterau a gynigir yn gyffredinol;
• cynnwys cymwysterau a pha mor gyfredol ydynt;
• asesu cymwysterau;
• y system gymwysterau ehangach; ac
• ein hastudiaeth gymharu ryngwladol.
• Camau gweithredu y byddwn yn eu cymryd – rydym yn nodi’r camau gweithredu y
byddwn yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r materion a nodwyd yn yr Adolygiad.
3. Mewn adolygiadau sector, rydym yn ystyried:
• a yw ystod y cymwysterau sydd ar gael yn y sector yn briodol ac yn ddigonol;
• a yw gofynion cyflogwyr, darparwyr dysgu a dysgwyr yn cael eu bodloni, ac a ydynt yn
debygol o gael eu bodloni, yn y dyfodol rhagweladwy;
• a yw gofynion cymwysterau o ran gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yn adlewyrchu
gwybodaeth gyfredol ac arfer gorau;
• a yw trefniadau asesu cymwysterau yn effeithiol;
• a yw’r ddarpariaeth o ran asesiadau cyfrwng Cymraeg yn ddigonol;
• a ellir cymharu’r cymwysterau â chymwysterau tebyg; ac
• a yw’r system gymwysterau yn effeithiol o ran cefnogi cymwysterau yn y sector.
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4. Aethom i'r afael â nodau'r Adolygiad trwy gyfres o ffrydiau gwaith, gan gynnwys
cyfweliadau manwl â rhanddeiliaid, grwpiau trafod â ffocws gyda dysgwyr, holiadur arlein, adolygiad technegol o gymwysterau ac astudiaeth gymharu ryngwladol. Gwnaethom
ddefnyddio tystiolaeth o'r holl ffrydiau gwaith hyn i lywio'r canfyddiadau a gyflwynir yn
yr adroddiad hwn.
Ymgysylltu â
rhanddeiliaid

Ymgysylltu â
dysgwyr

Holiadur arlein

Adolygiad
technegol

104 cyfweliad

362 dysgwr

137 ymateb

21 cymhwyster

Astudiaeth
gymharu
ryngwladol
5 gwlad

5. Mewn perthynas â’r cymwysterau a gynigir yn gyffredinol i’r sector Peirianneg,
Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni, nododd yr Adolygiad y canlynol:
•m
 ae mwyafrif y darparwyr dysgu a gafodd eu cyfweld o'r farn bod yr ystod o
gymwysterau yn y sector yn ddigonol i ddiwallu anghenion cyflogwyr a dysgwyr, ond
mynegodd ychydig o ddarparwyr dysgu awydd am fwy o ddewis cymwysterau mewn
pynciau penodol fel rheilffyrdd, mecatroneg, ac ynni.
•m
 ae prentisiaethau yn y sector yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr, a
dywedodd mwyafrif y rhai a gafodd eu cyfweld wrthym eu bod yn gwerthfawrogi'r
rhaglenni dysgu a'r cymwysterau a gynigir gan golegau addysg bellach a darparwyr
dysgu seiliedig ar waith.
•m
 ae bron pob un o'r cyflogwyr y gwnaethom eu cyfweld yn ystyried bod cymwysterau
ymgeiswyr yn ystyriaeth allweddol yn ystod y broses recriwtio, gyda'r mwyafrif o'r
cyflogwyr hynny yn ei gwneud yn ofynnol i bobl ifanc fod wedi cyflawni pum TGAU ar
radd C neu'n uwch i gael mynediad i'w rhaglenni prentisiaeth.
• e r bod cyflogwyr yn defnyddio cymwysterau fel maen prawf allweddol wrth recriwtio
prentisiaid a staff, maent yn tueddu i werthfawrogi ymddygiad dysgwyr yn fwyaf uchel.
•m
 ae rhanddeiliaid yn credu bod y cymwysterau sydd ar gael yn y sector yn
paratoi dysgwyr yn effeithiol i symud ymlaen i astudiaeth bellach, addysg uwch,
prentisiaethau a/neu gyflogaeth.
•m
 ae darparwyr dysgu a chyflogwyr yn poeni am briodoldeb cymwysterau ar sail
cymhwysedd, fel y Diploma NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg,
sy'n cael ei gynnig i ddysgwyr o dan 16 oed.
•m
 ae'r cymwysterau peirianneg cyfredol sydd ar gael mewn ysgolion uwchradd yn cael
eu cymryd yn bennaf gan ddysgwyr nad ydynt yn perfformio cystal mewn pynciau
academaidd, ac maent yn tueddu i beidio â denu, neu gael eu cynnig i, ddysgwyr
mwy academaidd o ran gallu. Un rheswm allweddol a roddwyd am hyn oedd nad yw'r
cymwysterau peirianneg a gynigir mewn ysgolion uwchradd yn gymwysterau TGAU ac,
felly, nid ydynt yn cael eu hystyried yn gyfartal â phynciau TGAU.
• c ynigir cyfle i ddysgwyr ymgymryd â rhai cymwysterau yn Gymraeg ond nododd
darparwyr dysgu mai niferoedd cymharol fach sy’n cymryd yr opsiwn hwn. Roedd y
rhesymau a roddwyd am hyn yn cynnwys yr her ganfyddedig o ddeall y derminoleg
dechnegol yn Gymraeg, yr awydd i ddysgu ochr yn ochr â'u cyfoedion nad oeddent
yn siarad Cymraeg, a'r farn mai'r Saesneg yw'r brif iaith a ddefnyddir yn y mwyafrif o
weithleoedd.
• r oedd ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn poeni nad oedd y cymwysterau BTEC
mwy newydd (2016) sydd ar gael yn y sector ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.
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6. Mewn perthynas â chynnwys cymwysterau yn y sector a pha mor gyfredol ydynt,
nododd yr Adolygiad y canlynol:
• r oedd rhanddeiliaid yn pryderu nad yw cynnwys rhai cymwysterau yn adlewyrchu'r
dechnoleg a'r arferion a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn diwydiant. Amlygwyd
enghreifftiau fel deallusrwydd artiffisial, roboteg ac awtomeiddio, a deunyddiau
modern fel graffen, titaniwm a chyfansoddion fel cynnwys sy'n ymddangos mewn
ychydig iawn o gymwysterau er eu bod yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn
diwydiant.
•m
 ae cynnwys y cymwysterau BTEC mwy newydd (2016) yn gyfredol o'u cymharu â'r
fersiynau hŷn (2010), sydd â chynnwys sydd wedi dyddio. Fodd bynnag, ystyrir bod y
cymwysterau BTEC mwy newydd yn fwy academaidd na'r fersiynau hŷn. Am y rheswm
hwn, dywedodd ychydig o ddarparwyr dysgu wrthym eu bod yn ystyried cynnig
cymwysterau amgen, yn hytrach na chynnig y cymwysterau BTEC mwy newydd, pan
ddaw'r fersiynau hŷn i ben yn ddiweddarach eleni.
• y cymwysterau y mae angen eu diweddaru fwyaf yw cymwysterau cynnal a chadw
ac atgyweirio cerbydau ysgafn. Nid yw'r cymwysterau hyn, sydd wedi bodoli ers
2010, yn adlewyrchu'r dechnoleg sydd wedi'i chynnwys mewn cerbydau modern. Yng
nghynnwys y cymwysterau, ychydig iawn o gyfeiriad, os o gwbl, sydd at dechnoleg
fodern fel cerbydau hybrid a thrydan, cychwyn/stopio, cymorth lôn, brecio awtomatig
a sychwyr sgrin wynt sy'n synhwyro glaw.
•m
 ae cyflogwyr awyrofod a cholegau addysg bellach yn rhwystredig bod y Diploma
Estynedig NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrennau yn berthnasol i awyrennau
milwrol, ond ei fod yn llai perthnasol i awyrennau masnachol.
•m
 ae dysgwyr yn credu y byddent yn elwa o ganolbwyntio mwy ar gynnwys ymarferol o
fewn cymwysterau.
7. M
 ewn perthynas ag asesu cymwysterau yn y sector, nododd yr Adolygiad y canlynol:
•m
 ae darparwyr dysgu yn pryderu bod maint yr asesiad a gynhwysir mewn
cymwysterau yn aml yn effeithio ar yr amser sydd ar gael ar gyfer addysgu a dysgu o
ansawdd uchel.
•m
 ae maint yr asesiad, a'r dull o asesu, yn golygu bod rhai cymwysterau'n cael eu gorasesu, a gall hynny ei wneud yn anhydrin i ddysgwyr.
•m
 ae gan rai cymwysterau gynnwys tebyg iawn ar draws gwahanol unedau (er
enghraifft, iechyd a diogelwch), sy'n arwain canolfannau i asesu'r cynnwys hwn ar sawl
achlysur.
•m
 ae gormod o ddibyniaeth ar waith ysgrifenedig fel y prif fath o asesiad, hyd yn oed
fel tystiolaeth o gwblhau tasgau ymarferol.
• r oedd anghysondebau rhwng asesiadau a ddyfeisiwyd gan wahanol ganolfannau, gyda
rhai dysgwyr yn dweud wrthym fod asesiadau yn aneglur ac yn anodd eu dehongli.
•m
 ae prosesau sicrhau ansawdd allanol mewn cyrff dyfarnu yn cael eu hystyried yn
gadarn, ac mae cyrff dyfarnu yn darparu cefnogaeth dda iawn i ddarparwyr dysgu,
ond dywedodd ychydig o ddarparwyr dysgu wrthym y gall fod anghysondebau rhwng
swyddogion sicrhau ansawdd allanol.
• e r gwaethaf rhai pryderon, nododd ychydig o ddarparwyr dysgu bod cynnwys
arholiadau allanol yn y cymwysterau galwedigaethol a thechnegol mwy newydd yn
gwneud y cymwysterau'n fwy cadarn, cyson a hydrin.

7
CYNNWYS

8. Mewn perthynas â’r system gymwysterau ehangach, nododd yr Adolygiad y canlynol:
• mae recriwtio a chadw athrawon ac aseswyr arbenigol – yn enwedig mewn pynciau
arbenigol fel electroneg, rheilffyrdd a cherbydau modur – yn her sylweddol i'r mwyafrif
o ddarparwyr addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith.
• mae gan golegau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith ddigon o offer
technegol i ddarparu cymwysterau cysylltiedig â pheirianneg yn effeithiol, gyda sawl
un yn elwa o arian Llywodraeth Cymru i brynu offer.
• mae gan rai ysgolion uwchradd offer technegol addas tra bod gan eraill offer
cyfyngedig, a gall hynny ei gwneud yn heriol i addysgu'r pwnc yn effeithiol.
• mae perthnasoedd cryf rhwng y mwyafrif o gyflogwyr a'r colegau addysg bellach a'r
darparwyr dysgu seiliedig ar waith y maent yn gweithio gyda nhw.
• gellid gwneud mwy, yn enwedig gan ysgolion, i hyrwyddo peirianneg a
phrentisiaethau.
• mae angen annog mwy o fenywod a merched i astudio pynciau sy'n gysylltiedig â
pheirianneg ac i weithio yn y sector.
Ein hymateb i ganfyddiadau’r Adolygiad
9.  Y
 m Mhennod 9 o’r adroddiad hwn, rydym yn nodi’r camau gweithredu y byddwn yn
eu cymryd er mwyn mynd i’r afael â’r materion a godwyd gan yr Adolygiad. Rydym
yn egluro y dylai'r camau gweithredu a nodir yn yr adroddiad gryfhau cymwysterau a
goresgyn materion penodol gyda chymwysterau wrth gynnal cryfderau'r sector.
10. Mae'r camau y byddwn yn eu cymryd wedi'u nodi yn y tabl isod. Rydym eisoes wedi
dechrau gweithredu rhai o'r gweithredoedd trwy weithio gyda chyrff dyfarnu a
rhanddeiliaid i ymateb i'r heriau a'r cyfleoedd hyn. Ym Mhennod 9, rydym yn amlinellu
ein hystyriaethau wrth benderfynu ar bob cam gweithredu. Rydym hefyd yn cynnwys
ymatebion gan gyrff dyfarnu i rai o'r gweithredoedd.

1.

2.

3.

4.

Gweithred
Byddwn yn rhannu gyda'r cyrff dyfarnu y canfyddiadau sy'n ymwneud â'r
bylchau a nodwyd yn ystod a chynnwys y cymwysterau ac yn eu hannog i wneud
cymwysterau addas sy'n llenwi’r bylchau a nodwyd ac a fydd ar gael yng Nghymru.
Byddwn yn argymell i'r IMI a City & Guilds eu bod yn diweddaru cynnwys eu
cymwysterau cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn lefel dau a thri i
sicrhau fod ganddynt gynnwys cyfredol a pherthnasol.
Byddwn yn argymell i EAL a City & Guilds eu bod yn adolygu cynnwys Diploma
Estynedig NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrennau i sicrhau bod y cynnwys yn
berthnasol i awyrennau masnachol.
Byddwn yn:
• argymell i EAL eu bod yn newid ystod oedran y cymhwyster Diploma NVQ Lefel
2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg (Lefel 2 PEO) fel ei fod ar gael i
ddysgwyr dros 16 oed yn unig; ac
• annog EAL a chyrff dyfarnu eraill i sicrhau bod cymhwyster ymarferol priodol
ar gael ar gyfer ysgolion uwchradd sydd ar hyn o bryd yn cynnig y PEO Lefel 2 i
ddysgwyr dan 16 oed.
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5.

6.

7.

8.

9.

Yn ymgynghoriad nesaf Cymwys ar gyfer y Dyfodol, byddwn yn:
• cynnwys cynnig i gynnwys TGAU newydd mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu
yn yr ystod o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed yng Nghymru yn y
dyfodol; ac
Fel rhan o'n rhaglen waith Cymwys ar gyfer y Dyfodol, byddwn yn:
• adolygu’r ystod o gymwysterau cysylltiedig â pheirianneg ar gyfer pobl ifanc 16
oed i gefnogi'r Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.
Byddwn yn cyflwyno dull cryfach o adolygu unrhyw gymwysterau cysylltiedig â
pheirianneg ym maes pwnc sector 4 y mae cyrff dyfarnu yn eu cyflwyno ar gyfer
dynodiad newydd neu estynedig (i fod yn gymwys i'w defnyddio ar raglenni dysgu
wedi'u hariannu ar gyfer pobl ifanc dan 19 oed) o fis Ionawr 2021. Byddwn yn
gofyn i gyrff dyfarnu ddarparu tystiolaeth ddigonol i ni fod unrhyw gymhwyster y
maent yn ei gyflwyno i ni ar gyfer dynodiad newydd neu estynedig:
• yn cynnig cynnwys cyfoes;
• yn cynnig cynnwys sy'n adlewyrchu anghenion diwydiant a, lle bo hynny'n
berthnasol, bod barn diwydiant wedi'i hystyried wrth ddatblygu a/neu
adolygu'r cymhwyster; ac
• yn dangos eu bod wedi ystyried, ac wedi ceisio goresgyn, y materion a nodwyd
gan yr Adolygiad mewn perthynas ag asesu.
Byddwn yn rhannu gyda'r cyrff dyfarnu y canfyddiadau sy'n ymwneud ag asesu
ac yn eu hannog i ystyried y canfyddiadau wrth ddatblygu, adolygu a diweddaru'r
cymwysterau y maent yn eu cynnig yn y sector. Byddwn yn monitro ymateb cyrff
dyfarnu i’r weithred hon trwy ein dull cryfach o adolygu cymwysterau cysylltiedig
â pheirianneg ym maes pwnc sector 4 (gweithred 6).
Byddwn yn parhau i flaenoriaethu, ar gyfer ein Grant Cymorth i’r Gymraeg,
gymwysterau mewn rhaglenni dysgu amser llawn ar gyfer dysgwyr 14-19 oed
a phrentisiaethau, a byddwn yn parhau i annog cyrff dyfarnu sy'n datblygu
cymwysterau newydd sbon neu gymwysterau i gymryd lle rhai eraill yn y sector i
wneud cais am y grant hwn.
Byddwn yn rhannu tystiolaeth yr Adolygiad â Llywodraeth Cymru a chyrff
perthnasol eraill, ac yn dwyn eu sylw at ganfyddiadau'r Adolygiad sy'n ymwneud â:
• y r angen am fwy o ymwybyddiaeth o beirianneg a phrentisiaethau, yn enwedig
mewn ysgolion;
• y r angen i annog mwy o fenywod a merched i ddilyn llwybrau cysylltiedig â
pheirianneg; ac
• y r heriau recriwtio a chadw athrawon arbenigol, yn enwedig ym maes addysg
bellach a dysgu seiliedig ar waith.
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Pennod 2: Y sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni
yn ei gyd-destun
Yn y bennod hon, mae John Phelps, a fu’n gynghorydd sector i ni
drwy gydol yr Adolygiad, yn disgrifio'r sector a'r heriau y mae'n eu
cyflwyno i'r system gymwysterau yng Nghymru.
Mae John wedi cael gyrfa hir a nodedig yn y sector gyda bron i
hanner can mlynedd o brofiad mewn diwydiant ac addysg. Treuliodd
bron i 20 mlynedd yn gweithio mewn diwydiant, gan ddechrau fel prentis 16 oed,
cyn symud ymlaen i fod yn grefftwr medrus. Yna symudodd John i faes addysg a
hyfforddiant, yn gyntaf fel athro ysgol uwchradd cyn dod yn ddarlithydd, pennaeth
adran peirianneg ac yn olaf yn ddirprwy bennaeth un o golegau addysg bellach
mwyaf Cymru.
Y cyd-destun diwydiannol
11. M
 ae diffinio’r sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni (y cyfeirir ato fel ‘y
sector’ trwy gydol y bennod hon) yn dasg heriol o ystyried ei faint, nifer yr is-sectorau
amrywiol a’r ystod o fusnesau sy’n gweithredu ynddo. Mae hefyd yn sector sy'n
esblygu'n barhaus wrth i ddatblygiad technoleg effeithio ar y deunyddiau, yr arferion
a'r prosesau a ddefnyddir. Ugain mlynedd i mewn i'r 21ain ganrif, ac rydym yn clywed
yn barhaus am y pedwerydd Chwyldro Diwydiannol, gyda thechnoleg mwy clyfar a
deallusrwydd artiffisial ar flaen y gad yn y cyfnod hwn. Rydym hefyd yn clywed am
y pumed Chwyldro Diwydiannol, a fydd yn debygol o ganolbwyntio ar economïau
carbon isel a chwrdd â'r heriau amgylcheddol o sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r blaned a
chenedlaethau'r dyfodol.
12. Mae gan Gymru dreftadaeth falch mewn peirianneg a gweithgynhyrchu uwch. Gellid
dadlau bod Cymru ar flaen y gad yn y Chwyldro Diwydiannol cyntaf ar ddechrau'r 19eg
ganrif, lle defnyddiodd llawer o ddyfeiswyr a diwydianwyr amlwg y cyfnod hwnnw, fel
Richard Trevithick, John Wilkinson, Isambard Kingdom Brunel, James Watt a'r Brodyr
Crawshay (Richard a William) ddeunyddiau crai o Gymoedd Cymru i bweru’r oes
ddiwydiannol gynnar. Er enghraifft, digwyddodd taith reilffordd gyntaf y byd a dynnwyd
gan locomotif ym 1804, pan dynnodd locomotif stêm dienw Trevithick drên ar hyd
tramffordd Gwaith Haearn Penydarren ym Merthyr Tudful. Yn ddiweddarach yn y cyfnod
hwnnw, defnyddiodd Kingdom Brunel y cadwyni a gynhyrchwyd yn Brown Lenox ym
Mhontypridd ar ei brosiectau adeiladu llongau. Roedd glo Cymoedd Cymru a haearn
Merthyr yn gydrannau allweddol o'r oes honno, gan arwain at boblogaethau a oedd yn
ehangu'n gyflym – nid yn unig yng Nghymru, ond ar draws gweddill y DU.
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13. Mae'r sector yn fawr, ac yn cynnwys nifer o is-sectorau, gan gynnwys awyrofod ac
amddiffyn, modurol, cyfansoddion, lled-ddargludyddion cyfansawdd, rheilffyrdd,
mecanyddol, trydanol ac electronig, morol, meddygol a fferyllol, ynni niwclear, ac ynni
adnewyddadwy. Mae'r is-sectorau hyn yn cyfrannu at sector sy'n darparu gweithlu
medrus o 165,000 ar draws bron i 5,000 o gwmnïau mewn busnesau gweithgynhyrchu
uwch a pheirianneg2 a thua 58,000 o bobl ar draws busnesau ynni a'r amgylchedd yng
Nghymru3. Mae pwysigrwydd y sector ar gyfer cyflogaeth ac economi a arweinir gan
arloesedd yn glir, fel yr amlinellwyd yn nogfennau Llywodraeth Cymru Ffyniant i Bawb: Y
Cynllun Gweithredu ar yr Economi4 a Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel5.
14. E
 r bod mwyafrif y cwmnïau yn y sector yng Nghymru yn cael eu hystyried yn fusnesau
bach a chanolig (BBaChau), mae canran fawr o'r cwmnïau angor a phwysig rhanbarthol
yng Nghymru6 yn y sector, gan gynnwys cwmnïau rhyngwladol fel Airbus, Aston Martin,
BAE Systems, British Airways Engineering, GE Aviation, General Dynamics, JCB, Sony,
Tata Steel a Toyota. Er bod denu cyflogwyr byd-eang mawr yn fuddiol iawn i Gymru, gall
heriau godi pan fydd penderfyniadau strategol, a wneir yn aml y tu allan i Gymru, yn
cael effaith negyddol ar gyflogaeth a'r economi leol. Er enghraifft, mae cau Ford Motor
Company ym Mhen-y-bont ar Ogwr a'r penderfyniad i atal prosiect Horizon Energy
ar Ynys Môn (y mae’r ddau beth wedi digwydd yn ystod cyfnod yr Adolygiad hwn) yn
debygol o gael effeithiau hirdymor sylweddol ar yr economïau lleol. Yn ogystal, mae
cyflogwyr mawr yn aml yn gweithio gyda nifer o fusnesau cadwyn gyflenwi, sydd fel
arfer yn fusnesau bach a chanolig, sy'n golygu y gall eu penderfyniadau yn aml gael
effaith sylweddol ar y busnesau llai hyn.
Y sector heddiw ac yn y dyfodol
15. Er bod datblygiadau technolegol wedi arwain at ostyngiad yn y niferoedd sy’n cael eu
cyflogi yn y sector ers y 1970au, mae'r sector yn parhau i fod yn hanfodol i ffyniant y
DU, ac mae'n dal i fod yn un o sectorau economaidd mwyaf y DU. Mae gweithgynhyrchu
yn y DU wedi bod yn ffynnu yn ystod y blynyddoedd diwethaf gyda'r DU ar hyn o bryd
y nawfed genedl ddiwydiannol fwyaf yn y byd7. Yn y DU, mae'r sector gweithgynhyrchu
uwch a pheirianneg yn cyfrannu dros £6.7 triliwn i'r economi fyd-eang, 10% o'r gwerth
ychwanegol gros (GVA), 42% o gyfanswm yr allforion sy'n gyfanswm o £275 biliwn, 65%
o ymchwil a datblygu busnes ac yn cyflogi'n uniongyrchol oddeutu 2.7 miliwn o bobl8.

Trade and Invest Wales. 2020. Advanced Materials and Manufacturing.
Ar gael yn: https://tradeandinvest.wales/key-industries/advanced-materials-manufacturing [Cyrchwyd 21 Gorffennaf 2020].
3 
Trade and Invest Wales. 2020. Energy Environment.
Ar gael yn: https://tradeandinvest.wales/key-industries/energy-environment [Cyrchwyd 21 Gorffennaf 2020].
4 
Llywodraeth Cymru. 2017. Ffyniant i Bawb: Y Cynllun Gweithredu ar yr Economi. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
Ar gael yn: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/ffyniant-i-bawb-y-cynllun-gweithredu-ar-yr-economi.pdf
[Cyrchwyd 21 Gorffennaf 2020].
5 
Llywodraeth Cymru. 2019. Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel.Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
Ar gael yn: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/cynllun-cyflawni-carbon-isel-cy_0.pdf
[Cyrchwyd 21 Gorffennaf 2020].
6
Fel y'u categoreiddiwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2018.
7 
The Manufacturer. 2019. UK Manufacturing Statistics.
Ar gael yn: https://www.themanufacturer.com/uk-manufacturing-statistics/ [Accessed 10 August 2020].
8
House of Commons Library. 2020. Manufacturing Statistics and Policy. London: House of Commons Library.
Ar gael yn: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn01942/ [Accessed 27 July 2020].
2 
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16. F odd bynnag, mae yna heriau i'w hwynebu hefyd, gyda disgwyl i weithgynhyrchu
dyfu'n arafach na diwydiannau eraill yn y blynyddoedd i ddod, oherwydd cystadleuaeth
ryngwladol9. Mae datblygiadau technolegol parhaus ar draws y sector yn golygu
y bydd dirywiad pellach mewn cyflogaeth, gyda rolau traddodiadol sy'n cynnwys
gweithgareddau cynhyrchu a chydosod sgiliau isel, ailadroddus yn cael eu heffeithio'n
arbennig. Mae hyn yn awgrymu bod y math o sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr yn
debygol o symud o sgiliau lefel is i lefel uwch, a bod angen system addysg a hyfforddiant
o ansawdd uchel i arfogi cenedlaethau'r dyfodol â'r sgiliau i gystadlu ar lwyfan bydeang.
17. M
 ae ansicrwydd hefyd ynghylch effaith ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd,
a'r pandemig coronafeirws ar y sector yng Nghymru. Mae'r effaith yn debygol o fod
yn sylweddol gan barhau i’r tymor hir. Rydym yn dechrau gweld effaith y pandemig
coronafeirws ar fusnesau yn y sector. Er enghraifft, rydym wedi clywed am gwmnïau
fel Airbus, sy'n rhan mor annatod o dirwedd beirianneg gogledd Cymru, yn rhagweld
gostyngiad o 40% mewn cynhyrchu dros y ddwy flynedd nesaf10. Ymhellach, mae’r
penderfyniad diweddar i atal y ffatri Ineos 4x4 a gynlluniwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr
yn arwydd pellach bod y pandemig yn debygol o effeithio'n sylweddol ar y sector.
18. E
 r gwaethaf yr heriau sy'n wynebu'r sector, bu datblygiadau cyffrous yng Nghymru, fel
sefydlu'r Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch ym Mrychdyn11, y Clwstwr Lledddargludyddion Cyfansawdd Uwch Dechnoleg12 a'r Prosiect Cymoedd Technoleg13 yn ne
Cymru. Rydym hefyd yn clywed newyddion addawol arall, fel ffatri batrïau ceir trydan
Britishvolt a gynigiwyd ar gyfer Sain Tathan14. Ochr yn ochr â hyn, mae ymchwil arloesol
yn digwydd o hyd yn adrannau peirianneg prifysgolion Cymru i ddeall a datblygu
prosesau i gadw'r wlad yn gystadleuol.

W
 ilson, R et al. 2020. Working Futures 2017-2027: Long-run labour market and skills projections. Adran Addysg.
Ar gael yn: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/863886/Working_Futures_Headline_Report.pdf
10
CNBC. 2020. Airbus CEO sees production down 40% over the next two years.
Ar gael yn: https://www.cnbc.com/2020/06/29/airbus-ceo-sees-production-down-40percent-over-the-next-two-years.html
[Cyrchwyd 11 Awst 2020].
11
Advanced Manufacturing Research Centre. 2020. AMRC Cymru,
Ar gael yn: https://www.amrc.co.uk/facilities/amrc-cymru-wales [Cyrchwyd 10 Awst 2020].
12
Compound Semiconductor Centre. 2020. About Us.
Ar gael yn: http://www.compoundsemiconductorcentre.com/about-us [Cyrchwyd 10 Awst 2020].
13
Blaenau Gwent. 2018. Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £25 miliwn yn rhagor yn y Cymoedd Technoleg erbyn 2021.Ar gael yn:
https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/erthygl/news/llywodraeth-cymru-yn-buddsoddi-pound25-miliwn-yn-rhagor-yn-y-cymoedd-technoleg-erbyn-2021/ [Cyrchwyd 14 Awst 2020].
14 
BBC News. 2020. Electric cars: St Athan confirmed as site for planned battery factory.
Ar gael yn: https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-53438992 [Cyrchwyd 14 Awst 2020].
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Rôl addysg a chymwysterau
19. Mae cymwysterau yn chwarae rhan allweddol wrth arfogi dysgwyr â'r sgiliau
angenrheidiol i ymuno â'r gweithlu. Mae adroddiad cryno diweddaraf Working
Futures UK Comisiwn Cyflogaeth a Sgiliau’r DU (UKCES) yn awgrymu y bydd proffil
cymwysterau cyflogaeth yn parhau i weld mwy o bobl yn ennill cymwysterau lefel
uwch15. Mae'r adroddiad yn rhagweld y bydd mwy na hanner yr holl bobl mewn
cyflogaeth yn meddu ar gymwysterau Lefel 4 neu uwch erbyn 2024.
20. Ochr yn ochr â'r ymgyrch am gymwysterau lefel uwch, mae gan Gymru draddodiad
balch o brentisiaethau yn y sector. Dylai datblygu prentisiaethau lefel uwch a gradd
ddenu dysgwyr a allai fod wedi bod â diddordeb mewn astudio ar gyfer gradd
gysylltiedig â pheirianneg, ond a all bellach ddilyn prentisiaeth addas wrth ennill
cyflog ochr yn ochr â'u hastudiaethau. Mae cwricwlwm ysgolion Cymru hefyd yn mynd
trwy ddatblygiadau sylweddol a fydd, ar ôl eu gweithredu, yn cynnwys peirianneg
o fewn maes dysgu gwyddoniaeth a thechnoleg, a bydd yn ceisio arfogi dysgwyr â'r
wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn y dyfodol.
21. Yn 2018-19, roedd 450 o gymwysterau16 ar gael yn y sector yng Nghymru. Yn yr
un flwyddyn, dyfarnwyd dros 19,000 o dystysgrifau i ddysgwyr mewn ysgolion
uwchradd, colegau addysg bellach, darpariaeth dysgu seiliedig ar waith a lleoliadau
dysgu cymunedol i oedolion ledled Cymru (Tabl 1). Fodd bynnag, nid yw'r nifer uchel
o gymwysterau a thystysgrifau’n gwarantu bod y cymwysterau'n mynd i'r afael ag
anghenion y sector yn effeithiol, na bod dysgwyr, darparwyr dysgu a chyflogwyr
yn fodlon â'r cymwysterau sydd ar gael. Felly, mae'r Adolygiad hwn yn ystyried
effeithiolrwydd cymwysterau yn y sector ac yn ceisio nodi sut i gryfhau cymwysterau ar
gyfer y dyfodol.

UK Commission for Employment and Skills. 2014. Working Futures 2014-2014. Llundain: UKCES.
Ar gael yn: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/514285/Working_Futures_Headline_Report_final_for_web__PG.pdf [Cyrchwyd 21 Gorffennaf 2020].
16 
Cymwysterau Cymeradwy a Dynodedig (yn gymwys i'w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus i ddysgwyr o dan
19 oed).
15 
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Tabl 1: Nifer y cymwysterau cymeradwy/dynodedig a thystysgrifau yn ôl y math o
ddarparwr yn 2018-1917.

Lefel
Mynediad
Lefel 1
Lefel 1/2
Lefel 2
Lefel 3
Lefel 4
Lefel 5
Cyfanswm

Nifer y
cymwysterau
cymeradwy/
dynodedig

Tystysgrifau
mewn
ysgolion

Tystysgrifau
mewn addysg
bellach

Tystysgrifau
mewn dysgu
seiliedig ar
waith

Tystysgrifau
ym maes
dysgu
oedolion yn y
gymuned

Cyfanswm y
tystysgrifau

7

20

65

35

0

115

51
9
170
190
15
8
450

175
7,020
1,260
1,450
0
0
9,925

1,225
0
2,200
1,640
15
10
5,155

100
0
2,115
1,695
90
10
4,045

50
0
280
10
0
0
340

1,555
7,020
5,855
4,795
105
20
19,465

22. M
 ae'r adolygiad helaeth hwn a gynhaliwyd gan Cymwysterau Cymru, yr wyf wedi
cymryd rôl weithredol ynddo, yn tynnu sylw at gryfderau niferus y sector. Mae hefyd
yn cydnabod diffygion y sector ac yn cynnig camau gweithredu ystyrlon i gryfhau
cymwysterau, a'r system gymwysterau, yng Nghymru. Mae bod yn rhan o'r Adolygiad
hwn wedi bod yn gyfle unigryw i adolygu sector sydd wedi bod yn rhan annatod o fy
mywyd ers bron i 50 mlynedd. Mae canlyniadau'r Adolygiad hwn yn rhoi cyfle gwych i
wneud cymwysterau yn y sector yn addas ar gyfer y dyfodol, ac rwy'n gyffrous i weld
sut y gall cymwysterau a'r system gymwysterau newid ac esblygu.

17

F fynhonnell: QiW (ar gyfer nifer y cymwysterau cymeradwy a dynodedig ar 16 Medi 2020) a dadansoddiad Cymwysterau Cymru
o ddata Cronfa Ddata Arholiadau Cymru a Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru Llywodraeth Cymru ar gyfer tystysgrifau 2018-19
(mae niferoedd tystysgrifau wedi’u talgrynnu i’r 5 agosaf ac mae unrhyw ffigur sy’n llai na 5 ond yn fwy na 0 wedi’i atal â *).
Mae'n bwysig nodi na chafodd pob parth a'u cymwysterau cysylltiedig ym maes pwnc sector 4 (peirianneg a thechnolegau
gweithgynhyrchu) eu hystyried yng nghwmpas yr Adolygiad.
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Pennod 3: Methodoleg yr Adolygiad
Yn y bennod hon, rydym yn amlinellu sut y gwnaethom gynnal yr adolygiad hwn
o’r sector.
Cwmpas a threfniadaeth
23. E
 r mwyn rheoli maint a chymhlethdod y gwaith, aethom ati i gyflawni nodau'r
Adolygiad drwy gyfres o ffrydiau gwaith; cynhaliwyd rhai o’r rhain yn fewnol, tra
comisiynwyd cyflenwyr allanol i gynnal rhai eraill. Rydym wedi casglu canfyddiadau
pob ffrwd waith i lunio'r adroddiad hwn.
24. Ffrydiau gwaith yr Adolygiad oedd:
• ymgysylltu â rhanddeiliaid;
• ymgysylltu â dysgwyr;
• holiadur ar-lein;
• adolygiad technegol; ac
• astudiaeth gymharu ryngwladol.
25. Y
 mhob ffrwd waith, gwnaethom ganolbwyntio ein sylw ar gymwysterau a'r system
gymwysterau ym maes pwnc y sector Peirianneg a Thechnolegau Gweithgynhyrchu18.
Gwnaethom ganolbwyntio ar gymwysterau ar lefelau 1, 2 a 3 a oedd yn gymwys i'w
defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed
ac a reoleiddir gan Cymwysterau Cymru. Fodd bynnag, gwnaethom hefyd ystyried rhai
cymwysterau ar lefelau eraill, fel ffordd o ddeall dilyniant.
26. Gwnaethom ddadansoddi data o gronfeydd data Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar
Lefel Disgyblion Llywodraeth Cymru (CYBLD) a Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru
(LLWR) a nodi pa gymwysterau oedd â'r nifer fwyaf o dystysgrifau yng Nghymru ym
mlynyddoedd academaidd 2015/16, 2016/17 a 2017/18. Gwnaethom ddefnyddio'r
wybodaeth hon i benderfynu pa gymwysterau penodol i ganolbwyntio arnynt ym mhob
ffrwd waith, yn dibynnu ar nodau'r llinyn gwaith hwnnw. Fodd bynnag, roeddem yn
agored i glywed barn am yr holl gymwysterau yn y sector.
27. N
 i wnaethom adolygu cymwysterau TGAU neu TAG UG/Safon Uwch Dylunio a
Thechnoleg oherwydd nad oedd yn ymddangos bod dau o’r tri llwybr yn berthnasol
i'r sector. Yn ogystal, dim ond yn ddiweddar y datblygwyd y cymwysterau hyn ac felly
roedd athrawon yn dal i ddod i arfer â'u cyflwyno.

18

 aes pwnc sector 4 - Mae'n bwysig nodi na chafodd pob parth a'u cymwysterau cysylltiedig o fewn maes pwnc sector 4
M
(peirianneg a thechnolegau gweithgynhyrchu) eu hystyried yng nghwmpas yr Adolygiad. Mae cymwysterau ynni hefyd yn rhan
o'r maes pwnc sector hwn.
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Ymgysylltu â rhanddeiliaid
28. Y
 n y ffrwd waith hon, gwnaethom gynnal cyfweliadau manwl â rhanddeiliaid
perthnasol i archwilio eu barn ynghylch a yw cymwysterau a gymerir gan ddysgwyr a
phrentisiaid yng Nghymru yn diwallu eu hanghenion, ac anghenion darparwyr dysgu a
chyflogwyr.
29. Y rhanddeiliaid y cyfwelwyd â nhw oedd:
• cyflogwyr (uwch reolwyr/cyfarwyddwyr, rheolwyr hyfforddiant neu adnoddau dynol
neu reolwyr cynhyrchu fel arfer);
• cynrychiolwyr o golegau addysg bellach (darlithwyr a phenaethiaid yr adrannau
perthnasol)19;
• uwch reolwyr, tiwtoriaid ac aseswyr darparwyr dysgu seiliedig ar waith20;
• athrawon a phenaethiaid yr adrannau perthnasol mewn ysgolion uwchradd21; ac
• cynrychiolwyr o sefydliadau addysg uwch22.
30. Gwnaethom gynnal cyfweliadau lled-strwythuredig gyda 104 o randdeiliaid (Tabl
2). Cynhaliwyd y cyfweliadau gan dîm bach o staff o Cymwysterau Cymru, gyda
chefnogaeth dau gynghorydd sector, rhwng mis Chwefror a mis Tachwedd 2019.

56 cyflogwr

Tabl 2: Sampl o randdeiliaid
24 ysgol
11 coleg
7 darparwr
uwchradd
addysg
dysgu
bellach
seiliedig ar
waith

Trwy’r adroddiad cyfan, cyfeiriwn at y ddau grŵp fel darlithwyr mewn colegau addysg bellach.
Trwy’r adroddiad cyfan, cyfeiriwn atynt i gyd fel tiwtoriaid darparwyr dysgu seiliedig ar waith.
21
Trwy’r adroddiad cyfan, cyfeiriwn at y ddau grŵp fel athrawon mewn ysgolion uwchradd.
22
Trwy’r adroddiad cyfan, cyfeiriwn atynt fel darlithwyr mewn sefydliadau addysg uwch.
19

20
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6 sefydliad
addysg uwch

31. Er mwyn recriwtio cyfranogwyr, defnyddiwyd cyfuniad o strategaethau samplu
bwriadus a chyfleustra, ond roeddem yn fodlon siarad ag unrhyw un a oedd am fynegi
ei farn.
• Cyflogwyr – Dechreuon ni trwy nodi cyflogwyr perthnasol gan ddefnyddio rhestrau
cyhoeddedig Llywodraeth Cymru o gwmnïau angor a chwmnïau pwysig rhanbarthol
yng Nghymru. Er mwyn sicrhau ein bod hefyd wedi siarad â nifer briodol o fusnesau
bach a chanolig, gwnaethom ddefnyddio rhestrau eraill o gyflogwyr yn y sector sydd
ar gael i'r cyhoedd a gwybodaeth ein cynghorwyr sector i nodi'r sefydliadau hyn.
Gwnaethom barhau i nodi rhanddeiliaid wrth i'n hymgysylltiad fynd yn ei flaen.
Gwnaethom hyrwyddo'r cyfle i gymryd rhan yn yr Adolygiad i gyflogwyr
mewn digwyddiadau a gynhaliwyd gan y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol,
Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, Semta International (a elwir bellach yn Enginuity),
Diwydiant Cymru, Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol a digwyddiadau cyflogwyr a
gynhaliwyd gan golegau addysg bellach. Gwnaethom hefyd ddefnyddio cyfryngau
cymdeithasol, a chyrff sector a chyflogwyr eraill i annog cyflogwyr i gymryd rhan yn
yr Adolygiad.
Gwnaethom geisio sicrhau bod gan gyfranogwyr nodweddion a fyddai’n ein galluogi
i ymchwilio’n fanwl i’r amcanion ymchwil. Er enghraifft, ein nod oedd sicrhau
cynrychiolaeth dda o is-sectorau a meintiau cyflogwyr a lleoliadau yng Nghymru.
•Y
 sgolion Uwchradd – Gwnaethom ddefnyddio data CYBLD i nodi pa ysgolion
uwchradd oedd yn cyflwyno cymwysterau perthnasol yng Nghymru. Gwnaethom
gyfweld ag aelodau staff perthnasol o sampl o'r ysgolion uwchradd hyn, gan sicrhau
bod gennym ystod eang gynrychioliadol o gonsortia addysg ranbarthol, cyfrwng iaith
a'r cymwysterau a gynigiwyd.
•C
 olegau addysg bellach – Gofynnwyd i'n cynghorwyr sector a'r grŵ p Penaethiaid
Peirianneg Addysg Bellach nodi cynrychiolwyr addas o golegau addysg bellach.
•D
 arparwyr dysgu seiliedig ar waith – Gwnaethom ddefnyddio ein cynghorwyr sector,
ochr yn ochr â gwybodaeth a rhestr gyswllt dysgu seiliedig ar waith Llywodraeth
Cymru i nodi darparwyr dysgu seiliedig ar waith ledled Cymru sy’n cyflwyno ystod o
gymwysterau perthnasol i ddysgwyr ar amrywiol lwybrau prentisiaeth.

Aelodau o'r Tîm Adolygu
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•S
 efydliadau addysg uwch – Gwnaethom gyfweld â chynrychiolwyr o sefydliadau
addysg uwch yng Nghymru sy'n cynnig cyrsiau perthnasol mewn Peirianneg,
Gweithgynhyrchu Uwch a/neu Ynni. Ffocws y cyfweliadau hyn oedd archwilio'r
llwybrau dilyniant sy'n gysylltiedig â chymwysterau a reoleiddir gan Cymwysterau
Cymru.
32. Recriwtiwyd y rhan fwyaf o gyfranogwyr drwy anfon gwahoddiad atynt drwy
e-bost. Roedd y neges e-bost yn cynnwys gwybodaeth fanwl am yr Adolygiad a rôl y
cyfranogwr yn y drafodaeth. Ar ôl i’r cyfranogwyr gytuno i gymryd rhan, anfonwyd
cadarnhad atynt drwy e-bost, ynghyd â thaflen wybodaeth, ffurflen gydsynio,
hysbysiad preifatrwydd ac amlinelliad o'r cwestiynau trafod.
33. Fel rheol, cynhaliwyd y cyfweliadau wyneb yn wyneb. Mewn nifer fach o achosion, pan
oedd yn fwy cyfleus i’r ymatebydd, cynhaliwyd cyfweliadau dros y ffôn. Cynhaliwyd
yr holl drafodaethau gan ddefnyddio canllaw trafod lled-strwythuredig, a oedd yn
cynnwys cyfres o gwestiynau sylweddol ac yna ychydig o gwestiynau ysgogi y gallai'r
cyfwelydd eu defnyddio i helpu i lywio’r sgwrs. Cyn pob cyfweliad, rhoddodd y
cyfranogwyr gydsyniad ar sail gwybodaeth yn ysgrifenedig. Recordiwyd pob cyfweliad
er mwyn hwyluso’r gwaith o gymryd nodiadau, os oedd y cyfranogwr yn fodlon ar
hynny. Yn unol â'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Chanllawiau Moeseg
Ymchwil24, roedd yr holl ffurflenni caniatâd yn cael eu storio'n ddiogel, gwnaed yr holl
gyfranogwyr yn ymwybodol o'u hawliau i dynnu'n ôl ar unrhyw adeg ac roedd yr holl
drawsgrifiadau'n ddienw.
34. R
 hannwyd y trawsgrifiadau gorffenedig yn grwpiau rhanddeiliaid; cyflogwyr, ysgolion
uwchradd, colegau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith, a sefydliadau
addysg uwch. I ddechrau, dadansoddwyd pob grŵ p o drawsgrifiadau ar wahân.
Darllenodd o leiaf dau aelod o'r Tîm Adolygu bob trawsgrifiad yn y grŵ p yn annibynnol
a nodi'r themâu a'r is-themâu allweddol. I ddilysu'r canfyddiadau, daeth yr adolygwyr
ynghyd i groesgyfeirio a chytuno ar y themâu a'r is-themâu. Ar ôl dadansoddi'r holl
drawsgrifiadau, daeth adolygwyr ynghyd eto i gytuno ar themâu trawsbynciol a ddaeth
i'r amlwg ar draws y grwpiau o gyfranogwyr. Darllenodd prif awdur yr adroddiad yr
holl drawsgrifiadau. Rhannwyd themâu a oedd yn dod i'r amlwg gyda'r holl aelodau
staff a oedd wedi cynnal cyfweliadau mewn proses agored, lle gellid herio a thrafod
canfyddiadau neu ragdybiaethau allweddol.
35. Yn ogystal â chynnal cyfweliadau, gwnaethom hefyd gynnull dau banel cyfeirio
rhanddeiliaid gyda chynrychiolwyr o gyflogwyr, darparwyr dysgu a chyrff eraill â
diddordeb. Cynullwyd un panel yng ngogledd Cymru a'r llall yn ne Cymru. Cyfarfu'r
paneli hyn deirgwaith - ym mis Rhagfyr 2018, Hydref 2019, a Mehefin 202025.
Gwnaethant lywio ein llinellau ymholi cychwynnol a chynorthwyo pan oeddem yn
datblygu’r opsiynau y gallem eu cymryd, yn seiliedig ar ganfyddiadau'r Adolygiad wrth
iddynt ddod i'r amlwg. Mae rhestr o aelodau ein paneli cyfeirio rhanddeiliaid wedi'i
chynnwys yn yr adran gydnabyddiaethau ar ddiwedd yr adroddiad.

 overnment Social Research Unit. 2011. GSR Professional Guidance – Ethical Assurance for Social Research in Government.
G
Llundain: Government Social Research Profession. Ar gael yn: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/515296/ethics_guidance_tcm6-5782.pdf [Cyrchwyd 14 Awst 2020].
25
Cynhaliwyd cyfarfodydd y panel wyneb yn wyneb ym mis Rhagfyr 2018 a mis Hydref 2019. Cynhaliwyd cyfarfod y panel ym mis
Mehefin 2020 trwy fideo o bell oherwydd cyfyngiadau Covid-19.
24
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36. G
 wnaethom hefyd gynnal cyfres o grwpiau ffocws gyda gweithwyr a oedd
wedi cwblhau prentisiaethau yn ddiweddar, a rhai a oedd yn dal i astudio eu
prentisiaethau26. Rhwng mis Chwefror ac Ebrill 2019, gwnaethom gynnal grwpiau
ffocws gyda rhai o chwe chyflogwr, a oedd yn cynnwys cwmnïau modurol, awyrofod, a
chwmnïau deunyddiau, nwyddau traul a saernïo.
Ymgysylltu â dysgwyr
37. Comisiynwyd ymgynghoriaeth ymchwil a gwerthuso – Strategic Research and Insight
(SRI) – i ymgymryd â’r elfen hon o’r Adolygiad. Gwnaethant gynnal 42 o drafodaethau
grŵ p ffocws gyda 362 o ddysgwyr a oedd yn astudio ar gyfer 23 o wahanol
gymwysterau Lefel 1, 2 neu 3 gan ystod o gyrff dyfarnu.
38. C
 ynhaliwyd y grwpiau ffocws mewn wyth ysgol, wyth coleg addysg bellach a saith
lleoliad dysgu seiliedig ar waith rhwng mis Hydref 2018 a mis Mawrth 2019. Roedd
y sampl yn cynnwys dysgwyr ar draws y cymwysterau dan sylw, gwahanol fathau
o leoliadau, ystod o leoliadau daearyddol, ac ysgolion cyfrwng Saesneg, cyfrwng
Cymraeg a dwyieithog.
39. R
 ydym wedi cyhoeddi'r crynodeb gweithredol ochr yn ochr â'r Adolygiad hwn27,sy'n
cynnwys mwy o fanylion am y gwaith hwn.
Holiadur ar-lein
40. Er mwyn ategu'r wybodaeth a gasglwyd trwy ein hymgysylltiad â dysgwyr a
rhanddeiliaid, ac i roi cyfle i unrhyw un nad oedd eisoes wedi cymryd rhan wneud
hynny, gwnaethom ddatblygu holiadur ar-lein.
41. Roedd yr holiadur yn cynnwys cwestiynau cymwys i bennu demograffig pob
ymatebydd ac yna cyfres o gwestiynau caeedig, graddfa Likert, a oedd yn canolbwyntio
ar nodau'r Adolygiad. Ynghyd â phob cwestiwn caeedig roedd cwestiwn penagored
a oedd yn galluogi’r ymatebydd i egluro ei ymatebion. Roedd y cwestiynau wedi’u
haddasu ar gyfer pob grŵ p o’r gynulleidfa darged; dysgwyr: darparwyr dysgu,
cyflogwyr neu bartïon eraill sydd â diddordeb.
42. Cafodd yr holiadur ar-lein ei gynnal a'i ddadansoddi gan SRI ac roedd ar agor am chwe
wythnos rhwng mis Ionawr a Chwefror 2020. Cawsom 137 o ymatebion, y daeth y
mwyafrif ohonynt oddi wrth ddarparwyr dysgu.

26
27

Trwy’r adroddiad cyfan, rydym yn cyfeirio at y ddau grŵp fel gweithwyr a oedd wedi cwblhau prentisiaeth yn ddiweddar.
 ae methodoleg fanwl, gan gynnwys y llinellau ymholi a'r dull o ddadansoddi, yn yr adroddiad llawn, sydd ar gael gan
M
Cymwysterau Cymru ar gais.
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Adolygiad technegol
43. Gwnaethom recriwtio tîm o 12 o weithwyr proffesiynol pwnc, diwydiant ac asesu
i gynnal adolygiad technegol o gymwysterau yn y sector. Gwnaethom ddewis 21
o'r cymwysterau lefel 1, 2 a 3 a ddyfarnwyd i’r niferoedd mwyaf28 o fewn ysgolion
uwchradd, addysg bellach a lleoliadau dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru i'w
hadolygu (mae rhestr lawn o'r cymwysterau a adolygwyd wedi'i chynnwys yn
Atodiad 1).
44. Ym mis Mawrth 2019, gwnaethom ofyn i'r pum corff dyfarnu perthnasol ddarparu
copïau o'r manylebau cymwysterau mwyaf cyfredol, deunyddiau asesu enghreifftiol
(SAM), asesiadau safonedig, dogfennau canllaw a thair enghraifft o waith dysgwr ar
gyfer pob un o'r 21 cymhwyster a ddewiswyd.
45. Aeth y tîm adolygu technegol i weithdy hanner diwrnod ym mis Ebrill 2019 i baratoi
ar gyfer yr adolygiad technegol. Treuliodd pob adolygydd bedwar diwrnod (o bell)
yn adolygu manylebau cymwysterau, deunyddiau asesu enghreifftiol a dogfennaeth
sicrhau ansawdd, cyn mynd i gyfarfod tridiau yn swyddfeydd Cymwysterau Cymru ym
mis Mehefin 2019 lle adolygwyd gwaith dysgwyr a aseswyd. Yna, aeth yr adolygwyr
i weithdy hanner diwrnod yn ddiweddarach ym Mehefin 2019 i gymharu a rhannu
eu canfyddiadau ag adolygwyr eraill a’r Tîm Adolygu. Cyflwynodd pob adolygydd
adroddiad cryno ar gyfer pob cymhwyster a adolygwyd ganddynt, gan amlinellu
eu casgliadau yn ymwneud a natur gyfredol cynnwys y cymwysterau, priodoldeb
methodolegau asesu a chadernid prosesau sicrhau ansawdd.
Astudiaeth gymharu ryngwladol
46. Gwnaethom gomisiynu Semta International (a elwir bellach yn Enginuity) i gwblhau
astudiaeth gymharu ryngwladol sy'n archwilio sut mae gwledydd eraill yn strwythuro,
cyflwyno ac asesu cymwysterau yn y sector. Y pwrpas oedd nodi arferion y gellid eu
hystyried ar gyfer Cymru.
47. Y gwledydd a gafodd eu cynnwys yn yr astudiaeth oedd Canada (Talaith Alberta), y
Ffindir, India, Oman a'r Iseldiroedd. Dewiswyd y gwledydd hyn fel bod yr astudiaeth yn
cynnwys safbwyntiau o ystod o gyfandiroedd, cefndiroedd economaidd-gymdeithasol
a systemau addysg. Roedd argaeledd gwybodaeth yn Saesneg hefyd yn ystyriaeth.
48. C
 asglodd Semta International (Enguinity) ddata ar gyfer yr adroddiad trwy gyfuniad
o 15 cyfweliad ffôn lled-strwythuredig gyda rhanddeiliaid allweddol ymhob gwlad ac
adolygiad pen desg o ddogfennau sydd ar gael i'r cyhoedd yn amlinellu economïau
cenedlaethol, systemau addysg a modelau cymwysterau sy'n berthnasol i'r sector.
49. Gallwch ddarllen methodoleg fanwl, gan gynnwys amlinelliad o'r llinellau ymholi, yn yr
adroddiad llawn a gyhoeddwyd ochr yn ochr â'r Adolygiad hwn29.

 n seiliedig ar ddata CYBLD/LLWR 2016-17. Cymharwyd yn ddiweddarach â data 2017-18 sydd ar gael. 21 o gymwysterau
Y
oherwydd rhaniad CBAC Eduqas TAG Safon Uwch a TAG Uwch Gyfrannol mewn Electroneg. Dewiswyd cymwysterau Cerbydau
Ysgafn IMI dros gymwysterau tebyg a gynigir gan City & Guilds i ddarparu cynrychiolaeth addas o gyrff dyfarnu. Cynhwyswyd
dau gymhwyster cysylltiedig ag ynni i sicrhau bod y sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni yn cael sylw.
29
Gellir gweld yr adroddiad llawn yn: Semta Astudiaeth Gymharol Ryngwladol
28
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Ystyriaethau methodolegol
50. Er nad oedd yn bosibl ymgysylltu â phawb, trwy gynnal sawl llinyn ymgysylltu, rydym
yn hyderus ein bod wedi gallu sicrhau sampl sydd wedi cynrychioli barn gyffredinol y
sector. Fel yn achos adolygiadau blaenorol, mae wedi bod yn galonogol bod lefel uchel
o gysondeb wedi bod rhwng y canfyddiadau o’r gwahanol ffrydiau gwaith.
51. Er gwaethaf y cysondeb mawr rhwng canfyddiadau’r gwahanol ffrydiau gwaith,
rydym yn ymwybodol y gallem fod wedi cyflwyno rhywfaint o ogwydd personol neu
sefydliadol i’r broses o ddehongli’r data. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, cynhaliwyd
chwe chyfarfod o’r panel rhanddeiliaid (tri gyda phob panel) a chyfarfod â nifer o
randdeiliaid allweddol o'r paneli cyfeirio rhanddeiliaid ar wahân tuag at gamau olaf yr
Adolygiad. Yn y cyfarfodydd hyn, gwnaethom brofi llinellau ymholi, canfyddiadau a
oedd yn dod i’r amlwg ac atebion posibl. Gwnaethom hefyd ymgysylltu â chyrff dyfarnu
allweddol yn y sector a grŵ p Penaethiaid Peirianneg Addysg Bellach ar ganfyddiadau
a oedd yn dod i'r amlwg ac atebion posibl. Fe’n calonogwyd gan y ffaith bod y rhaglen
ymgysylltu hon wedi ysgogi cydnabyddiaeth gref o’r materion a nodwyd gennym a
chefnogaeth glir i’n camau gweithredu arfaethedig.
52. M
 ae ein hymgysylltiad â dysgwyr a rhanddeiliaid eraill, a'r ymatebion i'n holiadur arlein, yn rhoi mewnwelediad defnyddiol i ni o farn a chanfyddiadau'r rhai a fu’n cymryd
rhan. Er ein bod yn anelu, yn yr adroddiad hwn, i gyflwyno'r farn a fynegwyd ar y pryd
yn gywir, ni allwn ddilysu na gwerthuso cywirdeb y safbwyntiau hynny ymhob achos.
Er ein bod wedi ceisio deall y safbwyntiau trwy drafod gydag arbenigwyr sector ac
wedi ystyried y canfyddiadau mewn perthynas â'r adolygiad technegol, mae'n bosibl y
gallai rhai o'r safbwyntiau a fynegir adlewyrchu gwallau neu ddealltwriaeth rannol o'r
ffeithiau ar ran y cyfranogwyr.
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Y canfyddiadau
Ym Mhenodau 4 i 9, rydym yn amlinellu canfyddiadau’r Adolygiad sy’n ymwneud
â’r canlynol:
• Pennod 4: Y cymwysterau a gynigir yn gyffredinol
• Pennod 5: Cynnwys cymwysterau a pha mor gyfredol ydynt
• Pennod 6: Asesu
• Pennod 7: Y system gymwysterau ehangach
• Pennod 8: Astudiaeth gymharu ryngwladol

Pennod 4: Y cymwysterau a gynigir yn gyffredinol
Yn y bennod hon, rydym yn adrodd ar ganfyddiadau sy’n ymwneud â’r ystod o
gymwysterau sydd ar gael yn y sector, gan gynnwys:
• y stod gyffredinol y cymwysterau, gan gynnwys unrhyw fylchau yn yr ystod o
gymwysterau sydd ar gael yn y sector;
• argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg;
• gwerth prentisiaethau;
• gofynion cyflogwyr ar gyfer sgiliau a chymwysterau;
• llwybrau dilyniant;
•p
 riodoldeb Diploma NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg ar gyfer
dysgwyr dan 16; a
• cynhwysiant y cymwysterau peirianneg a gynigir mewn ysgolion uwchradd.
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Ystod gyffredinol y cymwysterau
53. W
 rth drafod â rhandeiliaid am yr ystod o gymwysterau sydd ar gael, roedd barn
gymysg am yr ystod o gymwysterau sydd ar gael yn y sector. Dywedodd mwyafrif y
colegau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith wrthym eu bod yn fodlon
â'r ystod o gymwysterau sydd ar gael. Gwnaethant adrodd bod yr ystod gyfredol o
gymwysterau yn caniatáu hyblygrwydd i ddewis cymwysterau, ac unedau o fewn
cymwysterau, i ddiwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr. Yn yr un modd, dywedodd
ysgolion uwchradd – y mae'r mwyafrif ohonynt yn cynnig ystod gulach o gymwysterau
na cholegau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith - wrthym fod dewis
addas o gymwysterau i ddiwallu anghenion eu dysgwyr.
“Mae yma gymysgedd sy'n rhoi hyblygrwydd i ni symud myfyrwyr o gwmpas i ddiwallu
eu hanghenion, eu dyheadau ac anghenion cyflogwyr. Felly rwy'n credu bod yr ystod a'r
gymysgedd yn dda.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“O ran bylchau, na, does dim mewn gwirionedd. I raddau helaeth mae yna lwybr ar gyfer
mwy neu lai popeth sydd ei angen arnom.”
Tiwtor gyda darparwr dysgu seiliedig ar waith
54. Trwy gydol yr Adolygiad, dywedwyd wrthym yn gyson gan golegau addysg bellach a
darparwyr dysgu seiliedig ar waith pa mor bwysig yw hi fod yr ystod o gymwysterau yn
hyblyg i ddiwallu anghenion diwydiant a chyflogwyr lleol. Dywedwyd wrthym ei bod
yn bwysig cael ystod o gymwysterau, dewis priodol o unedau o fewn y cymwysterau
hynny a'r hyblygrwydd o fewn yr unedau i deilwra'r cynnwys i anghenion diwydiant
lleol a phrifysgolion.
“Mae'n allweddol bod y cymwysterau'n hyblyg, mae'n allweddol mewn gwirionedd ...
fel y gallwn deilwra'r cymwysterau i weddu i anghenion diwydiant, gweddu i anghenion
prifysgolion.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
55. F odd bynnag, dywedodd ychydig o golegau addysg bellach wrthym y gall nifer y
cymwysterau sydd ar gael yn y sector ei gwneud yn heriol esbonio'r opsiynau i
ddysgwyr a rhieni.
“Rwy’n credu bod nifer y cymwysterau peirianneg yn enfawr… ac mae’n her cadw ar ben
popeth.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
56. E
 r gwaethaf hyn, cydnabuwyd gan sawl darparwr dysgu bod elfen o gymhlethdod
yn angenrheidiol yn y sector o ystyried yr ystod o bynciau, rolau galwedigaethol a
chyflogwyr.
“Mae mor gymhleth, mae cymaint o opsiynau ac rydym yn ei chael yn anodd ceisio dod o
hyd i’n ffordd drwodd… ond dydw i ddim o reidrwydd yn credu bod angen ei symleiddio
yn yr ystyr bod angen yr amrywiaeth honno arnom ... oherwydd mae’n rhaid i ni ymateb
i ofynion… Mae angen yr opsiynau hynny arnom oherwydd mae cwmnïau eisiau pethau
eithaf penodol y gallwn eu gwneud ar hyn o bryd ac mae hynny'n wych."
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
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57. Dywedodd darparwyr dysgu wrthym eu bod yn gweithio gyda gwahanol gyrff dyfarnu
gan ddibynnu ar y pwnc. Nododd mwyafrif y colegau addysg bellach a darparwyr dysgu
seiliedig ar waith eu bod yn gweithio gyda chyfuniad o City & Guilds, EAL, Sefydliad
y Diwydiant Modur (IMI) a Pearson. Dywedodd sawl darparwr dysgu wrthym fod y
trefniant hwn yn parhau i weithio'n dda yn y sector oherwydd fod gan y cyrff dyfarnu,
a'r cymwysterau y maent yn eu cynnig, wahanol gryfderau a gwendidau. Gwnaethant
ddweud wrthym fod cael dewis o gyrff dyfarnu yn cynnig hyblygrwydd wrth ddewis
cymwysterau mewn gwahanol bynciau. Mae hyn yn eu galluogi i ddewis cymwysterau
ar gyfer pob un o'r pynciau maen nhw'n eu cynnig ac i ddiwallu anghenion y cyflogwyr
maen nhw'n gweithio gyda nhw. Roedd hyn yn arbennig o wir yn achos colegau addysg
bellach mawr a darparwyr dysgu seiliedig ar waith sy'n cynnig ystod o gymwysterau
mewn gwahanol feysydd pwnc ac sy'n gweithio gydag ystod eang o gyflogwyr, o
gwmnïau rhyngwladol mawr i fusnesau annibynnol bach iawn. Yn y cyfamser, nododd
y mwyafrif o ysgolion uwchradd eu bod yn gweithio gyda dim ond un corff dyfarnu yn y
sector, fel arfer EAL, Pearson neu CBAC.
Bylchau
58. P
 an wnaethom ofyn i ddarparwyr dysgu a oedd unrhyw fylchau yn yr ystod o
gymwysterau sydd ar gael, mynegodd ychydig o ddarparwyr dysgu awydd am fwy
o ddewis mewn pynciau penodol. Er enghraifft, dywedodd un coleg addysg bellach
wrthym y byddent yn elwa o fwy o ddewis o gymwysterau rheilffyrdd, mynegodd dau
goleg addysg bellach ac un darparwr dysgu seiliedig ar waith alw am gymhwyster
mewn mecatroneg, a mynegodd coleg addysg bellach arall awydd am fwy o ddewis o
gymwysterau mewn ynni adnewyddadwy.
“Yn anffodus, mae’r cymwysterau rheilffordd sydd ar gael yn eithaf cyfyngedig. A’r rhai
sydd [ar gael], mae llawer ohonyn nhw yn eithaf bach o ran maint… felly dyna faes rwy’n
credu sydd angen ei ddatblygu ymhellach.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Mae un cymhwyster sy'n ymddangos fel petai ar goll, ac mae'r cyflogwyr yn gofyn mwy
a mwy amdano sef mwy o fecatroneg, felly mae'n gwrs peirianneg math hybrid, mae'n
gymysgedd o sgiliau trydanol a mecanyddol yr oeddem ni'n arfer eu rhedeg flynyddoedd
lawer yn ôl ac mae’n ymddangos ei fod wedi diflannu.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Mae rhywbeth rydyn ni'n edrych amdano ar hyn o bryd ac rydw i'n ei chael hi'n anodd
dod o hyd i gymhwyster addas, yn y cymwysterau ynni ... does dim cymhwyster real a
phenodol rydyn ni'n gallu ei gyrchu ar hyn o bryd."
Darlithydd mewn coleg addysg bellach

25
CYNNWYS

59. Roedd awydd hefyd gan goleg addysg bellach a chyflogwr am gymhwyster penodol ar
gyfer y diwydiant lled-ddargludyddion.
“Mae yna fwlch o hyd yr ydym yn ceisio mynd i’r afael ag ef… mae’n HNC Lefel 4, HND yn
ein maes penodol, yn y maes lled-ddargludyddion.”
Cyflogwr
“… rydyn ni'n gweithio gyda'r clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd ar hyn o bryd,
mae'n datblygu yn ne Cymru, ac rydyn ni'n adeiladu rhaglen beirianneg gyffredinol, felly
mae'n gymysgedd o electro a mecanyddol, ond pethau fel ffotoneg a phethau fel prosesau
lled-ddargludyddion a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion ac nid oes unrhyw beth yn y
farchnad ar hyn o bryd i gwrdd â hynny o ran cyrff dyfarnu.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
60. Fodd bynnag, pan wnaethom siarad â'r cyflogwr yn ddiweddarach yn yr Adolygiad,
dywedasant wrthym eu bod wedi goresgyn y mater hwn trwy weithio gyda chyrff
dyfarnu a choleg addysg bellach i ddatblygu cymwysterau addas i ddiwallu anghenion
busnesau lled-ddargludyddion. Roeddent yn canmol y gefnogaeth a roddwyd iddynt
gan gyrff dyfarnu a'r coleg i ddechrau datblygu cymwysterau i ddiwallu anghenion y
clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd yn ne Cymru.
61. Roedd yr holl fylchau eraill a nodwyd gan randdeiliaid yn fylchau yng nghynnwys
y cymwysterau, yr ydym yn eu trafod ym Mhennod 5, yn hytrach na bylchau o ran
argaeledd cymwysterau.
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Argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg
62. D
 ywedodd y mwyafrif o golegau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith
wrthym eu bod yn cynnig cyfle i ddysgwyr gwblhau cymwysterau trwy gyfrwng y
Gymraeg. Fodd bynnag, dywedasant wrthym hefyd mai nifer cymharol isel o ddysgwyr
sy’n dewis ymgymryd â'u cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyfeiriwyd at ychydig
o resymau am hyn, gan gynnwys y farn mai Saesneg yw'r brif iaith a ddefnyddir mewn
peirianneg a'r farn y gall yr iaith dechnegol a ddefnyddir mewn peirianneg fod yn heriol
i'w deall yn Gymraeg. Dywedwyd wrthym hefyd gan ychydig o golegau addysg bellach
a darparwyr dysgu seiliedig ar waith nad oes ganddynt staff a allai addysgu trwy
gyfrwng y Gymraeg.
“Saesneg yw iaith gyntaf peirianneg, ac os ydych chi'n gweithio gyda chwmnïau pan maen
nhw'n defnyddio iaith dechnegol ar gyfer peirianneg, Saesneg yw’r iaith bob amser.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Byddent yn cael eu haddysgu yn Saesneg oherwydd nid oes gennym y staff a fyddai’n
gallu cyflwyno’r cyrsiau yn Gymraeg.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
63. Dywedodd pob dysgwr coleg a seiliedig ar waith y gwnaethom siarad ag ef wrthym eu
bod wedi cael cynnig cyfle i gwblhau rhannau o'u cymwysterau yn Gymraeg, a buom
yn siarad â rhai dysgwyr a oedd wedi cyflawni eu cymwysterau naill ai'n gyfan gwbl
neu'n rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg. Dywedodd y rhan fwyaf o'r dysgwyr mewn
ysgolion a cholegau a gwblhaodd eu cymwysterau yn gyfan gwbl yn Gymraeg wrthym
eu bod wedi elwa o ddysgu rhai termau technegol yn Saesneg i'w paratoi ar gyfer
gweithleoedd lle na siaredir Cymraeg yn unig. Dywedodd eraill wrthym eu bod wedi
elwa ar ddarlithwyr a oedd yn gallu eu cefnogi yn Gymraeg ac yn Saesneg.
64. F odd bynnag, dywedwyd wrthym gan rai dysgwyr sy'n siarad Cymraeg, er eu bod yn
gwerthfawrogi cael y cyfle i ddysgu yn Gymraeg, eu bod wedi dewis dysgu yn Saesneg.
Roedd y rhesymau am hyn yn cynnwys yr her ganfyddedig o ddeall y derminoleg
dechnegol yn Gymraeg, yr awydd i ddysgu ochr yn ochr â'u cyfoedion nad oeddent
yn siarad Cymraeg, a'r farn mai'r Saesneg yw'r brif iaith a ddefnyddir yn y mwyafrif o
weithleoedd.
“Cefais y cynnig i ddilyn y cwrs yn Gymraeg ond… penderfynais ei wneud yn Saesneg fel
pawb arall. Mae'n braf cael cynnig y cyfle oherwydd fy mod i'n deall rhai geiriau yn well
yn Gymraeg nag yn Saesneg.”
Dysgwr lefel 2 mewn addysg bellach
“Byddai'n well gennym ni ddysgu yn Saesneg gan nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg lle
rydyn ni'n gweithio, ac yn gyffredinol mae popeth yn Saesneg ...”
Dysgwr lefel 2 mewn addysg bellach
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65. R
 oedd ysgolion uwchradd sydd wedi cynnig cymwysterau peirianneg trwy gyfrwng y
Gymraeg ers sawl blwyddyn yn poeni nad yw'r cymwysterau BTEC mwy newydd yn y
sector (a gyflwynwyd yn 2016) ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Dywedwyd wrthym
fod y cymwysterau hŷn ar gael yn Gymraeg, yn bennaf oherwydd bod canolfannau'n
gallu dylunio a datblygu eu hasesiadau eu hunain, ond oherwydd bod yr asesiadau
allanol a gynhwysir yn y cymwysterau BTEC mwy newydd yn cael eu gosod gan y
corff dyfarnu, nid ydynt ar gael yn Gymraeg. Codwyd hyn fel pryder sylweddol am
gymwysterau peirianneg BTEC lefel 3, gan nad oes cymhwyster lefel 3 addas arall yn y
sector sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.
“… y rheswm y bydd yn rhaid i ni roi’r gorau i’r cymhwyster [Peirianneg BTEC Lefel 3] yn yr
ysgol yw, na allwn gyfieithu'r arholiadau.”
Athro mewn ysgol uwchradd
66. Gwnaethom gyflwyno'r canfyddiad hwn i Pearson, sy'n cynnig cymwysterau BTEC
yng Nghymru. Mewn ymateb i'r canfyddiad hwn, maent wedi gwneud cais ac wedi
derbyn cyllid grant, gan Cymwysterau Cymru, i gyfieithu’r deunyddiau ar gyfer ystod
o gymwysterau newydd, gan gynnwys eu cymwysterau Peirianneg Gweithgynhyrchu
Uwch newydd, i'r Gymraeg. Mae Pearson hefyd wedi cadarnhau y byddant yn
ymdrechu i sicrhau bod yr holl gymwysterau peirianneg a gweithgynhyrchu uwch
newydd sydd ar gael i'w cyflwyno yng Nghymru, ar gael yn Gymraeg. Mae eu hymateb
i'r canfyddiad hwn wedi'i gynnwys ym Mhennod 9.
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Gwerth prentisiaethau
67. Dywedodd bron pob un o'r cyflogwyr a gafodd eu cyfweld wrthym eu bod yn
cyflogi prentisiaid ar hyn o bryd. Dywedodd y mwyafrif ohonynt wrthym eu bod yn
gwerthfawrogi'r rhaglen brentisiaeth, y ddarpariaeth a ddarperir gan golegau addysg
bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith, a'r cymwysterau o fewn y rhaglenni dysgu
y maent yn eu cynnig. Dywedwyd wrthym gan gyflogwyr eu bod yn ystyried bod y
rhaglen brentisiaeth yng Nghymru yn rhan allweddol o'u strategaeth ar gyfer recriwtio
a hyfforddi staff i ddiwallu anghenion eu busnes. Adroddodd y rhan fwyaf o gyflogwyr
eu bod yn derbyn prentisiaid yn rheolaidd, bob blwyddyn fel rheol, gyda rhai yn nodi
eu bod wedi gweld, ac yn croesawu, cynnydd yn nifer y ceisiadau am brentisiaeth a
gawsant gan bobl hŷn sy'n newid eu gyrfa. Nododd mwyafrif y cyflogwyr mwy gyfradd
ymgeisio uchel iawn ar gyfer swyddi prentisiaeth, cannoedd o ymgeiswyr yn aml ar
gyfer pob swydd brentisiaeth, yn enwedig yn y sefydliadau awyrofod a modurol mwy
o faint.
“Mae'r busnes yn tyfu, ar hyn o bryd mae gennym 30+ o brentisiaethau, ac ar hyn o
bryd rydym yn hysbysebu am 24 neu 25 prentisiaeth arall. Rydyn ni'n tyfu flwyddyn ar ôl
blwyddyn.”
Cyflogwr
“Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi tua 170 o brentisiaid y flwyddyn, y ddwy flynedd
ddiwethaf rydym wedi mynd o 40 i 170 ... Mae'n siŵr ein bod yn cael ychydig dros 2,000 o
geisiadau y flwyddyn.”
Cyflogwr
68. F odd bynnag, dywedwyd wrthym gan ychydig o gyflogwyr – cyflogwyr llai yn bennaf
– y gall recriwtio prentisiaid fod yn heriol. Gwnaethant ddweud wrthym eu bod yn
aml yn ei chael yn anodd recriwtio prentisiaid addas, gan gyfeirio at heriau cystadlu
â chyflogwyr mwy. Gwnaethant ddweud wrthym hefyd y gall fod yn rhwystredig pan
fyddant yn recriwtio ac yn hyfforddi prentisiaid, sydd wedyn yn penderfynu gadael i
ymuno â chwmnïau mwy.
“Wel, roeddwn i’n bersonol yn chwilio am brentis cyn i [enw prentis] ddod draw, soniais
wrth gyn-beirianwyr… nid oedd llawer [o bobl ifanc] eisiau gwybod os ydw i’n berffaith
onest.”
Cyflogwr
“Mae gennym ni saith neu wyth o beirianwyr hyfforddedig yn gweithio yn y timau
Fformiwla 1, sy'n dda i'r unigolyn, ond ychydig yn annifyr i'r cwmni sy'n gwario hanner
miliwn o bunnoedd y flwyddyn yn hyfforddi pobl ac yna mae cwmnïau eraill llawer mwy yn
dod draw a denu peth o'n talent gorau.”
Cyflogwr
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Gofynion cyflogwyr ar gyfer sgiliau a chymwysterau
69. Dywedodd bron pob cyflogwr y gwnaethom ei gyfweld wrthym fod cymwysterau
ymgeiswyr yn ystyriaeth allweddol yn ystod y broses recriwtio. Dywedodd y rhan
fwyaf o gyflogwyr wrthym eu bod yn ystyried bod cymwysterau yn ffordd bwysig
o wahaniaethu rhwng ymgeiswyr a darparu arwydd dibynadwy o allu cyffredinol.
Dywedodd mwyafrif y cyflogwyr wrthym eu bod yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr
am swyddi prentisiaeth fod â phum TGAU ar radd C neu'n uwch. Ar gyfer rhai o'r
rhaglenni prentisiaeth y mae’r galw mwyaf amdanynt, nododd cyflogwyr eu bod
yn gynyddol eisiau i ymgeiswyr fod â gradd B mewn TGAU Saesneg a mathemateg.
Dywedodd rhai cyflogwyr eu bod yn derbyn llai na phum TGAU, ar yr amod
bod ymgeiswyr wedi cyflawni gradd C neu uwch mewn Saesneg, mathemateg a
gwyddoniaeth.
“Pan fyddaf yn hysbysebu'r rolau, felly yn amlwg rydym yn chwilio am o leiaf pum TGAU
gradd A i C, ond rydym yn benodol eisiau gwyddoniaeth, a ffiseg yn ddelfrydol. Rydyn ni’n
gofyn am B mewn mathemateg. Ac rydyn ni eisiau Saesneg iaith oherwydd y cyfathrebu.”
Cyflogwr
“Mae yna gydbwysedd, fel arfer gyda’n prentisiaethau, mae gennym ni bum TGAU ac
yna rydyn ni’n disgwyl ychydig o weithio mewn tîm… ac yna mae angen rhai sgiliau TG
sylfaenol arnoch chi.”
Cyflogwr
70. E
 r gwaetha’r ffaith fod bron pob cyflogwr y gwnaethom gyfweld ag ef yn defnyddio
cymwysterau fel maen prawf allweddol wrth recriwtio prentisiaid a staff, dywedwyd
wrthym gan fwyafrif y cyflogwyr mai ymddygiadau oedd yn cael eu gwerthfawrogi
fwyaf. Pwysleisiodd y mwyafrif o gyflogwyr bwysigrwydd ymddygiadau cadarnhaol,
fel prydlondeb, cymhelliant, gwytnwch, brwdfrydedd, ac agwedd bositif.
“Byddwn i’n dweud bod ymddygiadau yn bwysig iawn. Gallwn ddysgu rhywun sut i
ddefnyddio sgriwdreifer os nad ydyn nhw erioed wedi defnyddio un. Gallwn eu dysgu sut i
ddefnyddio sbaner. Allwch chi ddim o reidrwydd ddysgu rhywun i fod yn frwdfrydig.”
Cyflogwr
“Ie, yn sylfaenol iawn ar gyfer rhai swyddi, mae angen cymwysterau arnom, maen nhw’n
orfodol. Fodd bynnag, ar y cyfan, rydym yn chwilio am agweddau ac ymagweddau at
waith.”
Cyflogwr
71. D
 ywedwyd wrthym hefyd gan gyflogwyr ei bod yn bwysig bod gan bobl ifanc
ddiddordeb yn y pwnc a bod hwn yn faen prawf allweddol yn ystod y broses recriwtio.
Felly rwy’n credu mai’r pwynt allweddol i’w ddeall… yw i’r ymgeisydd ddangos pam fod
ganddo ddiddordeb mewn peirianneg.”
Cyflogwr
“Rwy’n credu ei fod yn dechrau gyda diddordeb yn y sector peirianneg. Mae angen iddyn
nhw fod â diddordeb a meddwl ei fod yn wych mewn gwirionedd.”
Cyflogwr
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Llwybrau dilyniant
72. R
 hoddodd dysgwyr ystod o resymau dros ddewis astudio cymwysterau yn y sector.
Yr ymateb mwyaf cyffredin gan ddysgwyr oedd bod ganddyn nhw ddiddordeb yn
y sector ac, o ganlyniad, roedden nhw am ddilyn gyrfa ynddo. Dywedodd llawer o
ddysgwyr mai rheswm arall dros ddewis cymwysterau yn y sector oedd oherwydd
eu bod yn credu bod galw am bobl gymwys ynddo ac y byddai eu cymhwyster yn eu
harwain at swydd â chyflog da. Ymhlith y rhesymau eraill a roddwyd gan ddysgwyr
oedd diddordeb mewn gwaith ymarferol, bod eu rhieni a'u ffrindiau wedi eu hannog i
astudio'r pwnc, neu fod y cymhwyster yn rhan o'r brentisiaeth yr oeddent wedi dewis ei
hastudio.
“Rydw i eisiau bod yn beiriannydd pan fydda i’n hy ̂n, ac roeddwn i’n meddwl, trwy ddilyn y
cwrs hwn, y byddai wedi fy sefydlu ar gyfer gyrfa mewn peirianneg.”
Dysgwr lefel 1/2 mewn ysgol uwchradd
“Siaradais â llawer o bobl a dywedon nhw fod peirianneg yn llwybr da i’w ddilyn. Wnes i
lwyth o ymchwil iddo bryd hynny a gwelais fod llwyth o swyddi ar gyfer peirianneg.”
Dysgwr lefel 3 mewn addysg bellach
73. Dywedodd y mwyafrif o ddysgwyr sy'n astudio ar lefelau un a dau wrthym eu bod yn
bwriadu symud ymlaen i astudiaethau pellach yn y pwnc. Dywedodd y rhan fwyaf o
ddysgwyr yn yr ysgol y byddai eu cam nesaf naill ai'n aros yn yr ysgol ac astudio ar
gyfer Safon Uwch neu symud i'r coleg ar ôl iddynt orffen eu TGAU. Dywedodd dysgwyr
mewn colegau eu bod yn bwriadu symud ymlaen i lefel nesaf eu cymhwyster (naill ai
lefel 2 neu lefel 3), naill ai fel rhan o raglen coleg amser llawn neu brentisiaeth.
“Rydw i'n mynd i wneud cwrs coleg – trydanol, plymio neu rywbeth i'w wneud â cheir o
bosib.”
Dysgwr lefel 1/2 mewn ysgol uwchradd
“Byddaf yn edrych i wneud lefel 3 ac yna prentisiaeth gobeithio.”
Dysgwr lefel 2 mewn addysg bellach
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74. Dywedodd y mwyafrif o ddysgwyr sy'n astudio cymhwyster lefel tri mewn addysg
bellach wrthym eu bod yn gobeithio y byddent yn cael swydd neu'n symud ymlaen
i brentisiaeth. Dywedodd rhai dysgwyr lefel tri wrthym eu bod yn ystyried dilyn
astudiaeth bellach ond dim ond os oedd angen iddynt wneud hynny i sicrhau swydd.
Yn ddealladwy, roedd prentisiaid yn gobeithio mai eu cam nesaf fyddai sicrhau swydd
amser llawn yn lleoliad eu prentisiaeth. Roedd llawer o brentisiaid yn hyderus y
byddent yn cael cynnig rôl amser llawn ar ddiwedd eu prentisiaeth.
“Y peth mwyaf realistig i’w wneud yw chwilio am brentisiaeth.”
Dysgwr lefel 3 mewn addysg bellach
“Mae'n anghyffredin iawn i gyflogwr benderfynu peidio â’ch cyflogi ar ôl i chi gwblhau
prentisiaeth gyda nhw.”
Dysgwr lefel 2 mewn dysgu seiliedig ar waith
75. D
 ywedodd mwyafrif y rhanddeiliaid wrthym fod y cymwysterau sydd ar gael yn
y sector yn paratoi dysgwyr i symud ymlaen i astudiaeth bellach, addysg uwch,
prentisiaethau a/neu gyflogaeth. Mae prentisiaethau – a drafodwyd gennym yn
gynharach yn y bennod hon – yn cael eu hystyried yn rhaglen effeithiol iawn i baratoi
dysgwyr ar gyfer cyflogaeth. Dywedwyd wrthym gan y mwyafrif o gyflogwyr eu bod
yn anelu at gyflogi eu prentisiaid ar ddiwedd eu rhaglen brentisiaeth. Rhannwyd y farn
hon hefyd gan ddysgwyr a ddywedodd wrthym eu bod yn ystyried prentisiaethau yn
ffordd effeithiol o symud ymlaen i gyflogaeth.
“Rydyn ni'n tueddu i roi ein gair mewn gwirionedd y bydd swydd iddyn nhw a dydyn ni
byth, byth yn cael gwared â phrentisiaid ar ddiwedd eu cynllun felly p'un a oes swydd ai
peidio, byddan nhw'n aros gyda ni."
Cyflogwr
“Rydyn ni’n tueddu i gyflogi pob un o’n prentisiaid. Dydyn ni ddim yn eu cyfweld oherwydd
ein bod wedi tyfu ein gweithwyr ein hunain mewn gwirionedd. Rydym wedi meithrin
ynddynt y diwylliant a'r credoau a'r sgiliau yr ydym yn credu sydd eu hangen arnynt i
lwyddo yn ein busnes."
Cyflogwr
76. Nododd colegau addysg bellach a chyflogwyr bod Rhaglen Peirianneg Estynedig
Llywodraeth Cymru30, sy’n ariannu dysgu ychwanegol i ddiwallu anghenion penodol
cyflogwyr, yn rhaglen effeithiol iawn sy’n cefnogi dysgwyr i symud ymlaen i
brentisiaeth. Dywedwyd wrthym fod y Rhaglen Beirianneg Uwch, sy'n cynnwys y
NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg a chymhwyster lefel tri
arbenigol, yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu ystod eang o wybodaeth a sgiliau peirianneg
ymarferol. Dywedwyd wrthym hefyd gan rai cyflogwyr eu bod yn recriwtio prentisiaid
yn uniongyrchol o'r Rhaglenni Peirianneg Uwch mewn addysg bellach.
“Ein Rhaglen Beirianneg Uwch yw'r rhaglen orau a fydd yn gweddu i'r fframwaith pontio
a phrentisiaeth hwnnw yn y gweithle. Dyma'r safon aur, dyna beth mae'r myfyrwyr yn ei
hoffi, dyna beth mae'r cyflogwyr yn ei hoffi, mae cyflogwyr yn recriwtio ohoni oherwydd
eu bod nhw'n gwybod beth maen nhw'n mynd i'w gael.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach

30

Llywodraeth Cymru. 2019. Cyfeiriadur rhaglenni 2019/20.
Ar gael yn: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/programmes-directory-2019-20-background-notes-andinformation.pdf [Cyrchwyd: 3 Awst 2020].

32
CYNNWYS

“Rhaglen Beirianneg Uwch ... Roedd yn hynod lwyddiannus. Y cynnyrch iawn, yr amser
iawn ... ac rwy'n credu ei fod wedi gosod tua wyth mil o bobl ifanc ym maes
gweithgynhyrchu. Gwych.”
Cyflogwr
77. D
 ywedodd mwyafrif y sefydliadau addysg uwch wrthym fod Safon Uwch a
chymwysterau galwedigaethol yn galluogi dysgwyr i symud ymlaen i addysg uwch.
Dywedwyd wrthym fod gan ddysgwyr sy'n symud ymlaen o Safon Uwch gefndir
academaidd cryfach yn aml tra bod y rhai sy'n symud ymlaen o gymwysterau
galwedigaethol yn tueddu i fod â sgiliau ymarferol gwell ac yn gallu datrys problemau
yn well a dysgu'n annibynnol.
“Os cymerwch fyfyriwr Safon Uwch nodweddiadol, bydd ganddynt wybodaeth
fathemategol eithaf da a gwybodaeth am y pwnc, ni fydd eu galluoedd o ran gwaith
ymarferol, datrys problemau, dysgu annibynnol cystal. A gallwch chi wyrdroi hynny i
ddisgrifio’r myfyrwyr BTEC."
Darlithydd mewn addysg uwch
“Byddwn i'n dweud eu bod nhw [dysgwyr galwedigaethol] yn hollol gyfartal â rhywun
sydd wedi gwneud mathemateg a ffiseg.”
Darlithydd mewn addysg uwch
78. Dywedwyd wrthym gan ychydig o sefydliadau addysg uwch eu bod yn gweld dysgwyr
a oedd wedi dilyn llwybr galwedigaethol yn fwy parod i symud ymlaen i addysg uwch
na'r rhai a oedd wedi dilyn llwybr Safon Uwch. Dywedodd sefydliadau addysg uwch
wrthym fod gan y rhai a oedd wedi symud ymlaen o lwybr galwedigaethol yn aml
sgiliau ymarferol cryfach, dealltwriaeth o'r pwnc a gwell gwybodaeth dechnegol o'r
pwnc.
“Sgiliau trosglwyddadwy, datrys problemau a meddwl yn feirniadol sy’n broblem enfawr.
Dydw i ddim yn credu bod cymhwyster TGAU a Safon Uwch penodol yn annog hynny'n
iawn ... mae BTEC yn well ar gyfer hynny. Rwy'n credu eu bod ychydig yn fwy ymarferol.”
Darlithydd mewn addysg uwch
“… Maen nhw [dysgwyr galwedigaethol] yn llawer mwy galluog oherwydd eu bod nhw
wedi cael y profiad i amsugno hynny'n gyflymach na myfyriwr lefel A sydd â chefndir
damcaniaethol da [ond] sy'n ei chael hi'n llawer anoddach deall beth mae hyn yn ei olygu o
ran diwydiant.”
						
Darlithydd mewn addysg uwch
79. Fodd bynnag, mynegodd un neu ddau o sefydliadau addysg uwch y farn y gall
rhai dysgwyr a oedd wedi dilyn llwybr galwedigaethol ei chael hi'n anodd wrth
symud ymlaen i addysg uwch. Y prif reswm a awgrymwyd am hyn oedd y farn bod
cymwysterau galwedigaethol yn cynnwys llai o gynnwys mathemategol a gall rhai
dysgwyr gael trafferth gyda'r fathemateg lefel uchel sy'n cael ei chynnwys mewn llawer
o raglenni gradd peirianneg.
“… weithiau mae gwahaniaeth rhwng… rhywun sydd wedi gwneud Safon Uwch neu efallai
BTEC Lefel 3. Rydyn ni'n teimlo fel petai gwahaniaeth yn y ffaith nad yw myfyrwyr yn
dychmygu pa mor drylwyr a mathemategol fydd y rhaglen.”
Darlithydd mewn addysg uwch
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80. Er gwaethaf hyn, cydnabuwyd bod rhai dysgwyr sy'n symud ymlaen gyda Safon
Uwch mewn mathemateg hefyd yn cael trafferth gyda'r cynnwys mathemategol mewn
rhaglenni gradd peirianneg. O ganlyniad, dywedodd y mwyafrif o sefydliadau addysg
uwch wrthym fod ffocws blwyddyn gyntaf rhaglenni gradd ar ddatblygu gwybodaeth
fathemategol dysgwyr i’w paratoi i symud ymlaen i ail flwyddyn rhaglenni gradd.
"Mathemateg bob amser. Mae'n ymddangos bod hyd yn oed myfyrwyr sy'n dod i mewn
gyda mathemateg Safon Uwch yn cael trafferth gyda mathemateg. Y flwyddyn gyntaf ... y
cyfan rydyn ni'n ei ddysgu yw mathemateg ... rydyn ni'n gweld bod myfyrwyr yn ei chael
hi'n anodd iawn cymhwyso'r fathemateg i broblemau."
Darlithydd mewn addysg uwch
Priodoldeb Diploma NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg ar
gyfer dysgwyr dan 16
81. Ystyrir bod y Diploma NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg (Lefel
2 PEO) yn gymhwyster rhagarweiniol, wedi'i seilio ar gymhwysedd. Fe'i cynigir gan
ddau gorff dyfarnu yng Nghymru ac mae'n cael ei gymryd yn bennaf gan ddysgwyr
addysg bellach a phrentisiaeth. Cafwyd cefnogaeth gref gan golegau addysg bellach
a darparwyr dysgu seiliedig ar waith ar gyfer y cymhwyster. Mae'r unedau o fewn
cymhwyster PEO Lefel 2 yn ymddangos mewn cymwysterau a ddefnyddir ar lawer
o raglenni prentisiaeth ac mae'r cymhwyster yn ei gyfanrwydd wedi'i gynnwys yn y
Rhaglen Beirianneg Uwch mewn addysg bellach. Dywedwyd wrthym fod y PEO Lefel
2 yn cynnwys ystod o unedau sy'n galluogi colegau addysg bellach a darparwyr dysgu
seiliedig ar waith i ddewis unedau i ddiwallu anghenion cyflogwyr. Dywedwyd wrthym
ei fod yn galluogi dysgwyr i ddatblygu sylfaen eang o sgiliau peirianneg ymarferol sy'n
angenrheidiol i weithio'n ddiogel mewn amgylchedd peirianneg.
“Rwy'n credu mai'r cymhwyster gorau sydd gennym yw'r PEO Lefel 2. Mae ganddyn nhw
gymaint o unedau yno ac rydyn ni'n cynnig y rhan fwyaf ... mae'n cynnig llawer iawn o
hyblygrwydd."
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Os nad ydych chi'n gwneud PEO [Lefel 2] yna fe fyddwch chi'n cael trafferth bod yn
beiriannydd am weddill eich oes.”
Tiwtor gyda darparwr dysgu seiliedig ar waith
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82. E
 r bod un o'r ddau gorff dyfarnu sy'n cynnig y cymhwyster yn ei gategoreiddio fel
cymhwyster CVET (Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol Parhaus) sy'n addas yn
unig ar gyfer y rhai dros 16 oed, mae'r corff dyfarnu arall yn ei gategoreiddio fel
cymhwyster IVET (Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol Cychwynnol) ac yn addas
ar gyfer dysgwyr o dan 16 oed. Cyflwynwyd 342 o dystysgrifau ar gyfer y PEO Lefel 2
i ddysgwyr o dan 16 oed, ar draws 15 o ysgolion a gynhelir yng Nghymru yn 2018-19,
ffigur sydd wedi cynyddu dros y pum mlynedd diwethaf. Trwy gydol ein hymgysylltiad,
codwyd pryderon gan golegau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith
ynghylch priodoldeb y PEO Lefel 2 sy'n cael ei gynnig i ddysgwyr o dan 16 oed.
Codwyd pryderon tebyg gan gyflogwyr, a ddywedodd wrthym fod ganddynt bryderon
ynghylch cymwysterau seiliedig ar gymhwysedd fel y PEO Lefel 2, sy'n cael eu cynnig i
ddysgwyr o dan 16 oed.
“… mae yna wahaniaeth, gwahaniaeth mawr rhwng yr hyn sy'n briodol i ysgolion a'r hyn
sy'n briodol i ddiwydiant. Nid oes dadl bod yna wahaniaeth mawr yno. Mae fel petaech
yn cymryd y cymhwyster y mae cwmnïau’n ei barchu, ac rydych yn ei wthio i lawr i bobl
14, 15 oed, felly pan maent yn cyrraedd 16 oed… mae’n wallgof. Rwy'n cofio ... roeddent
yn cynnig disgyblion i ddod i mewn a gwneud y PEO Lefel 2 erbyn eu bod yn 16 oed, felly
y pwynt roeddwn i’n ei wneud oedd, pa gwmni oedd yn mynd i'w rhoi ar Lefel 3 yn 16 oed,
rydych chi'n gwastraffu eich amser. Oherwydd bydd cwmnïau'n eu rhoi ymlaen i'w wneud
eto, sy’n hollol chwerthinllyd.”
Tiwtor gyda darparwr dysgu seiliedig ar waith
83. Dywedwyd wrthym gan golegau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith
bod gwahaniaeth amlwg mewn sgiliau a chymhwysedd rhwng dysgwyr sydd wedi
ymgymryd â'r PEO Lefel 2 mewn ysgol uwchradd a'r rhai sydd wedi'i gwblhau mewn
addysg bellach neu amgylchedd dysgu seiliedig ar waith. Dywedwyd wrthym fod
dysgwyr sydd wedi cwblhau'r PEO Lefel 2 yn yr ysgol uwchradd yn aml yn gorfod
ailadrodd y cymhwyster mewn addysg bellach neu ddysgu seiliedig ar waith, gan
nad ydynt wedi datblygu’r sgiliau ymarferol a’r cymhwysedd angenrheidiol a fyddai’n
ddisgwyliedig gan rywun sydd wedi cwblhau’r cymhwyster. Dywedodd colegau
addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith wrthym ei bod yn heriol esbonio i
ddysgwyr a rhieni bod angen iddynt ailadrodd y cymhwyster.
“… pan maen nhw’n mynd at gyflogwr ac yn dweud iawn, mae gen i PEO [Lefel 2], maen
nhw’n golygu pethau gwahanol iawn, pan edrychwch chi ar y swyddi maen nhw wedi’u
gwneud a’r mathau o dasgau maen nhw wedi’u cwblhau. Felly, mae’n fater diddorol,
sydd wedi bod yn destun cryn dipyn o drafod dros y blynyddoedd. Rwy’n synnu ei fod yn
dal yr un cymhwyster oherwydd mae’n rhaid i ni bron wneud yr unedau ymarferol eto
[yn y coleg] ... byddwn i’n cael fy nhemtio i’w alw’n rhywbeth arall oherwydd ei fod yn
drysu cyflogwyr, pan maen nhw’n edrych, o, mae ganddyn nhw PEO, dyna beth da. Rwy’n
gwybod sut beth yw PEO pan fyddant yn dod i’r coleg a dydy o ddim yr un fath.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
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84. Gwnaethom gyfweld ag ychydig o ysgolion uwchradd sy’n cynnig cymhwyster
PEO Lefel 2 i ddysgwyr o dan 16 oed a gwnaethant ddweud wrthym eu bod yn
gwerthfawrogi agweddau ymarferol cymwysterau fel y PEO Lefel 2. Dywedwyd
wrthym mai’r prif resymau pam eu bod yn cynnig y PEO Lefel 2 yw oherwydd bod y
cymhwyster yn ymarferol i raddau helaeth ac yn ddeniadol i ddysgwyr. Dywedwyd
wrthym hefyd fod y cymhwyster yn cael ei gynnig yn bennaf i ddysgwyr gallu isel
mewn ysgolion uwchradd oherwydd nad yw’n cynnwys arholiad.
“Credaf mai un o’r sgiliau y mae diwydiant eisiau yw pobl sy’n gallu gwneud pethau ac
sy’n meddu ar sgiliau ymarferol da a chredaf mai dyna mae’r NVQ [PEO] yn ei gynnig dros
rai o’r cymwysterau eraill.”
Athro mewn ysgol uwchradd
“… gyda disgyblion y band gwaelod rydyn ni’n ceisio dod o hyd i fwy o ddarpariaeth
amgen ar eu cyfer. Felly, nid oes gan y cymhwyster [PEO] arholiad. Mae’n waith portffolio
ac ymarferol i gyd, mae’r gwaith portffolio i gyd yn dechnegol yn union, fel y byddent yn
gwneud prentisiaeth. Felly, iechyd a diogelwch, taflenni cofnodion, asesiadau risg, nodi
offer a phethau felly, a gwneud sawl swydd sy'n dda iawn."
Athro mewn ysgol uwchradd
85. F odd bynnag, roedd ysgolion uwchradd hefyd yn cydnabod nad yw dysgwyr a oedd
wedi cwblhau'r PEO Lefel 2 mewn ysgolion uwchradd mor barod i symud ymlaen i
astudiaeth bellach yn y pwnc â dysgwyr a gwblhaodd y cymhwyster mewn lleoliad
arall. Gwnaethant ddweud wrthym hefyd eu bod yn dewis unedau o fewn y PEO Lefel 2
y gellir eu cynnig gyda'r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael iddynt, fel unedau dylunio
gyda chymorth cyfrifiadur, yn hytrach nag unedau a ddewiswyd i ddiwallu anghenion
cyflogwyr neu i ddarparu'r sylfaen fwyaf priodol ym maes peirianneg.
"Rwy'n gwybod yn [coleg AB] mae gen i gyfaill sy'n hyfforddwr peirianneg yno ac efallai
bod ganddyn nhw 30 o durnau, 30 peiriant melino, wyddoch chi ac maen nhw'n gwneud
PEO Lefel 2 i lawr yno ond mae'n gymhwyster hollol wahanol i'r hyn rydyn ni'n ei wneud
yma oherwydd gallant roi'r plant yn syth ar y peiriannau ... mae yna dipyn o broblem yno
oherwydd byddan nhw wedi gwneud y Lefel 2 fan hyn ac mewn llawer o ysgolion yn ne
Cymru, ac os ydyn nhw'n mynd yno fe fyddan nhw'n cael eu rhoi trwy’r Lefel 2 honno eto."
Athro mewn ysgol uwchradd
Cynhwysiant y cymwysterau peirianneg a gynigir mewn ysgolion uwchradd
86. Pan wnaethom gyfweld ag ysgolion uwchradd sy'n cynnig cymwysterau peirianneg,
dywedwyd wrthym, er bod ystod o gymwysterau ar gael fel CBAC Dyfarniad Lefel
1/2 mewn Peirianneg, a chyfres o gymwysterau Pearson BTEC Lefel 1/2, nid ydynt
yn cael eu cynnig i, neu nid ydynt yn denu, dysgwyr ag ystod o alluoedd. Dywedwyd
wrthym gan bron pob ysgol uwchradd mai dysgwyr sydd ddim yn perfformio cystal
mewn pynciau academaidd sy’n cymryd cymwysterau peirianneg yn bennaf a’u bod yn
tueddu i beidio â denu, neu gael eu cynnig i, ddysgwyr mwy galluog yn academaidd - y
mathau o ddysgwyr y dywedodd cyflogwyr wrthym fod galw amdanynt. Cyfeiriwyd at
nifer o resymau am hyn, gan gynnwys canfyddiad athrawon ac uwch reolwyr ysgolion
bod peirianneg yn bwnc ymarferol sy'n addas ar gyfer dysgwyr llai academaidd,
y ffaith bod arholiadau yn gyfyngedig mewn llawer o gymwysterau peirianneg
ac ymddygiadau ysgolion uwchradd wrth iddynt arwain dysgwyr llai galluog yn
academaidd tuag at bynciau galwedigaethol.
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“Maen nhw’n dal i wthio disgyblion nad yw eu targedau hyd yn oed yn cyrraedd TGAU ac
maen nhw'n dweud, byddwn ni'n rhoi cynorthwyydd dysgu i mewn gyda nhw, ond nid yw'r
cynorthwyydd dysgu yn deall peirianneg chwaith ... maen nhw'n dal i wthio disgyblion
gallu isel."
Athro mewn ysgol uwchradd
“Mae cyrsiau peirianneg ar gael, ond yn gyffredinol mae ysgolion yn methu â thargedu’r
disgyblion cywir at gyrsiau. Mae canfyddiad o hyd y dylai myfyrwyr gallu is wneud
peirianneg, gyda myfyrwyr gwyddoniaeth a mathemateg gallu uwch yn cael eu tywys i
lawr llwybr mwy academaidd.”
Athro mewn ysgol uwchradd
87. F odd bynnag, roedd ysgolion uwchradd yn cydnabod buddion a phwysigrwydd trefnu
bod cymhwyster peirianneg â ffocws ymarferol ar gael i ddysgwyr mewn ysgolion
uwchradd. Dywedwyd wrthym fod cymwysterau peirianneg ymarferol yn ennyn
diddordeb dysgwyr ac yn adlewyrchu natur ymarferol diwydiant. Dywedwyd wrthym
hefyd fod cymwysterau ymarferol yn fwy addas ar gyfer dysgwyr llai galluog yn
academaidd.
“Rwy'n teimlo bod bwlch ar gyfer disgyblion band canolig ac is, nad ydyn nhw o bosib yn
mynd ymlaen i'r brifysgol [ac] yn chwilio am gymwysterau ymarferol, seiliedig ar sgiliau.”
Athro mewn ysgol uwchradd
“… mae angen yr elfennau ymarferol hynny ar y disgyblion sy'n tueddu i gymryd
peirianneg, oherwydd nid ydyn nhw’n bobl academaidd eu natur, felly dyna pam
maen nhw'n dod atom ni. A dyma'r sgiliau llaw y mae angen i chi eu meithrin ar gyfer
cymwysterau peirianneg ar hyn o bryd."
Athro mewn ysgol uwchradd
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88. U
 n o'r rhesymau a roddwyd i esbonio pam nad yw ysgolion uwchradd yn cynnig
cymwysterau peirianneg i ddysgwyr ag ystod o alluoedd, neu nad yw’r pwnc yn denu’r
rhain, oedd nad yw'r cymwysterau peirianneg a gynigir mewn ysgolion uwchradd yng
Nghymru yn rhai TGAU. Rhannwyd barn debyg gan ychydig o gyflogwyr a ddywedodd
wrthym nad yw cymwysterau peirianneg a gynigir mewn ysgolion uwchradd yn cael eu
hystyried yn gyfartal â chymwysterau TGAU.
“… y cwestiwn rydw i'n ei gael bob blwyddyn yw ... Wel, nid yw'n TGAU, oherwydd mae'n
lefel un a dau ... mae'r blynyddoedd cyn hyn i bob pwrpas wedi atal y [dysgwyr] pen
uwch."
Athro mewn ysgol uwchradd
“… mae fy mab ieuengaf wrth ei fodd â pheirianneg, felly dewisodd beirianneg yng
nghyfnod TGAU, ond dydw i ddim yn credu bod TGAU ynddo mewn gwirionedd. NVQ
ydoedd neu rywbeth felly. Beth bynnag ydyw, nid yw'n TGAU ac mae yna nifer o
broblemau â hynny oherwydd yn gyntaf oll mae canfyddiad y rhieni sy'n dweud, dwyt ti
ddim eisiau gwneud hynna oherwydd nad yw'n TGAU, ac felly ni fydd yn cael ei gydnabod i
gyrraedd Safon Uwch neu brifysgol.”
Cyflogwr
89. O ganlyniad, roedd rhai ysgolion uwchradd yn dymuno bod TGAU mewn peirianneg a
gweithgynhyrchu ar gael gan y gallai godi proffil y pwnc mewn ysgolion uwchradd a'u
hannog i gynnig y pwnc i ystod ehangach o ddysgwyr.
“Byddem yn mynd i lawr llwybr galwedigaethol TGAU, pe bai’r cydbwysedd yn well, heb
ddim amheuaeth. Ac rwy'n credu y byddai'r ffordd honno wedyn yn rhoi'r plant haen uwch
hynny i fi."
Athro mewn ysgol uwchradd
"Byddwn i wrth fy modd yn gallu cynnig TGAU go iawn, oherwydd rydyn ni wedi ei
gyflwyno yn y gorffennol ac mae'n rhoi mwy o amrywiaeth iddyn nhw o ran edrych ar y
meysydd peirianneg."
Athro mewn ysgol uwchradd
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Pennod 5: Cynnwys cymwysterau a pha mor gyfredol ydynt
Yn y bennod hon, rydym yn amlinellu canfyddiadau'r Adolygiad sy'n ymwneud â
chynnwys y cymwysterau yn y sector a pha mor gyfredol ydynt, gan gynnwys:
• pa mor gyfredol yw cynnwys cymwysterau;
• cymwysterau BTEC Pearson;
• cymwysterau cerbydau ysgafn;
• perthnasedd cynnwys cymwysterau; ac
• os ffafrir yr ymarferol.
90. Er mwyn i gymwysterau fod yn effeithiol, mae’n rhaid i’r cynnwys pwnc a asesir fod
yn gyfredol ac mae’n rhaid i gyrff dyfarnu gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod
cynnwys eu cymwysterau yn parhau i fod yn gyfredol. Yn ystod ein cyfweliadau
â rhanddeiliaid, ein gweithgarwch ymgysylltu â dysgwyr, ein harolwg ar-lein a’n
hadolygiad technegol, gwnaethom dderbyn llawer iawn o adborth ynghylch cynnwys
cymwysterau yn y sector a pha mor gyfredol ydynt. Archwilir yr adborth hwn trwy
gydol y bennod hon.
Pa mor gyfredol yw cynnwys cymwysterau
91. Pan wnaethom gyfweld â rhanddeiliaid, cawsom farn gymysg ynghylch pa mor gyfredol
yw cynnwys cymwysterau. Dywedodd sawl darparwr dysgu wrthym fod cynnwys
cymwysterau ar draws y sector yn gyfredol ar y cyfan.
“Rwy’n credu bod y cymwysterau’n gyfredol, maen nhw’n cynnig yr hyn sydd ei angen yn y
diwydiant.”							
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Rwy'n credu os edrychwch chi ar y cymwysterau eu hunain, maen nhw'n dda ... maen
nhw'n dilyn diwydiant yn eithaf agos.”
Tiwtor gyda darparwr dysgu seiliedig ar waith
92. Fodd bynnag, nododd llawer ohonynt bryderon ynghylch pa mor gyfredol yw
cymwysterau. Codwyd hyn hefyd fel pryder gan gyflogwyr. Dywedwyd wrthym nad yw
rhai cymwysterau yn adlewyrchu'r dechnoleg a'r arferion cyfredol a ddefnyddir mewn
diwydiant.
“Mae rhai o’r cymwysterau wedi dyddio, maen nhw wedi bod o gwmpas ers cryn amser,
felly mae’n bryd adnewyddu a diweddaru rhai ohonyn nhw.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Mae angen moderneiddio'r cwrs rydyn ni'n ei wneud, mae yna agweddau ar yr arholiad
sydd efallai, sut alla i ddweud, ychydig yn hen ffasiwn.”		
Athro mewn ysgol uwchradd
“Rwy’n credu bod yna lefel o fod yn hen ffasiwn ynddynt, yn wir, os ydw i’n onest.”
Cyflogwr
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93. F el rhan o'n hadolygiad technegol, gwnaethom hefyd nodi bod sawl cymhwyster naill
ai'n cynnig cynnwys hen ffasiwn neu nad oeddent yn cynnig cynnwys digon diweddar.
Ar gyfer rhai cymwysterau, nid oedd y fanyleb a deunyddiau ategol eraill wedi'u
diweddaru na'u hadolygu ers sawl blwyddyn. Tynnodd adolygwyr sylw at enghreifftiau
penodol o gynnwys sydd wedi dyddio, fel rhai cymwysterau yn cynnwys cyfeiriad
cyfyngedig at dechnoleg fodern fel roboteg neu argraffu 3D. Gwnaethom hefyd nodi
nad oedd cymwysterau cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn ar lefel dau a
thri yn cynnwys technoleg fodern sy'n gyffredin yn y mwyafrif o geir newydd. Rydym
yn trafod hyn yn nes ymlaen yn y bennod hon.
94. Ymhlith yr enghreifftiau a roddwyd o gynnwys sydd wedi dyddio roedd y cymwysterau
BTEC hŷn yn y sector (sydd i ddod i ben yn 2020) a'r cymwysterau cynnal a chadw ac
atgyweirio cerbydau ysgafn a gynigir gan City & Guilds a'r IMI (yr ydym yn eu trafod
ym mharagraffau 97 i 101 isod). Nododd darparwyr dysgu hefyd agweddau eraill ar
gynnwys fel deallusrwydd artiffisial, roboteg ac awtomeiddio, a deunyddiau modern
fel graffen, titaniwm a chyfansoddion sydd ond wedi'u cynnwys mewn ychydig iawn o
gymwysterau er eu bod yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn diwydiant.
“Nid yw rhai modiwlau yn rhyw ddrwg, wedi’u diweddaru ac yn gyfredol fwy neu lai.
Mae eraill yn brin o’r hyn sydd ei angen ... Mae angen iddyn nhw gynnwys deunyddiau
eraill hefyd, a hyd yn oed gwerthfawrogiad o dechnoleg fodern a thechnoleg nano ...
Dydw i ddim yn meddwl ein bod ni hyd yn oed yn cyffwrdd â thitaniwm, heb sôn am
gyfansoddion.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Yr un sy’n amlwg i fi nad wyf yn credu fod sylw digonol iddo oherwydd ei bod yn anodd
iawn cael y wybodaeth ddiweddaraf amdano, yw deallusrwydd artiffisial a roboteg.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
95. Un o'r rhesymau a nodwyd gan randdeiliaid dros gynnwys yn dyddio, yw bod technoleg
yn datblygu'n gyflym iawn yn y sector, a gall fod yn heriol iawn i gymwysterau gadw i
fyny â chyflymder y newid. Dywedwyd wrthym hefyd y gall yr amser y mae'n ei gymryd
i ddatblygu cymwysterau yn aml olygu y gall cynnwys rhai cymwysterau ddod yn
hen ffasiwn yn gyflym. Ategwyd y safbwyntiau hyn gan ganfyddiadau ein hadolygiad
technegol a nododd bod cynnwys o fewn rhai cymwysterau wedi dyddio.
“Y rhan fwyaf o’r amser tua thair neu bedair blynedd ar ei hôl hi, dim ond oherwydd bod y
diwydiant yn symud mor gyflym. Ac erbyn i chi fynd trwy'r broses ddilysu a sicrhau mewn
gwirionedd ei fod i gyd yn addas at y diben, mae eisoes wedi dyddio."
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
							
“Rwy'n credu yn gyffredinol mai'r broblem fawr rydyn ni'n ei chael yw bod technoleg yn
symud mor gyflym - ni all y cwricwlwm gadw i fyny â hi.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
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96. Er gwaetha’r datblygiadau cyflym mewn technoleg, dywedwyd wrthym fod rhai
cymwysterau, fel y cymwysterau PEO, sydd wedi bod o gwmpas ers amser maith, yn
parhau i fod yn gyfredol wrth i egwyddorion sylfaenol peirianneg aros yn ddigyfnewid.
“Rwy’n credu bod rhai o’r cymwysterau fel rhai PEO, wel maen nhw wedi bod o gwmpas
ers hydoedd ond nid yw hanfodion peirianneg wedi newid mewn gwirionedd. Felly er eu
bod nhw'n hen i rai, maen nhw'n dal yn eithaf dilys, dwi'n meddwl. Ond y deunydd pen
uwch, wyddoch chi, lle mae technoleg yn newid mor gyflym, mae'n anodd cadw i fyny efo
pethau.”
			
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Mae cymwyseddau craidd a gofynion gwybodaeth peirianneg yn aros yr un fath. Fodd
bynnag, gyda datblygiad technolegau gweithgynhyrchu newydd ac integreiddio systemau
cyfrifiadurol i gymwysiadau diwydiannol, mae angen rhai newidiadau i'r cwricwlwm
traddodiadol. Bydd meysydd fel diwydiant 4.0 a’r defnydd o ynni adnewyddadwy yn
bwysicach.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
Cymwysterau BTEC Pearson
97. Yn ystod y cyfnod casglu data ar gyfer yr Adolygiad hwn, roedd canolfannau yng
Nghymru yn gallu cynnig y cymwysterau BTEC hŷn a gyflwynwyd yn 2010 (sydd i
ddod i ben yn 2020) neu'r cymwysterau BTEC mwy newydd a gyflwynwyd yn 2016.
Mae’r cymwysterau BTEC mwy newydd yn cynnwys asesiadau allanol (arholiadau) na
chawsant eu cynnwys yn y cymwysterau hŷn. Rhannodd llawer o ddarparwyr dysgu
eu barn â ni am natur gyfredol cymwysterau BTEC, yn enwedig y cymwysterau BTEC
hŷn. Er bod cefnogaeth gyffredinol gref i gymwysterau BTEC y dywedodd rhanddeiliaid
wrthym eu bod yn frand uchel ei barch a chyfarwydd, roedd mwyafrif y darparwyr
dysgu a siaradodd am gymwysterau BTEC yn cydnabod bod fersiynau hŷn 2010 o
gymwysterau BTEC wedi dyddio a bod angen eu diweddaru.
“Wyddoch chi, mae angen disodli nhw [y cymwysterau BTEC hŷn] oherwydd bod pethau
wedi newid cymaint yn yr wyth mlynedd diwethaf…. Rwy'n credu bod yna lawer iawn nad
ydw i'n credu sydd ynddo ond a ddylai fod yno.”
			
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Rwy’n credu ei bod hi’n deg dweud allan o’r holl gymwysterau rydyn ni’n eu cyflwyno
mae BTEC [fersiwn hy ̂n] yn eithaf blinedig nawr.”
		
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
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98. Nododd ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach a oedd yn cynnig y cymwysterau
BTEC mwy newydd fod cynnwys y cymwysterau hyn yn gyfredol. Dywedwyd wrthym fod
y cymwysterau'n cynnig cynnwys cyfoes sy'n berthnasol i ddiwydiant.
“Rwy’n credu eu bod nhw [cymwysterau Peirianneg BTEC] yn gyfredol iawn... Rwy’n
meddwl ar yr ochr beirianneg yr agweddau sy’n ymdrin ag ychydig o’r dechnoleg newydd
a rhai o’r deunyddiau craff.”
Athro mewn ysgol uwchradd
“Mae'n gyfredol [Lefel 2 BTEC mewn Peirianneg] ... mae'n edrych ar brosesau deunyddiau
modern a'r prosesau gweithgynhyrchu modern ... mae'n bendant yn gyfredol, does dim
amheuaeth am hynny.”
Athro mewn ysgol uwchradd
99. F odd bynnag, dywedwyd wrthym hefyd gan ychydig o golegau addysg bellach fod y
cymwysterau peirianneg BTEC mwy newydd yn fwy academaidd na'r cymwysterau
hŷn. Dywedodd ychydig o ddarparwyr dysgu wrthym eu bod, am y rheswm hwn, yn
ystyried cynnig cymwysterau amgen sydd ar gael gyda chyrff dyfarnu eraill, yn hytrach
na chynnig y cymwysterau BTEC mwy newydd, pan ddaw'r fersiynau hŷn i ben yn
ddiweddarach eleni. Roedd y sylwadau hyn yn aml yn canolbwyntio ar gyflwyniad
arholiad allanol yn y cymwysterau mwy newydd (yr ydym yn trafod hynny ym
Mhennod 6).
“Fyddwn ni ddim yn symud i’r [BTEC] cenedlaethol newydd, mae hwnnw wedi dod yn
academaidd iawn ... mae’n ymddangos ei fod yn canolbwyntio mwy ar ddilyniant i brifysgol
ac nid yw’n cefnogi’r datblygiad mwy galwedigaethol rydyn ni’n chwilio amdano.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“… mae’n ymddangos ei fod [BTEC] wedi symud mwy tuag at safbwynt academaidd, mae’n
alinio ychydig yn agosach â Safon Uwch… oherwydd ei fod wedi symud i gynnwys arholiad.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
Cymwysterau cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn
100. Y cymwysterau y dywedwyd wrthym yr oedd angen eu diweddaru fwyaf oedd
cymwysterau cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn. Dywedwyd wrthym
nad yw'r cymwysterau hyn, sydd wedi bodoli ers 2010, yn adlewyrchu'r dechnoleg
sydd wedi'i chynnwys mewn llawer o gerbydau modern. Cawsom enghreifftiau
o dechnoleg fodern, fel cerbydau trydan neu hybrid, sydd ag ychydig neu ddim
cyfeiriad atynt yng nghynnwys y cymwysterau. Er bod rhanddeiliaid yn cydnabod bod
y dechnoleg y cyfeirir ati yn y cymwysterau cyfredol yn dal i fodoli mewn ceir hŷn ac,
felly, yn dal i fod yn berthnasol i rai dysgwyr a chyflogwyr, roedd barn gref bod angen
diweddaru'r cymwysterau hyn i gynnwys y dechnoleg a ddefnyddir yn y diwydiant
modurol modern.
“Gyda cherbydau modur, rwy'n credu eu bod wedi dyddio ... mae'r cymwysterau lefel
dau, lefel tri wedi bod yma ers tua naw mlynedd ... nid ydyn nhw wir yn adlewyrchu'r
newidiadau enfawr sydd wedi digwydd gyda cherbydau trydan a thechnoleg electronig.”
		
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Mae'r cymhwyster lefel dau [cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn] maen
nhw'n ei gynnig yn hen ffasiwn mewn gwirionedd … Nid yw'n gyfoes nac yn cyd-fynd â
thueddiadau cyfredol y diwydiant.”
		
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
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101. Ategwyd hyn gan ganfyddiadau ein hadolygiad technegol. Gwelsom fod cynnwys
cymwysterau Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn IMI ar lefelau dau a thri
yn cynnwys ychydig iawn o gyfeiriad at agweddau ar dechnoleg fodern fel ceir hybrid
a thrydan, cychwyn/stopio, cynorthwyo lôn, brecio awtomatig a sychwyr sgrin wynt
sy'n synhwyro glaw, y mae pob un ohonynt yn gyffredin mewn cerbydau modern.
Gwelsom hefyd fod y ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch a'r arwyddion rhybuddio
modurol y cyfeirir atynt yn y cymwysterau hyn wedi dyddio.
Perthnasedd cynnwys cymwysterau
102. Dywedodd mwyafrif y darparwyr dysgu a dysgwyr wrthym fod cynnwys y mwyafrif o
gymwysterau yn berthnasol i'r pwnc a'r diwydiant. Fodd bynnag, dywedwyd wrthym
gan ychydig o golegau addysg bellach, cyflogwyr a phrentisiaid diweddar, er bod
cynnwys y Diploma Estynedig NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrennau a gynigir
gan City & Guilds ac EAL yn berthnasol i awyrennau milwrol, mae'n llai perthnasol
i awyrennau masnachol. Dywedodd cyflogwyr a darparwyr dysgu wrthym am eu
rhwystredigaethau bod yn rhaid iddynt addasu'r cymhwyster a'r asesiadau i ffitio
awyrennau masnachol. Dywedwyd wrthym gan un cwmni awyrofod mawr mai'r
prif reswm eu bod yn awyddus i gymryd rhan yn yr Adolygiad hwn oedd er mwyn
goresgyn y mater penodol hwn.
“Rwy’n credu bod problem gyda chymwysterau NVQ [awyrennol], eu bod yn cysylltu’n
eithaf trwm â’r fyddin yn hytrach nag ag awyrennau masnachol.”
			
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Yr hyn sydd ddim yn gweithio cystal yw’r NVQ… mae’r NVQ yn gogwyddo’n drwm iawn
tuag at awyrennau milwrol… weithiau mae’n rhaid i ni sortio pethau bach… Ac rwy’n
adnabod ein tîm, ein peirianwyr, yr arweinwyr tîm sy’n mentora’r prentisiaid, maen
nhw’n teimlo fod hyn yn gwastraffu cryn dipyn o amser ... Dyma pam roeddwn i'n teimlo
ei bod mor bwysig bod yn rhan o'r [adolygiad sector] hwn."
					
Cyflogwr
“Ie, un o’r enghreifftiau oedd drysau bae arfau, ond nid yw’r drysau hyn ganddyn nhw,
felly byddai’n rhaid i chi ei addasu i’r drysau cargo.”
Gweithiwr a oedd wedi cwblhau prentisiaeth yn ddiweddar
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Ffafrio dysgu ymarferol
103. D
 ywedodd darparwyr dysgu a dysgwyr wrthym am bwysigrwydd dysgu ymarferol.
Roedd dysgwyr yn aml yn dweud wrthym fod yn well ganddynt ddysgu ymarferol
a’u bod yn ymgysylltu’n well â hynny. Dywedodd ychydig o ddysgwyr wrthym hefyd
eu bod yn dysgu orau wrth wneud gwaith ymarferol. Dywedwyd wrthym gan un
darparwr dysgu bod presenoldeb yn amlwg yn uwch mewn gwersi ymarferol o'i
gymharu â gwersi theori.
“Os ydyn ni wir yn edrych yn fanwl ar ein presenoldeb ar draws gwersi theori pur a
gwersi ymarferol, mae gwersi ymarferol bob amser yn uwch, oherwydd eu bod yn fwy
cyffrous iddynt.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Rwy’n bendant yn mwynhau’r elfen gweithdai yn fwy. Mae'n fwy o hwyl ac rydych chi'n
cael profiad. Rwy'n teimlo fy mod i'n dysgu'n well gyda'r car o fy mlaen oherwydd fy mod
i'n gallu gweld beth rydw i'n ei wneud mewn gwirionedd."
Dysgwr lefel 2 mewn addysg bellach
104. Er bod llawer o ddysgwyr wedi nodi bod yn well ganddynt wersi ymarferol,
dywedodd dysgwyr sy'n cwblhau rhai cymwysterau wrthym mai ychydig iawn o
ddysgu ymarferol maen nhw'n ei wneud. Gwnaethant ddweud wrthym eu bod yn
treulio’r rhan fwyaf o'u hamser yn gwneud gwaith theori yn yr ystafell ddosbarth.
Roedd y canfyddiad hwn yn fwy amlwg i ddysgwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau
BTEC, TGAU a Safon Uwch.
“Eleni, mae'r cyfan yn yr ystafell ddosbarth ... Dydyn ni ddim yn cael unrhyw waith
ymarferol. Theori yn unig ydyw.”
Dysgwr lefel 3 mewn dysgu seiliedig ar waith
“Pan fyddwn ni’n cael swydd a chael cwestiwn, nid ydym yn mynd i fod yn cyfeirio'n
ôl at lyfr. Byddem yn gwneud gwaith ymarferol ... bydd popeth y tu allan i'r ysgol yn
ymarferol, ond yma mae'r cyfan ar bapur."
Dysgwr lefel 2 mewn ysgol uwchradd
105. Awgrymodd dysgwyr a darparwyr dysgu y dylid canolbwyntio mwy ar gynnwys
ymarferol o fewn rhai cymwysterau. Roeddent yn teimlo, o gofio bod llawer o swyddi
yn y sector yn ymarferol iawn, y dylai cymwysterau adlewyrchu natur ymarferol y
sector. Awgrymodd dysgwyr hefyd y byddai mwy o ffocws ar waith ymarferol yn eu
paratoi yn well i symud ymlaen i astudiaeth bellach a/neu gyflogaeth.
“Mae [cymwysterau galwedigaethol] yn dda ond gallent wneud â chael mwy o elfennau
ymarferol fel y gall dysgwyr adael addysg yn gallu gwneud pethau ac nid dim ond yn
gwybod amdanynt.”
Athro mewn ysgol uwchradd
“Pe bawn i’n dylunio’r cwrs, byddwn yn bendant yn rhoi mwy o waith ymarferol ynddo.”
Dysgwr Lefel 3 mewn addysg bellach
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Pennod 6: Asesu
Yn y bennod hon, rydym yn amlinellu canfyddiadau'r Adolygiad mewn perthynas
ag asesu cymwysterau yn y sector, gan gynnwys:
•
•
•
•
•
•

gor-asesu;
hydrinedd trefniadau asesu;
gorddibyniaeth ar asesu ysgrifenedig;
asesiadau a ddyfeisiwyd gan ganolfannau;
arholiadau yn y cymwysterau galwedigaethol a thechnegol mwy newydd; a
sicrhau ansawdd allanol.

106. Hyd yn oed pan fo cynnwys cymwysterau yn briodol, ni fydd cymhwyster yn
effeithiol oni bai ei fod yn cael ei asesu'n briodol. Pan fydd corff dyfarnu yn dyfarnu
cymhwyster i ddysgwr, mae'n cydnabod y canfuwyd bod gan y dysgwr y lefel briodol
o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth. Ar draws ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid
a'n hadolygiad technegol, cawsom gryn dipyn o adborth, gan gynnwys sawl pryder,
ynghylch asesu. Mae’r pryderon hyn yn cael eu harchwilio trwy gydol y bennod hon.
Gor-asesu
107. U
 n pryder cyson a godwyd gan ddarparwyr dysgu oedd bod maint yr asesiad a
gynhwysir mewn cymwysterau yn aml yn effeithio ar yr amser sydd ar gael ar gyfer
addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Dywedwyd wrthym fod maint yr asesiad a
gynhwysir mewn rhai cymwysterau yn arwain at neilltuo mwy o amser i asesu nag i
ddysgu ac addysgu, gan gyfyngu ar yr amser sydd ar gael i ddysgwyr ddatblygu eu
gwybodaeth a'u sgiliau ymarferol.
“Rwy’n credu ein bod yn gor-asesu. Mae'n ymddangos eu bod yn gwneud gwaith
aseiniad i fodloni'r meini prawf yn unig ... ac mae gennych chi lai o amser ar gyfer y darn
dysgu. Felly rydyn ni'n gwneud rhywbeth ac yn symud ymlaen yn gyflym iawn. Nid oes
gennym amser i wir wreiddio'r wybodaeth honno a chydgrynhoi'r hyn a wnawn."
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Mae llawer o gymwysterau yn canolbwyntio llawer gormod ar asesu a dim digon ar
addysgu a chyflawni. Mae'r staff cyflwyno yn treulio'u hamser yn dylunio asesiadau yn
hytrach na chynllunio addysgu da."
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
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108. D
 ywedwyd wrthym yn aml gan ddarparwyr dysgu bod maint yr asesiad, a’r dull
asesu yn golygu fod rhai cymwysterau’n cael eu gor-asesu. Gwnaethant awgrymu
bod asesu pob maen prawf asesu yn unigol yn aml yn arwain dysgwyr i gael eu
hasesu sawl gwaith yn erbyn meini prawf tebyg. Dywedwyd wrthym hefyd fod
gan rai cymwysterau gynnwys tebyg iawn ar draws gwahanol unedau sy'n arwain
canolfannau i asesu'r cynnwys hwn ar sawl achlysur. Yr enghraifft a roddwyd sawl
gwaith oedd iechyd a diogelwch, a gynhwysir yn aml mewn llawer o unedau o'r un
cymhwyster. Rhannwyd barn debyg gan ddysgwyr, a ddywedodd wrthym eu bod yn
cael eu hasesu sawl gwaith ar iechyd a diogelwch. Er bod rhai dysgwyr yn cydnabod
yr angen i gwmpasu iechyd a diogelwch, roedd y mwyafrif yn teimlo bod y pwnc hwn
yn ymddangos yn rhy drwm yn eu cymwysterau.
“Mewn llawer o unedau, mae’r cwestiynau gwybodaeth a welwch yn cael eu hailadrodd
lawer gwaith. Felly, cymerwch iechyd a diogelwch er enghraifft, mae'r myfyrwyr neu'r
prentis yn tueddu i fod yn ateb pethau tebyg."
Tiwtor gyda darparwr dysgu seiliedig ar waith
“Rwy’n credu bod gormod o iechyd a diogelwch, mae llwyth ohono. Dyna fwy neu lai
yr hyn rydyn ni'n ei wneud. Mae gennym ni uned ar iechyd a diogelwch ac mae iechyd a
diogelwch ymhob uned hefyd.”
Dysgwr lefel 3 mewn addysg bellach
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109. T ynnodd ein hadolygwyr technegol sylw at bryderon tebyg yn ystod ein hadolygiad
technegol. Gwnaethant nodi enghreifftiau o gynnwys iechyd a diogelwch yn cael ei
asesu sawl gwaith. Teimlai adolygwyr nad oedd angen asesu iechyd a diogelwch ar
ddechrau pob uned (arsylwyd hynny o fewn rhai cymwysterau NVQ), ac awgrymodd
sawl un o'r tîm y byddai asesiad synoptig o weithdrefnau iechyd a diogelwch yn fwy
priodol.
Hydrinedd trefniadau asesu
110. O ganlyniad i'r dull o asesu a drafodwyd uchod, dywedodd darparwyr dysgu wrthym
y gall nifer yr asesiadau sy'n ofynnol ar gyfer rhai cymwysterau fod yn anhydrin i
ddysgwyr.
“… gallai fod wyth i 10 asesiad, dros gyfnod o 33 wythnos. Dyna asesiad bob tair
wythnos.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Ar y cymhwyster Lefel 1 (cerbyd modur), fe allech chi fod â thua 25 uned yn y pen draw ...
rydyn ni bron yn gwneud uned ac asesiad bob wythnos.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
111. D
 ywedodd dysgwyr ar draws gwahanol leoliadau wrthym hefyd fod nifer yr asesiadau
yr oedd yn rhaid iddynt eu cwblhau yn heriol ac yn aml roeddent yn cael aseiniad
arall cyn iddynt gwblhau'r un blaenorol. Nododd rhai prentisiaid fod hyn yn bryder
sylweddol a’u bod yn ei chael yn heriol iawn cwblhau'r holl asesiadau angenrheidiol
ochr yn ochr â rheoli eu hymrwymiadau gwaith.
“Cyn i chi orffen aseiniad, maen nhw'n rhoi dau arall i ni ar ben hynny cyn i ni orffen yr un
cyntaf hyd yn oed.”
Dysgwr lefel 1/2 mewn ysgol uwchradd
“Pan ydych chi’n cael tri neu bedwar aseiniad o fewn cyfnod o bythefnos, mae'n eithaf
anodd dod o hyd i'r amser i'w gwneud a chithau’n cael eich rhyddhau am y dydd.”
Dysgwr lefel 3 mewn dysgu seiliedig ar waith
112. D
 ywedwyd wrthym hefyd y gall nifer yr asesiadau fod yn feichus i athrawon a
swyddogion sicrhau ansawdd mewnol oherwydd ei bod yn cymryd cryn dipyn o amser
i asesu a sicrhau ansawdd gwaith dysgwyr yn effeithiol. Dywedwyd wrthym fod hyn
yn lleihau'n sylweddol faint o amser y gall athrawon ei neilltuo i baratoi adnoddau
dysgu atyniadol.
“Mae yna lawer iawn o waith papur i'w wneud, ac mae gennym lyfryn cyfan lle ... mae'n
rhaid i fi nodi sylwadau ar gyfer pob tasg."
Athro mewn ysgol uwchradd
“… Mae'n hydrin ond gydag anawsterau mawr. Yr hyn rydych chi'n tueddu i'w wneud
wedyn yw treulio'ch amser yn marcio yn hytrach na threulio'r amser hwnnw ar ddatblygu
deunyddiau dysgu newydd a chyffrous.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
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Gor-ddibyniaeth ar asesu ysgrifenedig
113. Roedd llawer o ddarparwyr dysgu yn teimlo bod gorddibyniaeth ar waith ysgrifenedig
fel y prif fath o asesiad. Gwnaethant ddweud wrthym fod peirianneg, gweithgynhyrchu
uwch ac ynni yn bynciau ymarferol yn bennaf, a dylid adlewyrchu hyn yn yr asesiadau.
"Rwy'n credu bod angen iddynt ysgrifennu cryn dipyn er mwyn cyflawni'r cymhwyster.
Mae yna lawer iawn o waith ysgrifenedig i rywun a allai fod yn mynd i ddiwydiant sy’n
seiliedig ar waith ymarferol."
Athro mewn ysgol uwchradd
“Y canlyniad rydyn ni ei eisiau yw dysgwr sy'n addas i'r diwydiant hwnnw erbyn iddyn
nhw gyrraedd y diwedd, nid [dysgwr] sydd wedi cyflawni darn o bapur a thrwy wneud
hynny wedi cynhyrchu chwe thunnell a hanner o waith papur.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
114. Dywedwyd wrthym fod y ffordd y mae meini prawf asesu yn cael eu hysgrifennu
mewn rhai cymwysterau yn arwain athrawon ac aseswyr i ddewis tystiolaeth
ysgrifenedig fel y brif ffurf ar asesiad.
“O fewn llawer o’r cymwysterau BTEC rydych yn edrych ar y cynnwys a gallant fod yn
eithaf ymarferol, ond pan edrychwch ar y meini prawf asesu mae’n dweud; nodwch,
disgrifiwch, eglurwch sy'n tueddu i arwain at asesiad math ysgrifenedig."
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
115. Gwnaethom nodi pryderon tebyg yn ystod ein hadolygiad technegol. Roedd y
rhan fwyaf o'r dystiolaeth asesu a adolygwyd gennym yn cynnwys dibyniaeth ar
waith ysgrifenedig, hyd yn oed fel tystiolaeth yn erbyn cwblhau tasgau ymarferol.
Adroddodd ein hadolygwyr y gallai'r asesiadau hyn ddiflasu dysgwyr a bod yn
anhydrin iddynt.
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Asesiadau a ddyfeisiwyd gan ganolfannau
116. Y
 n ystod ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid a'n hadolygiad technegol, nodwyd nifer
o bryderon ynghylch asesiadau a ddyfeisiwyd gan ganolfannau. Er i ddarparwyr
dysgu ddweud wrthym y gall asesiadau a ddyfeisiwyd gan ganolfannau fod yn
ffordd effeithiol iawn o asesu dysgwyr, yn enwedig pan fyddant wedi'u cynllunio a’u
hansawdd wedi’i sicrhau’n effeithiol, nododd rhai bryderon na fyddai'r asesiadau o
safon gyson rhwng canolfannau. Mae hyn oherwydd eu bod yn teimlo bod y meini
prawf asesu o fewn cymwysterau yn agored i'w dehongli.
“Gall fod yn agored i ddehongliad trwy wahanol ganolfannau. Felly pan fyddwn yn siarad
am safonau cenedlaethol gallem gael canolfannau sy'n cyflwyno'r un cymhwyster ac yn
sicr yn cyflawni'n wahanol, mae hynny'n iawn, ond mewn gwirionedd mae'r asesiadau'n
wahanol hefyd, ac mae ansawdd yr asesiadau yn wahanol. A phan fyddwch chi'n
cynnwys ysgolion yn y darlun mawr, yna rydyn ni'n gweld dull hollol wahanol o sut mae
asesiadau'n cael eu hysgrifennu a'u hasesu.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
117. M
 ynegodd dysgwyr rwystredigaethau hefyd bod rhai asesiadau a ddyfeisiwyd gan
ganolfannau yn aneglur ac yn anodd eu dehongli. Gwnaethant ddweud wrthym fod
rhai asesiadau yn cynnwys geiriad amwys a oedd yn gwneud yr asesiadau yn heriol
i'w deall.
“Mae rhai asesiadau wedi bod yn well nag eraill ... weithiau mae’n anodd dehongli’r
cwestiynau.”
Dysgwr lefel 3 mewn dysgu seiliedig ar waith
“Gall fod ychydig yn amwys ynglŷn â’r hyn maen nhw am i’r aseiniad fod. Weithiau
gallwch ysgrifennu cryn dipyn am ddim llawer iawn.”
Dysgwr lefel 2 mewn addysg bellach
118. Trwy gydol yr adolygiad technegol, gwelsom dystiolaeth o asesiadau wedi'u
cynllunio'n wael a ddyfeisiwyd gan ganolfannau. Er enghraifft, gwelsom enghreifftiau
o feini prawf asesu yn cael eu hail-ddefnyddio fel cwestiynau (rhai a oedd yn cynnwys
yr atebion ynddynt), asesiadau nad oeddent ar lefel briodol y galw a thystiolaeth
asesu a gyflwynwyd ar gyfer yr un cymhwyster nad oedd modd ei chymharu rhwng
canolfannau.
Arholiadau mewn cymwysterau galwedigaethol a thechnegol mwy newydd
119. R
 oedd gan ddarparwyr dysgu farn gymysg ynghylch cynnwys arholiadau allanol yn y
cymwysterau galwedigaethol a thechnegol mwy newydd, fel cymwysterau BTEC 2016.
Gwnaethom siarad â rhai darparwyr dysgu a oedd wedi trosglwyddo i'r fersiynau mwy
newydd o'r cymwysterau galwedigaethol a thechnegol ac eraill a oedd yn parhau i
ddefnyddio'r cymwysterau hŷn.
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120. Ym Mhennod 5, gwnaethom amlinellu bod rhai darparwyr dysgu yn teimlo bod y
cymwysterau BTEC mwy newydd yn fwy academaidd na'r cymwysterau hŷn. Roedd y
sylwadau hyn yn aml yn canolbwyntio ar gynnwys arholiad allanol yn y cymwysterau
mwy newydd. Er gwaethaf rhai pryderon nad yw arholiadau allanol yn gweddu i bob
dysgwr, roedd ychwanegu arholiadau allanol yn y cymwysterau galwedigaethol a
thechnegol mwy newydd hefyd yn cael ei ystyried yn gam cadarnhaol gan rai colegau
addysg bellach, ysgolion uwchradd a darparwyr dysgu seiliedig ar waith. Dywedwyd
wrthym fod cynnwys arholiadau allanol yn gwneud y cymwysterau'n fwy trylwyr ac y
dylent wneud canlyniadau'n fwy cyson rhwng canolfannau.
“Rwy’n credu bod y cydbwysedd, gyda’r cymwysterau newydd gyda’r arholiadau a’r
asesiadau allanol, yn eithaf da. Ond asesiad parhaus yw'r mwyafrif, ar un ystyr, ond yna
gydag ychydig o arholiadau yno dim ond i'w cadw ar flaenau eu traed a rhoi'r trylwyredd
hwnnw iddo hefyd, sy'n dda yn fy marn i.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Un o'r pethau sy'n bositif yn fy marn i yw eu bod yn gosod yr aseiniadau a fydd yn gyson
ledled y DU. Felly, pe bai coleg yn ei wneud neu pe byddem yn ei wneud yna yn y bôn,
byddai’r un safon ym mhobman, a byddai hynny’n gam llawer gwell yn fy marn i.”
				
Tiwtor gyda darparwr dysgu seiliedig ar waith
121. Dywedwyd wrthym y dylai cynnwys arholiad allanol leihau'r baich asesu a oedd yn
gysylltiedig â'r cymwysterau hŷn.
“Yn ddiweddar, dechreuais adolygu'r cymwysterau [BTEC] mwy newydd a gallaf weld ar
unwaith bod y baich asesu ychydig yn llai.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
122. D
 ywedwyd wrthym hefyd gan ychydig o golegau addysg bellach fod cael cyfnodau
arholiad rhagnodedig yn ei gwneud yn fwy hylaw i gynllunio'r addysgu a'r dysgu o
amgylch y cyfnodau arholiad.
“Rwy’n credu y bydd hyd yn oed yn haws ei reoli gyda nhw’n gosod y cyfnodau arholiad.
Rwy'n credu bod hynny'n mynd i helpu mewn gwirionedd gyda'r cynllunio a'r paratoi.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
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123. F odd bynnag, dywedwyd wrthym am rai heriau gweithredol y mae ychydig o golegau
addysg bellach wedi'u hwynebu gyda'r fersiynau mwy newydd o'r cymwysterau
galwedigaethol a thechnegol. Gwnaethant ddweud wrthym y gall fod yn heriol
cynllunio a ddylai dysgwyr sy'n methu arholiad symud ymlaen ar gwrs pan nad yw'r
cyfle i sefyll yr arholiadau ond yn digwydd ddwywaith y flwyddyn.
“Pryder arall sydd gennym ni gyda’r BTEC newydd yw amlder yr arholiadau… rwy’n credu
mai’r bwriad yw ond eu cynnal ym mis Rhagfyr a mis Mehefin. Os ydyn nhw'n methu ym
mis Mehefin, ydyn nhw'n symud ymlaen i'r lefel nesaf neu beidio? Os ydyn nhw'n aros ac
maen nhw'n methu hynny eto mae'n ymddangos ein bod ni'n brwydro am opsiynau i'w
helpu i gyflawni'r asesiad."
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
Sicrhau ansawdd allanol
124. Dywedodd mwyafrif y darparwyr dysgu wrthym eu bod yn teimlo bod prosesau
sicrhau ansawdd allanol mewn cyrff dyfarnu yn gadarn.
“Gyda chyfathrebu da rhwng ein canolfan a’r EQA [Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol]
mae gennym broses sicrhau ansawdd da.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Mae prosesau sicrhau ansawdd gyda chyrff dyfarnu yn drylwyr iawn ac yn gefnogol.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
125. Gwnaethant ddweud wrthym hefyd eu bod yn derbyn cefnogaeth dda iawn gan y cyrff
dyfarnu y maent yn gweithio gyda nhw. Dywedwyd wrthym fod swyddogion sicrhau
ansawdd allanol yn hyblyg ac yn gefnogol.
“Gyda [corff dyfarnu]… mae bob amser ar ben arall y ffôn. Mae'n wych. Mae'n rhaid i mi
ddweud eu bod yn hawdd gwneud â nhw.”
Athro mewn ysgol uwchradd
“… maen nhw [corff dyfarnu] wedi bod allan yn cynnal seminarau yma i ni, i’n staff, ac
yn gwahodd colegau eraill gan ddweud, dyma sut beth yw IQA da [sicrhau ansawdd
mewnol], dyma sut beth yw addysgu a dysgu da.”
Tiwtor gyda darparwr dysgu seiliedig ar waith
126. F odd bynnag, dywedodd ychydig o ddarparwyr dysgu wrthym am rai pryderon am y
prosesau sicrhau ansawdd allanol mewn cyrff dyfarnu. Y prif bryder oedd eu bod yn
teimlo bod anghysondebau rhwng swyddogion sicrhau ansawdd allanol, a gall hyn fod
yn her sylweddol pan fydd swyddogion sicrhau ansawdd allanol yn newid.
“Yr hyn rydw i wedi’i weld dros y blynyddoedd yw’r diffyg cysondeb hwnnw. Rwy'n credu
ein bod ni wedi'i gael yn ddiweddar iawn lle mae asesiadau a ddefnyddiwyd flwyddyn yn
ôl ac a ystyriwyd yn iawn ac yna rydych chi'n mynd i ddefnyddio'r asesiadau hynny eto ac
mae gan berson gwahanol farn wahanol am hynny ac nawr dydyn nhw ddim yn addas at
y diben.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach

51
CYNNWYS

127. Dywedwyd wrthym hefyd fod ymweliadau sicrhau ansawdd allanol gan rai cyrff
dyfarnu wedi lleihau neu ddod i ben yn sylweddol a bod llai o ddigwyddiadau
hyfforddi a datblygiad proffesiynol parhaus yn cael eu cynnal yng Nghymru.
Dywedwyd wrthym gan ychydig o athrawon a darlithwyr na allent fynychu
digwyddiadau hyfforddi oherwydd yr amser teithio sylweddol a chost mynychu
digwyddiadau.
“Rydyn ni'n hoffi cael ymweliadau gan EQA [swyddogion sicrhau ansawdd allanol].
Stopiodd [corff dyfarnu] hynny beth amser yn ôl ac mae'r cyfan yn digwydd o bell a beth
bynnag yw'r system y maen nhw wedi'i sefydlu. Dydy hynny ddim yn help mawr o ran
datblygu staff nac unrhyw faterion sydd gennym. Mae'n anodd wedyn trafod a chael
dealltwriaeth drylwyr o ddehongliadau meini prawf.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
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Pennod 7: Y system gymwysterau ehangach
Yn y bennod hon, rydym yn amlinellu canfyddiadau’r Adolygiad sy’n ymwneud â’r
canlynol:
•
•
•
•
•

recriwtio a chadw athrawon arbenigol;
argaeledd offer technegol;
cysylltiadau rhwng cyflogwyr a darparwyr dysgu;
ymwybyddiaeth o beirianneg a phrentisiaethau a hyrwyddo hynny; ac
ymgysylltiad menywod a merched â'r sector.

Recriwtio a chadw athrawon arbenigol
128. P
 an ofynnwyd iddynt am eu heriau mwyaf, trafododd mwyafrif y colegau addysg
bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith yr her o recriwtio a chadw athrawon ac
aseswyr arbenigol.
“Mae recriwtio staff cymwys yn her fawr ar hyn o bryd.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Rhaid mai staffio yw’r broblem fwyaf ... a dydw i ddim yn credu ein bod yn wahanol i
lawer o golegau eraill, lle mae ein gweithlu'n heneiddio, rydym yn ei chael hi'n anodd
cael pobl iau i ddod i mewn. Mae'n anodd iawn."
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
129. Teimlai darparwyr dysgu fod hyn yn arbennig o heriol wrth recriwtio a chadw
athrawon ac aseswyr mewn pynciau arbenigol fel electroneg, rheilffyrdd a cherbydau
modur.
“Mae recriwtio ar gyfer peirianneg electronig yn broblem enfawr. Gallant anfon yr
holl beirianwyr mecanyddol, trydanol ataf, gallaf ddewis o gronfa ohonynt, ond mae
recriwtio ar gyfer electroneg yn hunllef llwyr ar hyn o bryd.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Recriwtio athrawon, ac aseswyr yn bendant. Mae'n anodd iawn cael yr aseswyr
cerbydau modur gyda’r cymwysterau cywir. Corff a phaent yn anodd iawn. I gael y Lefel 3
honno, mae'n anodd cael rhywun sydd â Lefel 3, a dyfarniad aseswr.”
Tiwtor gyda darparwr dysgu seiliedig ar waith
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130. Y prif reswm a nodwyd dros yr heriau o recriwtio athrawon ac aseswyr addas oedd
y cyflog cymharol isel y gall athrawon, yn enwedig athrawon newydd, ei ennill, yn
enwedig o'i gymharu â'r hyn y gallai'r unigolion hynny ei ennill mewn diwydiant.
Codwyd hyn fel pryder sylweddol gan golegau addysg bellach a ddywedodd wrthym
fod y raddfa gyflog athrawon addysg bellach gynyddrannol yn golygu bod pobl sydd â
phrofiad sylweddol yn y diwydiant, ond nid cymhwyster addysgu priodol, yn cychwyn
ar gyflog sy'n llawer is na'r cyflog y maent yn ennill mewn diwydiant.
“I fi, staffio yw’r broblem, y broblem fawr. Mae dod o hyd i ddarlithwyr newydd,
hyfforddwyr newydd yn hunllef llwyr, mae'n anodd iawn mewn gwirionedd ac rwy'n
credu bod angen i ni edrych ar y graddfeydd cyflog o fewn AB [addysg bellach] i geisio
denu pobl. Mae'n faes eithaf unigryw ac mae'r cyflogau mewn diwydiant cystal neu'n
well nag y gallwn ei gynnig mewn AB.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Pan fyddwn yn cael peirianwyr cymwys iawn sydd â diddordeb mewn addysgu,
oherwydd y strwythur tâl, gallwn ond cynnig cyfraddau darlithio cysylltiol iddynt hyd nes
eu bod yn hollol gymwys ... rwyf wedi cael prentis o fy mlaen sy'n ennill mwy o arian nag
ydw i."
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
131. Dywedodd rhai ysgolion uwchradd wrthym fod y rhai sy'n dysgu peirianneg yn
athrawon arbenigol â phrofiad blaenorol mewn diwydiant tra bod eraill wedi dweud
wrthym fod ganddynt nifer gyfyngedig o athrawon peirianneg arbenigol. Mynegodd
rhai dysgwyr a oedd yn cael eu haddysgu gan staff nad oeddent yn arbenigwyr
sector fod yn well ganddynt staff addysgu â phrofiad o ddiwydiant gan bwysleisio’r
manteision a allai ddod yn sgil hynny.
“Byddai’n dda cael athrawon sy’n deall y pwnc yn well. Maent yn deall y cwrs, ond adeg y
ffug arholiad nid oeddem yn gwybod beth i’w wneud mewn gwirionedd, yn enwedig pan
nad oeddem wedi ymdrin â rhai o’r pethau yn y dosbarth theori.”
Dysgwr lefel 1/2 mewn ysgol uwchradd
“Athrawon DT [Dylunio a Thechnoleg] ydyn nhw mewn gwirionedd sy'n gwneud
peirianneg. Byddai'n dda cael pobl sydd wedi gweithio ym maes peirianneg mewn
gwirionedd, fel gweithio i [cyflogwr] neu [cyflogwr] neu rywun felly, ac i ddysgu pethau i
ni y maen nhw wedi'u gwneud mewn gwaith go iawn.”
Dysgwr lefel 1/2 mewn ysgol uwchradd
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Argaeledd offer technegol
132. N
 ododd mwyafrif y colegau addysg bellach fod ganddynt offer technegol addas i
allu addysgu pynciau cysylltiedig â pheirianneg yn effeithiol. Dywedodd sawl coleg
addysg bellach wrthym eu bod wedi gallu cael gafael ar gyllid cyfalaf gan Lywodraeth
Cymru i'w cefnogi i fuddsoddi mewn prynu a/neu gynnal a chadw offer technegol.
Er bod rhai colegau addysg bellach yn cydnabod yr heriau o gadw'n hollol gyfoes
â diwydiant oherwydd cost uchel offer peirianneg a'r gwaith cynnal a chadw sydd
ei angen, gwnaethant adrodd bod yr offer sydd ar gael ganddynt yn addas i ddysgu
ystod o bynciau cysylltiedig â pheirianneg. Dywedwyd wrthym hefyd gan y mwyafrif
o'r darparwyr dysgu seiliedig ar waith bod ganddynt fynediad at offer technegol addas
gan eu bod naill ai'n rhan o goleg addysg bellach neu oherwydd bod mwyafrif y dysgu
ymarferol yn digwydd ar y safle gyda'r cyflogwr.
“Rydyn ni wedi gwneud yn eithaf da o ran adnoddau dros yr ychydig flynyddoedd
diwethaf ... rydyn ni wedi cael dyraniad cyfalaf gan Lywodraeth Cymru ac rydyn ni hefyd
wedi cael grantiau datblygu rhaglenni â blaenoriaeth sector ... mae wedi caniatáu i ni nid
yn unig brynu offer, ond hyfforddi staff i ddefnyddio'r offer hwnnw. Felly, dydw i ddim yn
meddwl y gallwn ni gwyno gormod.”
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
“Cyfleusterau gwych. Mae gennym ni gyfrifiaduron o'r radd flaenaf, mae gennym ni
robotiaid, mae gennym ni argraffwyr 3-D, mae gennym ni labordai gwyddoniaeth
fecanyddol dda, y gweithdy i fyny'r grisiau, ac mae gennym ni ddwy awyren yn yr
awyrendy."
Darlithydd mewn coleg addysg bellach
133. Rhannwyd barn debyg gan ddysgwyr mewn addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith,
a ddywedodd wrthym eu bod yn gallu defnyddio ystod eang o offer technegol ac
arbenigol. Mewn ychydig o achosion, dywedwyd wrthym hyd yn oed bod yr offer a
oedd ganddynt yn eu darparwr dysgu yn well na'r offer yn eu gweithle.
“Mae yna bob math o bethau, mae’n dda iawn. Mae'n cyfateb i'r amgylchedd y byddai
gennym mewn gwirionedd mewn garej go iawn. Hyd yn oed o'r ochr sydd ddim mor
dechnegol, mae gennym ni hyd yn oed y standiau echel. Nid oes unrhyw beth mewn garej
nad yw yn ein gweithdy.”
Dysgwr lefel 2 mewn addysg bellach
“Roedd yr offer yn dda iawn - roedd yn well na [gweithle’r dysgwr] i fod yn onest!”
Dysgwr lefel 3 mewn dysgu seiliedig ar waith
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134. Pan wnaethom siarad ag ysgolion uwchradd am offer technegol, roedd safbwyntiau
cymysg ynghylch digonolrwydd ac addasrwydd yr offer sydd ar gael iddynt.
Dywedodd rhai ysgolion uwchradd wrthym fod ganddynt offer technegol addas
i addysgu'r pwnc yn effeithiol, yn aml oherwydd cefnogaeth gan uwch reolwyr.
Rhannwyd barn debyg gan ddysgwyr a ddywedodd wrthym fod ganddynt fynediad at
offer technegol addas.
“Rydyn ni'n ddigon ffodus, mae gennym ni dair llafn [turnau], dau beiriant melino,
triniaeth wres, mae gennym ni lwyth o offer peirianneg da, tri argraffydd, torrwr laser,
ac os ewch chi i ysgol arall a allai fod yn cynnig peirianneg, efallai na fydd ganddyn nhw
gymaint o fynediad i'r rheini.”
Athro mewn ysgol uwchradd
“Maen nhw'n eithaf da. Maent yn eithaf soffistigedig. Rydyn ni'n wirioneddol lwcus
gyda'n cyfleusterau.”
Dysgwr lefel 1/2 mewn ysgol uwchradd
135. F odd bynnag, dywedwyd wrthym yn aml gan ysgolion uwchradd fod ganddynt offer
technegol cyfyngedig a all ei gwneud yn heriol i ddysgu peirianneg yn effeithiol. Y
prif reswm a roddwyd am hyn oedd y gost sylweddol i brynu a chynnal a chadw offer.
Dywedwyd wrthym fod y diffyg offer mewn rhai ysgolion uwchradd yn cyfyngu ar
nifer y dysgwyr sy'n gallu astudio peirianneg. Dywedwyd wrthym hefyd y gall gyfyngu
ar faint o waith ymarferol y gall dysgwyr ei wneud sy'n arwain rhai ysgolion uwchradd
i ddewis unedau o fewn cymwysterau y gellir eu haddysgu gydag offer technegol
cyfyngedig, fel unedau cyfrifiadurol. Mynegodd dysgwyr rwystredigaeth bod angen
iddynt, yn aml, aros i ddefnyddio'r offer a oedd yn effeithio ar faint o waith ymarferol y
gallent ei wneud, oherwydd yr offer technegol cyfyngedig sydd ar gael.
"Maen nhw'n defnyddio turn oherwydd dyna beth sydd gyda ni, does gennym ni ddim
peiriant melino na dim arall, ond byddwn i wrth fy modd yn cael un. Rydyn ni wedi’n
cyfyngu i un turn, ac yn methu â chael mwy o arian ar gyfer y dosbarth ac mae'n hunllef."
Athro mewn ysgol uwchradd
“Yn enwedig ar ddechrau’r flwyddyn pan mae pawb yn gwneud yr un gwaith. Dim ond
dau ddril piler sydd yn yr ystafell hon felly pe bai pawb eisiau eu defnyddio, byddai'n
rhaid i ni aros cryn dipyn i fynd arnyn nhw."
Dysgwr lefel 2 mewn ysgol uwchradd
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136. A
 mlinellodd rhai ysgolion uwchradd ffyrdd arloesol o oresgyn yr offer cyfyngedig
yn eu hysgolion. Dywedodd un ysgol uwchradd wrthym eu bod yn prydlesu'r offer
sydd ei angen yn hytrach na'i brynu, sy'n golygu bod costau cynnal a chadw yn cael
eu talu, a bod ganddynt fynediad at offer wedi'i uwchraddio pan fydd datblygiadau
technolegol yn digwydd yn y diwydiant. Dywedodd ysgolion uwchradd eraill wrthym
eu bod yn gweithio gyda chwmni allanol sy'n mynd â dysgwyr oddi ar y safle i
ddefnyddio eu cyfleusterau a'u hoffer technegol ac adroddodd un ysgol uwchradd eu
bod yn paru â choleg lleol i ddefnyddio eu hoffer i gyflwyno rhan o'r cymhwyster.
“Yr argraffydd 3D, rydyn ni'n ei brydlesu gyda'r llungopïwyr. Felly, pan fydd ein prydles
llungopïwr wedi dirwyn i ben, yna rydyn ni'n ei diweddaru, felly mae'r brydles ar ben,
rydyn ni'n cael argraffydd 3D newydd."
Athro mewn ysgol uwchradd
“… mae'r lefel 3 yn cael ei rhedeg rhyngom ni a Choleg [A] ... nid oes gennym y
cyfleusterau angenrheidiol yma i'w gyflawni.”
Athro mewn ysgol uwchradd
Cysylltiadau rhwng cyflogwyr a darparwyr dysgu
137. Un o gryfderau'r sector y dywedwyd wrthym yn aml amdano oedd y berthynas gref
rhwng cyflogwyr a'r colegau addysg bellach a'r darparwyr dysgu seiliedig ar waith y
maent yn gweithio gyda nhw. Dywedodd mwyafrif y cyflogwyr wrthym fod colegau
addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith yn darparu darpariaeth o safon,
ac yn teilwra cymwysterau a rhaglenni dysgu i ddiwallu eu hanghenion, ac anghenion
eu prentisiaid.
“Un o’r rhesymau rydyn ni’n llwyddiannus ac mae gennym ni raglen brentisiaeth
lwyddiannus yw oherwydd ein partneriaeth â [coleg addysg bellach] a chredaf fod y
berthynas agored a gonest honno yn bwysig iawn i lwyddiant y cynllun.”
Cyflogwr
“Rydyn ni wir yn cael yr hyn rydyn ni ei angen allan o hyn. Rydyn ni'n hapus iawn gyda
[coleg addysg bellach] fel ein darparwr oherwydd rydyn ni'n cael y safon sydd ei hangen
arnom.”
Cyflogwr
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138. D
 ywedwyd wrthym hefyd gan gyflogwyr am y gwaith y maent yn ei wneud i
ddatblygu cysylltiadau cryf ag ysgolion uwchradd. Roedd hyn yn cynnwys gweithio
gyda'n gilydd trwy Gynllun Addysg Beirianneg Cymru, y prosiect Fformiwla 1
a llysgenhadon a phrentisiaid STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a
mathemateg) yn mynd i ysgolion i siarad â dysgwyr. Cydnabu ychydig o gyflogwyr y
gall fod yn anodd sefydlu a chynnal cysylltiadau ag ysgolion uwchradd a dywedwyd
wrthym, yn bennaf gan gyflogwyr llai, nad oedd ganddynt yr amser na'r gallu i
ymgysylltu ag ysgolion bob amser. Fodd bynnag, ar y cyfan, roedd cyflogwyr yn barod
iawn i sefydlu cysylltiadau cryfach ag ysgolion i godi ymwybyddiaeth o beirianneg a
phrentisiaethau.
“Mae gennym gysylltiadau ag ysgolion lleol, felly mae gennym ni dîm o lysgenhadon
STEM ar y safle, ac mae hynny'n cynnwys tua 20 o wirfoddolwyr, ac rydyn ni'n mynd i
ysgolion a cholegau lleol ac yn rhoi sgyrsiau gyrfaoedd ac yn gwneud demos hwyliog."
Cyflogwr
“Rwy’n gweithio gyda’r ysgolion lleol, y coleg addysg bellach lleol, ac yna sefydliadau
fel EESW [Cynllun Addysg Beirianneg Cymru], felly rydyn ni’n gwneud cryn dipyn o
weithgareddau STEM yma. Mae ysgolion yn ymweld â ni o bob rhan o Gymru i ddod i
weld beth rydyn ni'n ei wneud yma.”
Cyflogwr
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Ymwybyddiaeth o beirianneg a phrentisiaethau a hyrwyddo hynny
139. Trwy gydol yr Adolygiad, dywedwyd wrthym gan randdeiliaid y gellid gwneud
mwy, yn enwedig gan ysgolion, i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd yn y sector a'u
hyrwyddo. Dywedodd cyflogwyr wrthym yn aml eu bod yn teimlo y gallai ysgolion
wneud mwy i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o beirianneg. Rhannwyd barn
debyg gan sefydliadau addysg uwch, a ddywedodd wrthym y gallai fod mwy o
ymwybyddiaeth o beirianneg mewn ysgolion yng Nghymru.
“Rwy'n credu bod angen canolbwyntio mwy mewn ysgolion ar beirianneg os ydych chi
am ennyn diddordeb mwy a mwy o bobl yn y sector peirianneg oherwydd dydyn nhw
ddim fel petaen nhw'n hyrwyddo hynny.”
Cyflogwr
“… mewn ysgolion nid oes llawer o ymwybyddiaeth na dealltwriaeth o beirianneg ac
ychydig iawn o athrawon sydd mewn gwirionedd yn beirianwyr hyfforddedig. Mae yna
ddiffyg dealltwriaeth llwyr o beth yw peirianneg, hyd yn oed…”
Darlithydd mewn addysg uwch
140. Mynegodd y mwyafrif o gyflogwyr, colegau addysg bellach a darparwyr dysgu
seiliedig ar waith farn gref y dylai prentisiaethau yn y sector gael eu hyrwyddo'n fwy
effeithiol gan ysgolion uwchradd. Yn aml, mynegodd cyflogwyr farn bod ysgolion
uwchradd yn canolbwyntio ar hyrwyddo addysg uwch, ac y gallent wneud mwy i
hyrwyddo prentisiaethau fel llwybr amgen i bobl ifanc.
“Dydyn nhw [ysgolion uwchradd] ddim yn gwneud digon i hyrwyddo prentisiaethau
chwaith dwi ddim yn meddwl. Y cyfan sydd ar eu meddyliau yw sicrhau bod y plant hyn
yn cael y graddau i fynd i'r brifysgol, nid gwneud cais am gynlluniau prentisiaeth.”
Cyflogwr
“… Rwy'n dal i weld bod mwyafrif yr ysgolion yn dal i hyrwyddo’r llwybr prifysgol yn
hytrach na'r llwybr prentisiaeth, sy'n drueni mawr oherwydd mae prifysgol yn wych ond
nid yw at ddant pawb.”
Cyflogwr
141. R
 hannwyd barn debyg gan ddysgwyr mewn addysg bellach a dysgu seiliedig
ar waith, a gweithwyr a oedd wedi cwblhau prentisiaethau yn ddiweddar, a
ddywedodd wrthym fod eu cyn-ysgolion uwchradd a'u cynghorwyr gyrfaoedd wedi
annog llwybrau prifysgol dros brentisiaethau fel ffordd o ddod i mewn i'r sector.
Argymhellodd rhai o'r dysgwyr hyn y dylai ysgolion a chynghorwyr gyrfaoedd fod yn
fwy gwybodus am lwybrau prentisiaeth, a'u cefnogi fel dewis amgen yn lle prifysgol.
“Roedd yr ysgol yn gwthio disgyblion yn gryf i ymgeisio am UCAS. Nid oedd unrhyw beth
am brentisiaethau o gwbl.”
Dysgwr lefel 3 mewn addysg bellach
“Rwy’n credu mai’r hyn sy’n enfawr yw bod angen hysbysebu prentisiaethau yn fwy
mewn ysgolion… yr unig reswm y clywais am hyn [prentisiaeth] oedd gan bobl a hyd yn
oed i’r pwynt lle es i i X ac roedden nhw’n dweud, bydd yn rhaid i ti fynd i brifysgol, ac
roedd hynny’n gwthio pobl i ffwrdd o wneud cymwysterau galwedigaethol a phethau fel
prentisiaethau.”
Gweithiwr a oedd wedi cwblhau prentisiaeth yn ddiweddar
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142. Dywedodd sawl cyflogwr wrthym eu bod wedi ceisio cael mynediad at ddysgwyr
mewn ysgolion uwchradd i hyrwyddo peirianneg a phrentisiaethau, ond naill ai nad
oeddent wedi cael mynediad, neu ddim ond wedi cael mynediad at ystod gyfyngedig
o ddysgwyr.
“Rydyn ni wedi ceisio mynd i mewn i ysgolion, ac ni allwch chi siarad â'r bobl rydych
chi am siarad â nhw mewn ysgolion. Maen nhw eisiau cadw’r disgyblion gwyddoniaeth
driphlyg a'r bobl fathemateg oddi wrthych chi. Dyna'r bobl rydyn ni eu hangen.”
Cyflogwr
“… nid yw’r ysgolion wedi gadael i fi ddod i mewn i siarad â phobl ifanc 16 oed am
brentisiaethau. Ni allaf ond mynd i mewn a siarad â disgyblion blwyddyn 12 a 13. Allwch
chi ddim mynd i mewn i weld y disgyblion blwyddyn 11... Rydych chi'n gwybod mai'r
rheswm y tu ôl iddo yw'r ffaith eu bod am eu cadw yn y chweched dosbarth, oherwydd
mae gan eu hysgol chweched dosbarth."
Cyflogwr
Ymgysylltiad menywod a merched â'r sector
143. Trwy gydol ein cyfweliadau â rhanddeiliaid, dywedwyd wrthym yn gyson bod angen
annog mwy o fenywod a merched i astudio pynciau cysylltiedig â pheirianneg ac i
weithio yn y sector.
“Her fawr sydd gyda ni bob amser yw denu merched, menywod i bynciau STEM. Nid oes
gennym lawer ar hyn o bryd a phan ewch yn ôl i lawr y gadwyn gyflenwi ... prin iawn
yw'r menywod."
Cyflogwr
“Nid oes gennym lawer o ferched yn ymgeisio chwaith. Allan o 51 o ymgeiswyr, cefais
ddwy ferch. Felly, ie, mae angen i ni gael mwy o ferched yn y diwydiant.”
Cyflogwr
144. R
 hoddwyd amryw o resymau dros y nifer gyfyngedig o ferched a menywod sy'n
astudio pynciau cysylltiedig â pheirianneg gan gynnwys y canfyddiad bod peirianneg
yn rôl 'oily rag' sy'n fwy addas ar gyfer bechgyn a dynion, dylanwad rhieni ac
athrawon, a'r ymwybyddiaeth gyfyngedig o beirianneg mewn ysgolion.
“Rwy’n ei weld drwy’r amser mewn digwyddiadau gyrfa, rwy’n gweld merch yn cerdded
tuag at ein stondin ac mae eu rhiant gyda nhw ac o na, dwyt ti ddim eisiau mynd draw
fan yna. A’r un peth gydag athrawon.”
Cyflogwr
“Un o’r ymgyrchoedd mawr yw amrywiaeth i gael mwy o fenywod i anelu at beirianneg…
ond mae pobl yn edrych arno weithiau fel hen brentisiaeth seimllyd, ar sbaner. Dydy
hynny ddim yn wir! Mae'n bell o hynny nawr.“
Cyflogwr
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145. Gwnaethom gyfweld â sawl cyflogwr a oedd yn ymwneud â rhaglenni a ddyluniwyd
yn benodol i annog menywod a merched i ddilyn llwybrau cysylltiedig â pheirianneg.
Er enghraifft, dywedwyd wrthym am y gwaith a wneir gan brosiectau fel Cynllun
Addysg Beirianneg Cymru (EESW), a chan golegau a chyflogwyr addysg bellach i
ennyn diddordeb menywod a merched mewn peirianneg.
“Nawr rydyn ni'n dod â phlant 13 oed i mewn sydd i gyd yn ferched, fyddai ddim yn
ystyried peirianneg cyn iddyn nhw gyrraedd yma. Maen nhw'n treulio hanner diwrnod
i mewn ac yna bydd 90% ohonyn nhw'n ystyried peirianneg. Oherwydd nad yw'r
amgylchedd fel yr hyn maen nhw'n disgwyl iddo fod.”
Cyflogwr
“Rydyn ni'n rhedeg nifer o rwydweithiau ar y safle hwn lle rydyn ni i gyd yn ceisio
cynnwys pobl ifanc mewn STEM ... felly rydw i eisiau annog mwy o ferched i mewn i STEM
oherwydd dim ond 10% o'r gweithlu ydyn ni ar hyn o bryd."
Cyflogwr
146. N
 ododd sawl ysgol uwchradd, colegau addysg bellach, darparwyr dysgu seiliedig ar
waith a sefydliadau addysg uwch, er bod nifer y merched sy'n cymryd peirianneg yn
isel, eu bod yn cynyddu. Dywedodd ychydig o gyflogwyr eu bod wedi gweld cynnydd
mewn menywod a merched yn mynd i brentisiaethau peirianneg a gwnaethant roi
enghreifftiau o fenywod yn rhagori mewn rolau peirianneg. Dywedwyd wrthym
hefyd gan ychydig o ysgolion uwchradd fod merched yn aml yn rhagori ar gyrsiau
peirianneg.
“Mae’n dda gweld cymaint o fenywod bellach â diddordeb mewn peirianneg. Mae tri
o'n prentisiaid yn fenywod ... rydyn ni'n cael mwy a mwy o ferched yn wneud cais o
blith ymadawyr yr ysgol ... maen nhw'n fwy uchelgeisiol dwi'n meddwl, hefyd. Mae
peirianneg bob amser wedi cael ei ddominyddu gan ddynion ... ond rydyn ni'n gweld
mwy a mwy o fenywod yn ymgeisio am eu rolau, ac maen nhw'n addas iawn, maen
nhw'n gweithio'n galed ac nid oes yr un ohonyn nhw wedi ein siomi."
Cyflogwr
“Mae merched bob amser yn gwneud yn wych! Maen nhw bob amser yn gwneud yn dda,
ac mae gennym ni tua chwech o ferched yn gwneud peirianneg, ac maen nhw jyst yn
hedfan trwodd.”
Athro mewn ysgol uwchradd
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Pennod 8: Astudiaeth gymharu ryngwladol
Yn y bennod hon, rydym yn crynhoi canfyddiadau astudiaeth gymharu ryngwladol
a gynhaliwyd fel rhan o’r Adolygiad.
147. Fel rhan o’r Adolygiad, gwnaethom gomisiynu Semta International (a elwir bellach yn
Enginuity) – y corff sector ar gyfer technolegau peirianneg a gweithgynhyrchu yn y
DU – i gynnal astudiaeth gymharu ryngwladol i archwilio sut mae gwledydd eraill yn
strwythuro, cyflwyno ac asesu cymwysterau yn y sector ac i nodi arfer da y gellid ei
ystyried i Gymru.
148. C
 ynhaliwyd yr astudiaeth rhwng mis Ionawr a Gorffennaf 2019, ac roedd yn
canolbwyntio ar bum gwlad berthnasol. Y gwledydd hyn oedd Canada (Talaith
Alberta), y Ffindir, India, yr Iseldiroedd ac Oman. Ar gyfer yr astudiaeth hon,
casglwyd gwybodaeth a thystiolaeth o gyfuniad o 15 cyfweliad manwl â rhanddeiliaid
allweddol o'r pum gwlad, holiadur ar-lein, ac adolygiad pen desg o ddogfennau sydd
ar gael i'r cyhoedd.
149. Amlygodd yr astudiaeth nifer o ganfyddiadau diddorol. Nododd fod cyfranogiad
cyflogwyr yn natblygiad cymwysterau galwedigaethol yn wahanol ar draws y
gwledydd a astudiwyd; roedd hynny wedi'i strwythuro'n fawr yng Nghanada (Alberta)
ond yn llai sefydledig yn Oman ac India. Nododd yr astudiaeth fod llwybrau dilyniant
yn amrywio rhwng gwledydd, gyda'r Iseldiroedd a'r Ffindir â llwybrau dilyniant clir
o'u cymharu â Chanada (Alberta), lle nad oedd y llwybrau dilyniant wedi'u sefydlu
cystal. Nododd yr astudiaeth hefyd ganfyddiadau yn ymwneud ag asesu ymhob
gwlad, gyda darparwyr â lefel uchel o ymreolaeth o ran y dulliau asesu a ddefnyddir
yn yr Iseldiroedd a Chanada (Alberta), tra bod symudiad nodedig yn y ffocws a
welwyd yn y Ffindir tuag at asesiad yn seiliedig ar gymhwysedd o dasgau ymarferol
yn y gweithle.
150. A
 mlygodd yr astudiaeth hefyd rai heriau sy'n wynebu gwledydd eraill sy'n debyg
i'r rhai sy'n wynebu Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys yr heriau o sicrhau bod
cymwysterau'n berthnasol i anghenion diwydiant, bod cymwysterau'n hyblyg o ran
addasu gyda chyflymder y newid yn y sector, a bod llwybrau dilyniant clir yn cael
eu sefydlu a'u cynnal. Tynnodd sylw hefyd at bwysigrwydd annog mwy o fenywod
a merched i ddilyn llwybrau cysylltiedig â pheirianneg, a phwysigrwydd hyrwyddo
a chynyddu nifer y bobl ifanc sy'n ymgymryd â phrentisiaethau. Amlinellodd yr
astudiaeth enghreifftiau penodol lle mae gwledydd wedi ceisio goresgyn yr heriau
hyn.
151. Rydym yn ddiolchgar am y gwaith helaeth a wnaed gan Enginuity fel rhan o'r
astudiaeth gymharol hon, ac am eu cefnogaeth barhaus trwy gydol yr Adolygiad. Gellir
gweld yr adroddiad llawn yma.
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Pennod 9: Y camau gweithredu y byddwn yn eu cymryd
Yn y bennod hon, rydym yn amlinellu’r camau gweithredu y byddwn yn eu cymryd
i fynd i’r afael â’r materion a nodwyd yn yr Adolygiad.
Mae'r Adolygiad hwn wedi nodi nifer o gryfderau'r sector gan gynnwys y berthynas gref
rhwng darparwyr dysgu a chyflogwyr, y gwerth a'r pwysigrwydd a roddir ar gymwysterau
a phrentisiaethau yn y sector, a barn mwyafrif y darparwyr dysgu eu bod yn fodlon ar
yr ystod o gymwysterau sydd ar gael yn y sector. Serch hynny, mae yna faterion y mae
angen mynd i'r afael â nhw. Mae'r rhain yn ymwneud yn bennaf â pha mor gyfredol yw’r
cymwysterau, a pherthnasedd a/neu briodoldeb cymwysterau penodol.
Rydym wedi ystyried yr opsiynau sydd ar gael i ni fynd i'r afael â'r materion yr ydym wedi'u
nodi, cyn belled ag y bo hynny'n rhesymol bosibl. Rydym wedi trafod a datblygu'r opsiynau
gyda chyflogwyr, darparwyr dysgu, arbenigwyr sector, cyrff dyfarnu a gyda'n panel cyfeirio
rhanddeiliaid, trwy gyfuniad o drafodaethau a gweithdai manwl. Rydym wedi ystyried
cryfderau a gwendidau'r gwahanol opsiynau ac wedi datblygu cynllun gweithredu sy'n
amlinellu'r camau y byddwn yn eu cymryd.
Mae'r camau y byddwn yn eu cymryd wedi'u nodi isod. Yn y tudalennau canlynol, rydym
wedi amlinellu ein hystyriaethau wrth benderfynu ar bob cam gweithredu. Rydym hefyd yn
amlinellu ymatebion gan gyrff dyfarnu i rai o'r gweithredoedd.
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Cam gweithredu 1
Byddwn yn rhannu gyda'r cyrff dyfarnu y canfyddiadau sy'n ymwneud â'r bylchau a
nodwyd yn ystod a chynnwys y cymwysterau, ac yn eu hannog i wneud cymwysterau
addas sy'n llenwi’r bylchau a nodwyd ac a fydd ar gael yng Nghymru.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y cam gweithredu hwn
Dywedodd mwyafrif y darparwyr dysgu wrthym eu bod yn fodlon ar yr ystod o
gymwysterau sydd ar gael yn y sector. Fodd bynnag, dywedwyd wrthym gan ychydig o
ddarparwyr dysgu am eu hawydd am fwy o ddewis o ran ystod a chynnwys cymwysterau.
Er enghraifft, dywedodd un coleg addysg bellach wrthym y byddent yn elwa o fwy o
ddewis o gymwysterau rheilffyrdd, mynegodd ychydig o ddarparwyr dysgu alw am
gymhwyster mewn mecatroneg, a mynegodd coleg addysg bellach awydd i gael mwy o
ddewis o gymwysterau mewn ynni adnewyddadwy. Roedd awydd hefyd i gymwysterau
gynnig cynnwys sy'n berthnasol i ddeunyddiau modern fel graffen, titaniwm a
chyfansoddion, a phynciau digidol fel deallusrwydd artiffisial, awtomeiddio a roboteg.
Gwnaethom rannu'r canfyddiadau hyn gyda'r cyrff dyfarnu sy'n dyfarnu'r mwyafrif o
gymwysterau yn y sector ac rydym wedi eu hannog i sicrhau bod cymwysterau addas ar
gael sy'n cwmpasu'r bylchau a nodwyd. Er enghraifft, gwnaethom gyfarfod â Pearson a
rhannu'r canfyddiadau hyn gyda nhw. Mewn ymateb i'r trafodaethau hyn, mae Pearson
wedi cyflwyno yng Nghymru eu cyfres o gymwysterau Peirianneg Gweithgynhyrchu
Uwch BTEC Lefel 3 newydd. Maent hefyd wedi cyflwyno eu Diploma Lefel 2 BTEC newydd
mewn Gweithrediadau Peirianneg. Rydym yn credu y dylai cynnwys y cymwysterau hyn
lenwi rhai o'r bylchau a nodwyd gan ddarparwyr dysgu. Mae Pearson wedi ymrwymo i
sicrhau bod y cymwysterau hyn ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac yn ddiweddar, maent
wedi llwyddo i gael gafael ar ein grant cyfrwng Cymraeg i gefnogi'r gwaith hwn.
Rydym hefyd wedi cael trafodaethau cadarnhaol gyda City & Guilds, EAL, yr IMI a CBAC,
ac maent wedi amlinellu eu bwriad i ddisodli rhai o'u cymwysterau hŷn â chymwysterau
mwy newydd sy'n mynd i'r afael â rhai o'r bylchau a nodwyd. Yn dilyn yr Adolygiad hwn,
byddwn yn ysgrifennu at yr holl gyrff dyfarnu ac yn rhannu gyda nhw y canfyddiadau
sy'n ymwneud â'r bylchau a nodwyd yn ystod a chynnwys y cymwysterau. Byddwn
hefyd yn parhau i gwrdd â'r cyrff dyfarnu allweddol yn y sector, gan rannu gyda nhw
unrhyw adborth gan ddarparwyr dysgu a chyflogwyr sy'n ymwneud â bylchau yn ystod a
chynnwys cymwysterau yn y sector, a'u hannog i sicrhau bod cymwysterau addas ar gael
i lenwi unrhyw fylchau a nodwyd.
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Cam gweithredu 2
Byddwn yn argymell i'r IMI a City & Guilds eu bod yn diweddaru cynnwys eu
cymwysterau cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn lefel dau a thri i sicrhau fod
ganddynt gynnwys cyfredol a pherthnasol.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y cam gweithredu hwn
Mae'r weithred hon mewn ymateb i'n canfyddiad nad yw cymwysterau cynnal a chadw
ac atgyweirio cerbydau ysgafn ar lefelau dau a thri yn cynnig y cynnwys diweddaraf.
Dywedwyd wrthym fod y cymwysterau hyn wedi bodoli ers sawl blwyddyn, ac nad ydynt
yn adlewyrchu'r dechnoleg sy'n wedi’i chynnwys mewn llawer o gerbydau modern.
Gwnaethom nodi nad oes fawr ddim cyfeiriad, os o gwbl, at dechnoleg fodern fel
cerbydau trydan neu hybrid, brecio awtomataidd a sychwyr sgrin wynt sy'n synhwyro
glaw, yng nghynnwys y cymwysterau. Ategwyd hyn yn gryf gan ganfyddiadau ein
hadolygiad technegol.
Gwnaethom gyfarfod â'r IMI a City & Guilds ac amlinellu ein pryderon ynghylch pa mor
gyfredol yw cynnwys y cymwysterau hyn. Mewn ymateb i'r canfyddiadau, mae'r IMI yn
bwriadu datblygu a chyflwyno cymwysterau cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau
ysgafn newydd ar gyfer Cymru yn barod ar gyfer Medi 2021. Bydd y rhain yn disodli'r
cymwysterau lefel dau a thri hen ffasiwn a nodwyd gennym fel pryder sylweddol. Bydd
y cymwysterau newydd hyn yn cynnig cynnwys cyfredol a pherthnasol fel unedau
dewisol ar gerbydau trydan a hybrid. Bydd yr IMI yn datblygu'r cymwysterau hyn ochr
yn ochr â chanolfannau yng Nghymru a'r corff sector, a byddant yn cyd-fynd â'r Safonau
Galwedigaethol Cenedlaethol a ddiweddarwyd yn ddiweddar.
Darparodd yr IMI yr ymateb a ganlyn i'r weithred hon:
“Yn yr IMI, credwn yn angerddol bod y diwydiant moduro yn sbarduno arloesedd,
cyflogaeth a thwf economaidd. Mewn diwydiant sy'n newid yn gyflym, rydym yn cydnabod
pwysigrwydd cynnal perthnasedd cymwysterau, felly rydym yn croesawu'r Adolygiad
a gynhaliwyd gan Cymwysterau Cymru ac yn falch o dderbyn yr ymateb manwl a
ddarparwyd gan ganolfannau.
Cwblhaodd Cyngor Sgiliau Sector (SSC) IMI adolygiad Safonau Galwedigaethol
Cenedlaethol (NOS) yn 2019 o’r gyfres Cerbydau Ysgafn a fydd yn bwydo’n uniongyrchol
i ddiweddariadau ar gyfer yr holl gymwysterau Cerbydau Ysgafn dros y flwyddyn nesaf;
prentisiaethau fydd y flaenoriaeth.
Bydd yr adborth a dderbynnir o'r Adolygiad a gynhaliwyd gan Cymwysterau Cymru yn cael
ei astudio'n agos. Bydd pob canolfan a gymeradwyir gan IMI yn cael cyfle i weithio gyda
ni i wella a diweddaru'r cymwysterau sydd ar gael o fewn y fframwaith prentisiaeth Cynnal
a Chadw a Thrwsio yng Nghymru.
Rydym ni yn yr IMI eisoes wedi dechrau gweithio ar gynhyrchu cynnwys a strwythurau
cymwysterau drafft newydd yn barod ar gyfer digwyddiad ymgynghori a gynlluniwyd ar
gyfer mis Hydref eleni. Bydd yr ailddatblygiad hwn yn cynnwys ymgynghori â Sefydliadau
Dyfarnu eraill i annog dull safonol o ddiweddaru'r cymwysterau hyn.
Bydd llinell amser yn cael ei rhyddhau ar gyfer cyfleoedd adolygu, ymgynghori a threialu
i bob canolfan gymeradwy. Bydd y cymwysterau newydd hyn ar gael i ganolfannau
eu cyflwyno o fis Medi 2021 a byddant yn cynnwys systemau cerbydau modern,
ymwybyddiaeth o gerbydau trydan a hybrid, gwell asesiadau i weddu i anghenion
canolfannau a dysgwyr yn well."
Yr IMI
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Wedi iddynt ddatblygu'r cymwysterau cerbydau ysgafn, mae'r IMI yn bwriadu diweddaru
nifer o gymwysterau eraill y maent yn eu cynnig yng Nghymru i sicrhau bod y cynnwys yn
gyfredol ac yn berthnasol. Maent yn bwriadu dechrau ar y gwaith hwn ym mis Ebrill 2021.
Mae City & Guilds hefyd wedi amlinellu eu hymrwymiad i adolygu a diweddaru eu
cymwysterau cerbydau ysgafn. Mewn ymateb i'r canfyddiad hwn, dywedodd City & Guilds:
“Mae City & Guilds yn ymfalchïo mewn sicrhau bod cynnwys ein cymwysterau yn cadw
i fyny â thueddiadau a datblygiadau diweddaraf y diwydiant ac yn caniatáu i ddysgwyr
gyflawni cymhwyster perthnasol y gallant deimlo'n hyderus y bydd yn cael ei gydnabod
o fewn y sector. Mae'r diwydiant modurol yn un sydd wedi newid yn sylweddol dros yr
ychydig flynyddoedd diwethaf, yn enwedig mewn meysydd fel systemau cymorth gyrwyr
datblygedig (ADAS) a cherbydau tanwydd amgen, ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod
ein cymwysterau'n cadw i fyny â'r newidiadau hyn. Yn ddiweddar rydym wedi diweddaru ein
cynnwys e-ddysgu ar Lefel 2 a 3 ar gyfer Cerbydau Ysgafn, trwy ein platfform Smartscreen
gyda chymorth ein partner, Electude. Mae canfyddiadau’r Adolygiad yn amserol iawn, wrth
i ni gynllunio ar gyfer adolygiad a diweddariad o’n cymwysterau yn y sector hwn, yn unol â
Chyngor Sgiliau’r Sector (SSC), yr IMI.
Mewn ymateb i’r adolygiad sector, rydym wedi cychwyn trafodaethau cydweithredol gyda
Chyngor Sgiliau’r Sector IMI, ar y newidiadau sydd ar ddod i’r Safonau Galwedigaethau
Cenedlaethol ar gyfer Cerbydau Ysgafn a’n hymrwymiad i chwarae rhan weithredol yn
y broses o ailddatblygu’r cymwysterau. Bydd y cynnig yn cynnwys diweddariadau i
adlewyrchu technoleg a dulliau newydd yn y diwydiant, gan gynnwys cerbydau trydan
a hybrid. Byddwn yn ymgynghori â’n canolfannau a’n rhwydweithiau cyflogwyr ar y
newidiadau a gynlluniwyd, er mwyn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion diwydiant ac y
gellir eu cyflawni’n effeithiol.
Bydd adolygiad y sector ar flaen ein proses ddatblygu ac ymgynghori, gan ddylanwadu ar y
newidiadau a wnawn i’r strwythur, y cynnwys a’r fethodoleg asesu. Byddwn yn cytuno ar y
llinellau amser ar gyfer ymgynghori, gyda’r IMI, a’u rhannu â chanolfannau a chyflogwyr i
gefnogi dull cydweithredol o ailddatblygu a chyfle i ymgysylltu trwy gydol y broses.
Bydd ein fersiynau newydd o gymwysterau Cerbydau Ysgafn Lefel 2 a 3 ar gael i’w haddysgu
gyntaf ym mis Medi 2021.”
City & Guilds
Rydym yn croesawu ymatebion yr IMI a City & Guilds, ac yn cytuno â'r dulliau y maent
wedi'u hamlinellu i oresgyn y materion a nodwyd gan yr Adolygiad mewn perthynas
â chymwysterau cerbydau ysgafn. Byddwn yn parhau i gwrdd â'r IMI a City & Guilds i
fonitro’r gwaith o gwblhau'r camau y maent wedi'u hamlinellu yn eu hymatebion.
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Cam gweithredu 3
Byddwn yn argymell i EAL a City & Guilds eu bod yn adolygu cynnwys Diploma
Estynedig NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrennau i sicrhau bod y cynnwys yn
berthnasol i awyrennau masnachol.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y cam gweithredu hwn
Mae'r weithred hon mewn ymateb i'r canfyddiad bod rhanddeiliaid yn credu bod y
Diploma Estynedig NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrennau a gynigir gan EAL a City
& Guilds yn berthnasol i awyrennau milwrol ond ei fod yn llai perthnasol i awyrennau
masnachol.
Mae EAL a City & Guilds wedi cydnabod y pryderon hyn ac wedi nodi eu bwriadau i
adolygu a, lle bo angen, diweddaru'r cynnwys i sicrhau ei fod yn berthnasol i awyrennau
masnachol a milwrol.
Mewn ymateb i'r canfyddiad hwn, dywedodd EAL:
“Dyfarnwyd contract Skills Development Scotland (SDS) i’n rhiant-sefydliad Enginuity i
adolygu’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar gyfer Peirianneg Awyrennol ac
fe fydd y gwaith hwnnw wedi’i gwblhau erbyn Ebrill 2021. Fel rhan o’r adolygiad hwnnw,
bydd ein tîm adolygu’n sicrhau’n benodol bod y sector awyrofod sifil yn ymgysylltu'n llawn
i sicrhau bod yr NOS, y mae'r unedau cymwysterau wedi'u halinio'n sylfaenol â nhw, yn
diwallu eu hanghenion.
Mae gennym dimau ymgynghori yn gweithredu yng Nghymru yn ogystal â'r Alban, Lloegr a
Gogledd Iwerddon felly bydd unrhyw ogwydd canfyddedig tuag at awyrofod milwrol yn cael
sylw ar lefel y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ac yn cael ei fwydo i'n cymwysterau (a
chymwysterau unrhyw sefydliad dyfarnu arall). Bydd elfen dechnegol adolygiad Enginuity
yn cynnwys Arbenigwr Technegol EAL ar gyfer awyrofod er mwyn sicrhau ein bod yn
cydweithredu’n fewnol.”
EAL
Mae City & Guilds hefyd wedi cydnabod y canfyddiad hwn ac wedi amlinellu eu bwriad
i gyflwyno cymhwyster peirianneg awyrennol newydd yng Nghymru sydd wedi'i
ddatblygu ochr yn ochr â chyflogwyr yn y sector. Maent wedi amlinellu eu bwriad i
ymgysylltu â chanolfannau a chyflogwyr i sicrhau addasrwydd y cymhwyster ac i fapio'r
cynnwys i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar ôl iddynt gael eu diweddaru ym mis
Ebrill 2021.
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Mewn ymateb i'r canfyddiad hwn, dywedodd City & Guilds:
“Mae City & Guilds yn croesawu adolygiad Cymwysterau Cymru o’r cymwysterau peirianneg
cyfredol ac yn gwbl gefnogol i gymwysterau yng Nghymru sy’n berthnasol, yn gyfredol, ac
yn diwallu anghenion cyflogwyr a diwydiant. Mae'r sector Peirianneg yn flaenoriaeth i City &
Guilds, ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu cymwysterau sy'n adlewyrchu gofynion y sector
a chyflogwyr, sy'n berthnasol, ac sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr, canolfannau a
dysgwyr fel ei gilydd.
Yn ddiweddar, rydym wedi datblygu cymhwyster newydd mewn Peirianneg Awyrennau,
gyda chyflogwyr awyrofod sifil a hedfan gan gynnwys Airbus, British Airways, a Harrods
Aviation, i sicrhau bod y cynnwys yn berthnasol i'w hanghenion.
Roedd hyn yn cynnwys creu Briff Galwedigaethol Cyflogwr (EOB) ac Unedau Cymhwysedd
Cyflogwyr (EUC) a oedd wedi'u halinio'n agos â Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)
ac wedi'u diweddaru i adlewyrchu arferion cyflogwyr cyfredol. Mae manylebau uned yn
gofyn am gydymffurfio â gofynion yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) ac Asiantaeth Diogelwch
Hedfan Ewrop (EASA), y cyrff goruchwylio ar gyfer gweithredwyr awyrennau masnachol.
Er mwyn cyflawni argymhellion adolygiad y sector a diwallu anghenion y sector, rydym
yn bwriadu cynnig y cymhwyster newydd hwn yng Nghymru. Er mwyn sicrhau bod y
cymhwyster yn cyd-fynd â gofynion Cymru byddwn yn cysylltu â chanolfannau a chyflogwyr
i gael eu hadborth ar y cymhwyster hwn a’i addasrwydd. Ochr yn ochr â hyn, byddwn yn
cadarnhau mapio'r cymhwyster i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ac yn cyflawni
hyn ym mis Mai 2021, yn dilyn diweddariad y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol gan
Enginuity ym mis Ebrill 2021. Byddwn yn gweithio gyda chanolfannau a chyflogwyr i
gael adborth ar y pontio/amserlenni mewn perthynas â chyflwyno’r cymhwyster hwn a
ddiweddarwyd yn effeithiol i'r sector.”
City & Guilds
Rydym yn croesawu ymatebion EAL a City & Guilds, ac yn cytuno â'r dulliau y maent
wedi'u hamlinellu i oresgyn y materion a nodwyd gan yr Adolygiad mewn perthynas â
Diploma Estynedig NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrennol. Byddwn yn parhau i gwrdd
ag EAL a City & Guilds i fonitro’r gwaith o gwblhau'r camau y maent wedi'u hamlinellu yn
eu hymatebion.
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Cam gweithredu 4
Byddwn yn:
• a rgymell i EAL eu bod yn newid ystod oedran y cymhwyster Diploma NVQ Lefel
2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg (Lefel 2 PEO) fel ei fod ar gael i
ddysgwyr dros 16 oed yn unig; ac yn
• a nnog EAL a chyrff dyfarnu eraill i sicrhau bod cymhwyster ymarferol priodol ar gael
ar gyfer ysgolion uwchradd sydd ar hyn o bryd yn cynnig y PEO Lefel 2 i ddysgwyr
dan 16 oed.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y cam gweithredu hwn
Trwy gydol ein hymgysylltiad, mynegodd sawl coleg addysg bellach, darparwyr
dysgu seiliedig ar waith a chyflogwyr bryderon ynghylch cymwysterau yn seiliedig ar
gymhwysedd, fel y PEO Lefel 2 sy'n cael ei gynnig i ddysgwyr o dan 16 oed. Codwyd
hyn fel pryder sylweddol o ystyried safle unigryw yr unedau o'r cymhwyster PEO Lefel
2 o fewn cymwysterau ar raglenni prentisiaeth a'r cymhwyster yn ei gyfanrwydd ar y
Rhaglen Beirianneg Uwch mewn addysg bellach.
Dywedwyd wrthym gan golegau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith
bod gwahaniaeth amlwg mewn sgiliau ymarferol a chymhwysedd rhwng dysgwyr sydd
wedi ymgymryd â'r PEO Lefel 2 mewn lleoliad ysgol uwchradd a'r rhai sydd wedi'i
gwblhau mewn addysg bellach neu amgylchedd dysgu seiliedig ar waith. Dywedwyd
wrthym fod dysgwyr sydd wedi cwblhau'r PEO Lefel 2 yn yr ysgol uwchradd yn aml yn
gorfod ailadrodd y cymhwyster mewn addysg bellach neu ddysgu seiliedig ar waith, gan
nad ydynt wedi datblygu’r sgiliau ymarferol a’r cymhwysedd angenrheidiol a fyddai’n
ddisgwyliedig gan rywun sydd wedi cwblhau’r cymhwyster.
Cynigir y cymhwyster PEO Lefel 2 yng Nghymru gan ddau gorff dyfarnu (City & Guilds ac
EAL), ond dim ond gan EAL y caiff ei gategoreiddio fel un sy'n addas ar gyfer dysgwyr
o dan 16 oed. Barn y tîm adolygu yw y dylid categoreiddio'r PEO Lefel 2 fel cymhwyster
CVET (Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol Parhaus) a'i gynnig i ddysgwyr dros 16
oed yn unig, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu datblygu'r sgiliau a dangos cymhwysedd ar
gyfer y gweithle.
Felly, byddwn yn argymell i EAL eu bod yn newid ystod oedran y cymhwyster PEO Lefel 2
fel ei fod ar gael i ddysgwyr dros 16 oed yn unig. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw geisiadau
dynodi yn y dyfodol gan gyrff dyfarnu i'r cymhwyster hwn fod ar gael ar gyfer dysgwyr
dan 16 oed. Byddwn hefyd yn annog EAL a chyrff dyfarnu eraill i sicrhau bod cymhwyster
ymarferol priodol ar gael ar gyfer ysgolion uwchradd sydd ar hyn o bryd yn cynnig y PEO
Lefel 2 i ddysgwyr dan 16 oed.
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Mewn ymateb i'r canfyddiad hwn, dywedodd EAL:
“Rydym yn cymryd o ddifrif y sylwadau a fynegwyd ynghylch PEO Lefel 2 ar gyfer y rhai dan
16 oed lle gallai fod meysydd anoddach i'w cyflawni a'u hasesu'n llawn mewn amgylchedd
gweithdy ysgol yn hytrach na'r gweithle. Mae'r adroddiad yn canfod yn glir mai canlyniad
hyn yw y gall fod gwahaniaeth o ran hyder a chymhwysedd rhwng y rhai sy'n cwblhau'r
cymhwyster mewn ysgol o’u cymharu â’r rhai sy'n cwblhau mewn gweithle.
O ganlyniad i'r adroddiad, rydym yn bwriadu ymgynghori â'r ysgolion sy'n cyflwyno'r
cymhwyster ar hyn o bryd i archwilio opsiynau amgen i gyfuno cymhwyster gwybodaeth a
sgiliau sy'n dal yn ymarferol iawn ond nad yw'n ceisio barnu cymhwysedd yn yr un modd â'r
PEO Lefel 2 presennol.”
EAL
Rydym yn croesawu ymateb EAL, ac yn cytuno ei bod yn hanfodol bod dewis i ddysgwyr
o gymhwyster ymarferol mewn peirianneg ar y lefel hon. Mae EAL wedi nodi eu bod yn
bwriadu dod â PEO Lefel 2 i ben ar gyfer dysgwyr dan 16 oed erbyn 31 Mawrth 2022.
Byddwn yn parhau i gwrdd ag EAL i sicrhau bod unrhyw benderfyniadau a wneir yn cael
eu gweithredu ar adeg briodol er mwyn sicrhau nad yw dysgwyr a chanolfannau dan
anfantais.
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Cam gweithredu 5
Yn ymgynghoriad nesaf Cymwys ar gyfer y Dyfodol, byddwn yn:
• c ynnwys cynnig i gynnwys TGAU newydd mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu yn yr
ystod o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed yng Nghymru yn y dyfodol; ac
Fel rhan o'n rhaglen waith Cymwys ar gyfer y Dyfodol, byddwn yn:
• adolygu’r ystod o gymwysterau cysylltiedig â pheirianneg ar gyfer pobl ifanc 16 oed
i gefnogi'r Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y cam gweithredu hwn
Ar hyn o bryd, cynigir ystod o gymwysterau peirianneg i ddysgwyr 16 oed yng Nghymru.
Fodd bynnag, canfu’r Adolygiad hwn fod y cymwysterau peirianneg cyfredol sydd ar
gael mewn ysgolion uwchradd yn cael eu cymryd yn bennaf gan ddysgwyr nad ydynt
yn perfformio cystal mewn pynciau academaidd ac maent yn tueddu i beidio â denu,
neu gael eu cynnig i, ddysgwyr mwy academaidd o ran gallu. Un rheswm allweddol
a roddwyd am hyn oedd nad yw'r cymwysterau peirianneg a gynigir mewn ysgolion
uwchradd yn gymwysterau TGAU ac, felly, nid ydynt yn cael eu hystyried yn gyfartal â
phynciau TGAU.
Rydym wedi nodi achos clir dros ddatblygu TGAU mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu
i fod ar gael i ddysgwyr 14-16 oed. Byddai'r cymhwyster hwn, a fyddai'n anelu at
ddatblygu sylfaen eang o wybodaeth a sgiliau mewn peirianneg a gweithgynhyrchu,
yn fan cychwyn addas i bobl ifanc a dylai ddenu dysgwyr ag ystod o alluoedd. Fodd
bynnag, ni allwn ystyried hyn ar ei ben ei hun oherwydd efallai y bydd angen a galw am
gymwysterau peirianneg perthnasol eraill i fod yn rhan o'r cymwysterau a gynigir ar
gyfer pobl ifanc 16 oed yng Nghymru. Rhaid i ni hefyd ystyried cyd-destun ehangach ein
rhaglen waith ‘Cymwys ar gyfer y Dyfodol’ i bennu ystod y cymwysterau ar gyfer pobl
ifanc 16 oed yng Nghymru yn y dyfodol.
Byddwn cyn hir yn cyhoeddi ein rownd nesaf o ymgynghoriadau Cymwys ar gyfer y
Dyfodol, a fydd yn cynnwys cynigion ar gyfer y prif gymwysterau y dylid eu cynnwys
mewn unrhyw ystod o gymwysterau yn y dyfodol ar gyfer pobl ifanc 16 oed. Yn yr
ymgynghoriad hwnnw, byddwn yn cynnwys cynnig i gynnwys TGAU newydd mewn
Peirianneg a Gweithgynhyrchu fel rhan o'r ystod o gymwysterau yn y dyfodol.
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Os byddwn, yn dilyn yr ymgynghoriad hwnnw, yn penderfynu datblygu TGAU mewn
Peirianneg a Gweithgynhyrchu, yna bydd angen i ni ystyried sawl ffactor. Er enghraifft,
byddem am ystyried beth ddylai ddigwydd i'r llwybr peirianneg sydd wedi'i gynnwys
ar hyn o bryd yn y cymhwyster Dylunio a Thechnoleg TGAU, gan gynnwys sut y dylai
ymwneud â chymhwyster peirianneg TGAU ar wahân neu a ddylid ei derfynu. Byddai
angen i ni hefyd ystyried yn ofalus a oes achos dros ddatblygu cymhwyster Peirianneg
a Gweithgynhyrchu TAG UG/Safon Uwch i ddarparu dilyniant o TGAU. Byddai angen i ni
ystyried pwrpas, a'r angen am, gymhwyster TAG UG/Safon Uwch yng nghyd-destun y
TAG a chymwysterau lefel 3 eraill sydd ar gael yng Nghymru.
Mewn ymateb i'r weithred hon, dywedodd CBAC:
“Nodwn yn ofalus gynlluniau Cymwysterau Cymru i ymgynghori ar gynnig ar gyfer
cymhwyster TGAU newydd mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu. Rydym yn cytuno â'r
llinell amser arfaethedig ar gyfer datblygiad posibl, gan ein bod yn teimlo ei bod yn bwysig
ystyried y cynnig hwn yng nghyd-destun yr ystod o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed
yng Nghymru yn y dyfodol.”
CBAC
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Cam gweithredu 6
Byddwn yn cyflwyno dull cryfach o adolygu unrhyw gymwysterau cysylltiedig â
pheirianneg ym maes pwnc sector 4 y mae cyrff dyfarnu yn eu cyflwyno ar gyfer
dynodiad newydd neu estynedig (i fod yn gymwys i'w defnyddio ar raglenni dysgu
wedi'u hariannu ar gyfer pobl ifanc dan 19 oed) o fis Ionawr 2021. Byddwn yn gofyn i
gyrff dyfarnu ddarparu tystiolaeth ddigonol i ni fod unrhyw gymhwyster y maent yn ei
gyflwyno i ni ar gyfer dynodiad newydd neu estynedig:
• yn cynnig cynnwys cyfoes a pherthnasol;
• y n cynnig cynnwys sy'n adlewyrchu anghenion diwydiant a, lle bo hynny'n
berthnasol, bod barn diwydiant wedi'i hystyried wrth ddatblygu a/neu adolygu'r
cymhwyster; ac
• y n dangos eu bod wedi ystyried, ac wedi ceisio goresgyn, y materion a nodwyd gan
yr Adolygiad mewn perthynas ag asesu.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y cam gweithredu hwn
Un o brif ganfyddiadau'r Adolygiad hwn yw nad yw rhai cymwysterau yn y sector yn
cynnig cynnwys cyfoes a pherthnasol. Rydym yn galonogol o weld cynnwys rhai o'r
cymwysterau mwy newydd sydd wedi’u cyflywno, neu sydd wrthi’n cael eu cyflwyno,
yng Nghymru. Fodd bynnag, o ystyried cwmpas yr Adolygiad hwn mae yna lawer o
gymwysterau yn y system lle mae gennym dystiolaeth gyfyngedig i’n sicrhau bod y
cynnwys yn gyfredol ac yn berthnasol. Datblygwyd rhai o’r cymwysterau hyn sawl
blwyddyn yn ôl, ac mae'n debygol bod angen diweddaru eu cynnwys.
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod dysgwyr yng Nghymru yn gallu cyrchu cymwysterau
sy'n cynnig cynnwys diweddar a pherthnasol a ddylai eu paratoi'n ddigonol i symud
ymlaen i astudiaeth bellach neu gyflogaeth. Felly, yn unol â'n Polisi Dynodi33, byddwn
yn diwygio ein Rheolau ynghylch Ceisiadau i Ddynodi Cymwysterau i osod gofynion
tystiolaeth benodol ychwanegol sy'n ymwneud â Pheirianneg a chryfhau ein dull o
adolygu ceisiadau o'r fath. Byddwn angen sicrwydd bod cyrff dyfarnu wedi cymryd
camau ystyrlon i sicrhau bod y cynnwys yn gyfredol, yn berthnasol i ddiwydiant, a'u bod
wedi ceisio goresgyn y materion penodol a nodwyd gan yr Adolygiad mewn perthynas ag
asesu.

33

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/ein-gwaith/ein-dogfennau-rheoleiddiol/polisiau/
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Cam gweithredu 7
Byddwn yn rhannu gyda'r cyrff dyfarnu y canfyddiadau sy’n ymwneud ag asesu ac yn eu
hannog i ystyried y canfyddiadau wrth ddatblygu, adolygu a diweddaru'r cymwysterau
y maent yn eu cynnig yn y sector. Byddwn yn monitro ymateb cyrff dyfarnu i’r weithred
hon trwy ein dull cryfach o adolygu cymwysterau cysylltiedig â pheirianneg ym maes
pwnc sector 4 (gweithred 6).
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y cam gweithredu hwn
Trwy gydol yr Adolygiad, codwyd pryderon ynghylch gor-asesu, hydrinedd asesiadau,
a gorddibyniaeth ar dystiolaeth ysgrifenedig. Fel rhan o'n hadolygiad technegol,
gwnaethom hefyd nodi diffygion gydag asesiadau a ddyfeisiwyd gan ganolfannau.
Byddwn yn rhannu gyda'r cyrff dyfarnu y canfyddiadau sy'n ymwneud ag asesu ac yn eu
hannog i ystyried y rhain wrth ddatblygu, adolygu a diweddaru'r cymwysterau y maent
yn eu cynnig yn y sector. Trwy ein dull cryfach o adolygu cymwysterau cysylltiedig â
pheirianneg ym maes pwnc sector 4 (gweithred 6), byddwn yn gofyn i gyrff dyfarnu
ddarparu tystiolaeth ddigonol eu bod wedi ystyried, ac wedi ceisio goresgyn, y materion
a nodwyd gan yr Adolygiad mewn perthynas ag asesu.
Yn dilyn cyhoeddi'r adroddiad hwn, byddwn yn ysgrifennu at gyrff dyfarnu sy'n cynnig
cymwysterau ym maes pwnc sector 4 i esbonio'r gofynion ar gyfer y dull cryfach ac i
amlinellu'r dystiolaeth y bydd ei hangen arnom.
Byddwn hefyd yn ystyried canfyddiadau'r Adolygiad wrth i ni ddatblygu cynllun i gryfhau
asesiad yn y system gymwysterau.
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Cam gweithredu 8
Byddwn yn parhau i flaenoriaethu, ar gyfer ein Grant Cymorth i’r Gymraeg, gymwysterau
mewn rhaglenni dysgu amser llawn ar gyfer dysgwyr 14-19 oed a phrentisiaethau, a
byddwn yn parhau i annog cyrff dyfarnu sy'n datblygu cymwysterau newydd sbon neu
gymwysterau i gymryd lle rhai eraill yn y sector i wneud cais am y grant hwn.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y cam gweithredu hwn
Nododd yr Adolygiad hwn bryderon gan ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg nad
oedd rhai o'r cymwysterau peirianneg BTEC mwy newydd, a'u hasesiadau, ar gael trwy
gyfrwng y Gymraeg. Codwyd hyn fel pryder sylweddol ynghylch cymwysterau peirianneg
BTEC Lefel 3, gan y byddai hyn yn gadael bwlch o ran argaeledd cymwysterau lefel tri
perthnasol i'w defnyddio gan ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg.
Gwnaethom drafod y pryder hwn gyda Pearson. Mewn ymateb i'r canfyddiadau, maent
wedi cyflwyno eu cyfres newydd o gymwysterau Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch
Lefel 3 i Gymru ac wedi ymrwymo i sicrhau bod y rhain ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Gwnaethom wahodd Pearson Education i wneud cais am ein grant cymorth cyfrwng
Cymraeg, ac yn ddiweddar dyfarnwyd grant cymorth iddynt i sicrhau bod y cymwysterau
hyn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.
Darparodd Pearson yr ymateb a ganlyn i'r weithred hon:
“Yn ddiweddar, rhoddwyd cyllid i Pearson, gan Cymwysterau Cymru, i gyfieithu’r gyfres
o gymwysterau Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (AME) gyfredol i’r Gymraeg a bydd yn
ymdrechu i sicrhau bod yr holl gymwysterau peirianneg a gweithgynhyrchu (E&M) newydd
a gymeradwywyd i’w cyflwyno yng Nghymru hefyd (yn amodol ar y cyllid a'r galw sydd ar
gael) ar gael yn y Gymraeg.”
Pearson
Rydym hefyd wedi tynnu sylw at bwrpas ac argaeledd ein Grant Cymorth i’r Gymraeg i
gyrff dyfarnu eraill yn y sector. Er enghraifft, nod yr IMI yw sicrhau bod ei gymwysterau
cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn newydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Yn dilyn yr Adolygiad hwn, byddwn yn parhau i gwrdd â'r cyrff dyfarnu allweddol yn y
sector i dynnu eu sylw at bwrpas ac argaeledd ein Grant Cymorth i’r Gymraeg ac annog y
rhai sy'n datblygu cymwysterau newydd sbon neu gymwysterau i gymryd lle rhai eraill
yn y sector i wneud cais am y grant hwn.
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Cam gweithredu 9
Byddwn yn rhannu tystiolaeth yr Adolygiad â Llywodraeth Cymru a chyrff perthnasol
eraill, ac yn dwyn eu sylw at ganfyddiadau'r Adolygiad sy'n ymwneud â:
• y r angen am fwy o ymwybyddiaeth o beirianneg a phrentisiaethau, yn enwedig
mewn ysgolion;
• y r angen i annog mwy o fenywod a merched i ddilyn llwybrau cysylltiedig â
pheirianneg; ac
• y r heriau recriwtio a chadw athrawon arbenigol, yn enwedig ym maes addysg
bellach a dysgu seiliedig ar waith.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y cam gweithredu hwn
Mae'r Adolygiad hwn wedi nodi rhai heriau systemig sy'n cael effaith ar effeithiolrwydd
cymwysterau. Fodd bynnag, maent yn heriau na allwn eu goresgyn ar ben ein hunain.
Felly, byddwn yn rhannu'r canfyddiadau â Llywodraeth Cymru a chyrff sector perthnasol
eraill fel Diwydiant Cymru, Enginuity a'r IMI (cyngor sgiliau sector), ac yn tynnu sylw at yr
heriau systemig penodol a nodwyd gan yr Adolygiad.
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Casgliad
Ar ôl profi'r gwahanol opsiynau gyda chyflogwyr, darparwyr dysgu, arbenigwyr sector,
cyrff dyfarnu a gyda'n panel cyfeirio rhanddeiliaid, rydym yn credu y byddai'r camau a
nodwyd yn yr adroddiad hwn yn mynd i'r afael yn briodol, â'r materion a nodwyd gan yr
Adolygiad hyd ag y bo hynny'n rhesymol bosibl. Bydd y camau hyn yn caniatáu i ni gynnal
cryfderau cyfredol y sector, gan oresgyn y materion cymwysterau penodol a nodwyd gan yr
Adolygiad.
Rydym yn hyderus y bydd y camau a nodwyd yn yr adroddiad yn cryfhau effeithiolrwydd
cymwysterau yn y sector yn sylweddol.
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Cydnabyddiaethau
Hoffem ddiolch yn ddiffuant i bawb a roddodd eu hamser i gymryd rhan yn yr Adolygiad
ac a ddarparodd arbenigedd a mewnwelediad mor amhrisiadwy. Mae eu gwybodaeth
a'u dealltwriaeth o'r sector wedi helpu i sefydlu sylfaen dystiolaeth gref i strwythuro'r
adroddiad, ac mae eu hymgysylltiad â'r Adolygiad wedi rhoi cyfle i ni brofi canfyddiadau
sy'n dod i'r amlwg a chamau gweithredu arfaethedig. Rydym yn gwerthfawrogi pob
cyfraniad a wnaed i gefnogi'r Adolygiad. Diolch yn arbennig i aelodau ein panel cyfeirio
rhanddeiliaid (a restrir isod), a roddodd gyngor ac arweiniad ac a heriodd ein meddyliau yn
adeiladol, yn ogystal â'n cynghorwyr sector a rhanddeiliaid ychwanegol a ymgysylltodd â'r
broses Adolygu mewn ffordd mor gadarnhaol.
•W
 illiam Bateman - Coleg Sir Benfro
•Y
 ian Baty - Toyota
•S
 alah Berdouk - Grŵp Llandrillo Menai
•S
 imon Biggs - Renishaw
•A
 lison Bladon - Ford
• L ouise Burnell - GE Aviation
•N
 eil Clancy - Y Coleg Merthyr Tudful
• T erry Collier - Celsa Steel
•D
 ave Cranmer - Cynghorydd Sector
•M
 ark Cross - Cruz Engineering
• Joanne Daniels - Newport Wafer Fab
•G
 avin Davies - Coleg y Cymoedd
•S
 erena Dempsey - Ipsen
•M
 ike Donnelly - Coleg Penybont
•D
 avid Evans - Magellan Aero
•M
 ark Evans - Estyn
•P
 rofessor Sam Evans - Prifysgol Caerdydd
•H
 erbert Haines - CH Bailey
•N
 erys Jones - British Airways
•R
 obert Jones - Coleg Caerdydd a’r Fro
• Julie Jones - JCB
•G
 avin Jones - Airbus
•P
 eter Kerridge - Cottam & Brookes

• Jane Lewis - Partneriaeth Dysgu a Sgiliau
Rhanbarthol De Orllewin a Chanolbarth
Cymru
• Huw Mathias - TATA Steel
• Chris Morris - JCB
• John Moulton - TSW Ltd
• John Nash - TSW Ltd
• Steve Ormandy - Ardagh Group
• Bill Peaper - Diwydiant Cymru
• Louise Pennell - Prifysgol De Cymru
• John Phelps - Cynghorydd Sector
• Neil Purslow - NDGTA
• Lance Rutherford - Coleg Sir Benfro
• Wayne Scoberg - Llywodraeth Cymru
• Denise Thomas - Coleg Gŵyr Abertawe
• Richard Tobutt - De-ddwyrain Cymru
Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd
• Adam Twells - Coleg Sir Gâr
• Nick Tyson - Coleg Cambria
• Tracey Welch - Ardagh Group
• Steve Williams - Coleg Gŵyr Abertawe
• Malcolm York - Coleg Sir Benfro
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Atodiad 1
Rhestr o’r cymwysterau a gynhwyswyd yn sampl yr adolygiad technegol.
Rhif QiW
C00/0400/4
C00/0322/5
C00/0322/6
C00/0340/2
C00/0295/3
C00/0542/7
C00/0543/0
C00/0219/7
C00/0219/4
C00/0273/6
C00/0275/3
C00/0274/4
C00/0275/8
C00/0485/9
C00/0249/1
C00/0247/6
C00/0775/5
C00/0572/7
C00/1174/1
C00/1174/4
C00/1174/8

Teitl y cymhwyster
City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg Awyrennau
City & Guilds Diploma NVQ Lefel 2 mewn Peirianneg Pŵer Trydanol
- Gweithrediadau a Chynnal a Chadw Tyrbinau Gwynt
City & Guilds Diploma NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Pŵer Trydanol
- Gweithrediadau a Chynnal a Chadw Tyrbinau Gwynt
City & Guilds Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Peirianneg Rheilffyrdd a
Cynnal a Chadw’r Trac
City & Guilds Tystysgrif Lefel 2 mewn Peirianneg Rheilffyrdd Ategu
Gwybodaeth
EAL Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Perfformio Gweithrediadau
Peirianneg
EAL Diploma NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau
Peirianneg
EAL Diploma NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau
Peirianneg
EAL Diploma NVQ Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ym maes
Peirianneg
IMI Diploma Lefel 2 mewn Egwyddorion Cynnal a Thrwsio
Cerbydau Ysgafn
IMI Diploma Lefel 2 mewn Cymhwysedd Cynnal a Cadw a Thrwsio
Cerbydau Ysgafn
IMI Diploma Lefel 3 mewn Egwyddorion Cynnal a Thrwsio
Cerbydau Ysgafn
IMI Diploma Lefel 3 mewn Cymhwysedd Cynnal a Cadw a Thrwsio
Cerbydau Ysgafn
Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/2 mewn Peirianneg
Pearson BTEC Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg
Pearson BTEC Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg
Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn
Peirianneg
CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Peirianneg
CBAC Eduqas TGAU Lefel 1/2 (9-1) mewn Electroneg
CBAC Eduqas TAG Safon Uwch Lefel 3 mewn Electroneg
CBAC Eduqas TAG Safon Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Electroneg
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Adeilad Q2,
Lôn Pencarn,
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