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Rhageiriau
Mae’r sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yn allweddol i ddatblygiad economaidd Cymru.
Mae’n sector mawr dynamig yng Nghymru sy’n cyflogi 130,000 o unigolion mewn 13,000 o
gwmnïau o amrywiol faint, gan gyflawni amrywiaeth eang o alwedigaethau ac, yn bwysig o’n
safbwynt ni, yn cynnwys nifer uchel o ddysgwyr o Gymru yn sefyll cymwysterau (mwy nag 8,000
o ardystiadau yn 2015). O ganlyniad i’w faint, ei gymhlethdod a’i bwysigrwydd, gwnaethom
benderfynu mai’r sector hwn fyddai ffocws ein hail adolygiad sector.
Roedd yr adolygiad yn eang, yn gynhwysol, yn cynnwys mewnbwn o amrywiaeth eang o
safbwyntiau a rhydd nifer o ganfyddiadau pendant. Mae llawer o ganfyddiadau cadarnhaol o ran sut
y caiff cymwysterau presennol eu cyflwyno, yn arbennig yr ymrwymiad a ddangosir gan ddysgwyr
a thiwtoriaid. Fodd bynnag, mae meysydd y mae angen gwella arnynt yn y byrdymor a’r hirdymor.
Nodwyd gennym y camau gweithredu rydym yn bwriadu eu cymryd ar unwaith a’n hopsiynau ar
gyfer diwygiadau tymor hwy, y byddwn yn ymgynghori arnynt. Byddwn yn canolbwyntio ar waith
dilynol mewn perthynas â’n canfyddiadau fel y rheoleiddiwr annibynnol: rydym yn ymrwymedig i
wella’r ddarpariaeth i ddysgwyr ac ymdrin â’r materion ymarferol gwirioneddol a nodwyd gennym.
Er ei bod yn rhy gynnar i ddod i gasgliadau eang, mae canfyddiadau sy’n deillio o’r adolygiad hwn
sy’n adlewyrchu ein canfyddiadau o’n hadolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnwys
Gofal Plant, a chanfyddiadau adolygiadau a gynhaliwyd gan eraill. Mae’r rhain yn cynnwys barn
rhanddeiliaid bod yr amrywiaeth o gymwysterau sydd ar gael yn gymhleth, yn ddryslyd a bod diffyg
cydlyniant; nad yw llwybrau dilyniant bob amser yn glir; bod dysgwyr yn profi achosion o ailadrodd
wrth iddynt ddatblygu drwy gymwysterau; a phryderon am y trefniadau asesu. Byddwn yn ystyried
y materion hyn wrth i ni fwrw ati â’n rhaglen barhaus o adolygiadau sector.
I gloi, hoffwn ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r adolygiad hwn am eu cyfranogiad. Mae adolygiadau
sector yn gofyn am ymrwymiad eithriadol o ran amser ac arbenigedd, a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y
sylwebaeth fanwl a fynegir yn yr adroddiad hwn.

Philip Blaker
Prif Weithredwr – Cymwysterau Cymru

Y tîm adolygu’r AAA yn Cymwysterau Cymru
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Mae’n bleser gennyf gyhoeddi ein hadroddiad ar yr ail adolygiad sector hwn, ffrwyth llafur bron i
ddeunaw mis o waith. Bu ein taith i ddeall y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig a’r rôl y mae
cymwysterau yn ei chwarae wrth gydnabod cyflawniadau dysgwyr a diwallu anghenion cyflogwyr
yn daith ddiddorol a heriol. Rydym wedi clywed, neu wedi darllen, safbwyntiau tua mil o bobl ledled
Cymru a nodwn yr hyn a ddywedwyd wrthym yn yr adroddiad hwn. Wrth i ni ddechrau myfyrio ar ein
canfyddiadau, gwnaethom sylweddoli fod cyfle gwirioneddol yng Nghymru i ddatblygu datrysiadau
i ymdrin â phryderon cyflogwyr, dysgwyr a darparwyr dysgu. Wrth ystyried datrysiadau, rydym yn
ymwybodol bod gweithwyr adeiladu o Gymru yn dueddol o symud o amgylch yn sylweddol a bod
angen i’w cymwysterau arwain at waith, nid yn unig yng Nghymru, ond dros y ffin hefyd yn Lloegr ac
mewn mannau eraill. Credwn y gallai ein cynigion wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol
i’r sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yng Nghymru.
Mae’r adolygiad sector hwn wedi cynnwys nifer sylweddol o staff o bob rhan o Cymwysterau Cymru.
Rhestrir enwau aelodau craidd y tîm yng nghefn y ddogfen hon: hebddynt, ni cheid unrhyw adolygiad.
Roeddem yn ffodus tu hwnt o gael cyfle i fanteisio ar gyngor arbenigol Gareth Williams o CITB
a ymunodd â ni ar secondiad ar gyfer cyfnod yr adolygiad. Hoffwn ddiolch iddo am rannu ei
wybodaeth, ei brofiad, ei amynedd a’i hiwmor ac am gyfrannu mewn cynifer o ffyrdd at yr
adolygiad hwn.
Rhoddodd ein panel cyfeirio rhanddeiliaid allanol gyngor gwerthfawr a cheir rhestr o’r sefydliadau a
gyfrannodd ar ddiwedd yr adroddiad. Diolch yn fawr i bob un o’r unigolion a ddarparodd her, cyngor
ac awgrymiadau drwy gydol yr adolygiad – fel rhan o’r cyfarfodydd ac fel arall.
Mae nifer o gyrff sector a chyrff proffesiynol wedi cymryd rhan yn yr adolygiad mewn ffordd
frwdfrydig ac adeiladol a hoffwn ddiolch iddynt am roi mor hael o’u hamser ac am eu cyfraniadau.
Dylid sôn yn arbennig am Dawn Hillier a Steve Hearty (CITB), Ed Evans (CECA), Michelle Davies (ECA)
a Graeme Dryden (APHC).
Mae rhwydwaith BACH o benaethiaid adeiladu o’r sector addysg bellach yng Nghymru, o dan
gadeiryddiaeth fedrus Andrew Brett, wedi cydweithio’n agos â ni er mwyn sicrhau ein bod yn deall y
materion o safbwynt darparwyr dysgu – ond maent hefyd wedi ymateb yn gadarnhaol i’r awydd am
newid a fynegwyd gan gyflogwyr ac wedi chwarae rhan amhrisiadwy wrth helpu i lunio ein cynigion.
Mae Llywodraeth Cymru wedi dangos diddordeb brwd ac wedi cynnig cyngor ac awgrymiadau
cadarn. Diolch yn arbennig i Sam Huckle, Claire Maxwell a Geoff Hicks ar yr ochr Sgiliau ac i Jill
Fairweather o CADW.
Ac, wrth gwrs, diolch hefyd i bob dysgwr, cyflogwr, athro, athrawes, tiwtor, aseswr, hyfforddwr,
cynghorydd ac arbenigwr a gymerodd ran mewn cyfweliadau, grwpiau trafod a gweithdai neu a
gwblhaodd ein harolwg ar-lein. Gobeithio y caiff eich safbwyntiau eu hadlewyrchu yn yr
adroddiad hwn.
Ac i bob un sy’n darllen yr adroddiad hwn, gobeithio y bydd o ddiddordeb i chi, y bydd yn addysgiadol
ac y byddwch yn achub ar y cyfle i ymateb i’n hymgynghoriad a chyflwyno eich barn i ni am ein
cynigion ar gyfer gweithredu. Byddem yn croesawu eich sylwadau’n fawr iawn.

Cassy Taylor
Cyfarwyddwr Cyswllt (Cymwysterau Galwedigaethol) – Cymwysterau Cymru
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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. Hwn yw’r ail 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 galwedigaethol 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 sefydliadau gwahanol yn cydweithio i gyflwyno’r cymwysterau
hynny. Rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus – sef
y rhai y mae myfyrwyr yn astudio ar eu cyfer mewn ysgolion a cholegau, ac fel rhan o
raglenni prentisiaeth. Fodd bynnag, os byddwn yn nodi problemau gyda chymwysterau
perthnasol eraill rydym yn eu hystyried hefyd.
2. Mae gweddill yr adroddiad wedi’i strwythuro fel a ganlyn:
• Methodoleg – rydym yn nodi methodoleg yr Adolygiad.
• Cyd-destun y sector – rydym yn nodi nodweddion y sector sy’n arbennig o berthnasol i’r
Adolygiad.
• Canfyddiadau – rydym yn nodi canfyddiadau’r Adolygiad mewn perthynas â’r canlynol:
- y system gymwysterau yn gyffredinol;
- cynnwys cymwysterau a pha mor gyfredol ydynt;
- asesiad;
- cymwysterau yr astudir ar eu cyfer mewn ysgolion yn bennaf;
- addysg bellach;
- prentisiaethau;
- datblygiad proffesiynol parhaus;
- cludadwyedd;
- astudiaeth gymharu ryngwladol.
• Camau gweithredu cam un – rydym yn nodi’r camau y byddwn yn eu cymryd yn y
byrdymor er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r materion a nodwyd yn yr adolygiad.
• Opsiynau cam dau ar gyfer diwygio – rydym yn nodi’r opsiynau ar gyfer diwygio
cymwysterau yn y tymor hwy yr ydym yn ystyried eu cymryd. Rydym yn ymgynghori
ynghylch yr opsiynau hyn – gweler ein gwefan am ragor o wybodaeth a’ch cyfle i
ymateb.
3. Mewn adolygiadau sector, rydym yn ystyriad y canlynol:
• a yw ystod a natur y cymwysterau sydd ar gael yn y sector yn ddigonol;
• a yw gofynion cyflogwyr, addysg uwch a’r proffesiynau yn cael eu bodloni ac a ydynt yn
debygol o gael eu bodloni, hyd yn gellir rhagweld;
• a yw’r gofynion o ran gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yn adlewyrchu gwybodaeth
gyfredol ac arfer gorau;
• a yw’r trefniadau asesu yn effeithiol;
• a yw’r ddarpariaeth o ran asesiadau cyfrwng Cymraeg yn ddigonol;
• a ellir cymharu’r cymwysterau â chymwysterau tebyg yn Ewrop ac mewn mannau eraill;
• a yw’r cymwysterau yn y sector yn cael eu darparu’n effeithlon ac a ydynt yn cynnig
gwerth am arian;
• rolau a chyfrifoldebau sefydliadau eraill a’r effaith y maent yn ei chael ar effeithiolrwydd
y cymwysterau.
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4. Wrth gynnal yr adolygiad roedd yn amlwg i ni fod y sector yn rhoi cryn bwyslais ar ddysgu
a chymwysterau. Roedd ansawdd yr ymgysylltu â’r adolygiad yn ardderchog ac roedd
buddiannau dysgwyr a chyflogwyr yn hollbwysig i bob rhanddeiliad.
5. Fodd bynnag, yn yr adolygiad gwnaethom nodi i’r Adolygiad nodi, o ran y system
gymwysterau gyffredinol ar gyfer y sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (AAA):
• nid yw’r hyn a gynigir o ran cymwysterau wedi’i gynllunio’n strategol – mae’n gymhleth,
yn ddryslyd ac weithiau’n ailadroddus. Hyd yn oed gyda dros 400 o gymwysterau yn y
sector ceir bylchau weithiau;
• nid yw llwybrau dilyniant o addysg bellach i brentisiaethau, cyflogaeth ac addysg uwch
yn glir nac yn ddigonol;
• gall y lefelau a briodolir i gymwysterau AAA arwain at ormod o ailadrodd ac nid ydynt yn
nodi dilyniant yn glir;
• mae cyflogwyr llai o faint yn ystyried bod y cymwysterau presennol wedi’u llunio ar sail
‘un ateb i bawb’, er mwyn diwallu anghenion cyflogwyr mwy o faint a all fforddio cymryd
rhan yn y gwaith o gynllunio cymwysterau – ac nad yw anghenion cyflogwyr llai o faint
yn cael eu diwallu;
• mae cyflogwyr llai o faint, a rhai cyflogwyr mwy o faint, yn credu bod dysgwyr yn aml yn
arbenigo’n rhy gynnar ac nad oes ganddynt drosolwg o grefftau eraill;
• rhoddodd y rhan fwyaf o’r cyflogwyr y cyfwelwyd â hwy y pwys mwyaf ar sgiliau datrys
problemau, rhyngbersonol, craidd a’r gallu i ymgymryd ag amrywiaeth ehangach o
dasgau na’r rhai a ragnodir mewn cymwysterau;
• mae cymwysterau weithiau’n gofyn i ddysgwyr gyflawni tasgau nad oes eu hangen
mwyach;
• nid yw cymwysterau yn cwmpasu gweithio gyda thechnolegau newydd yn ddigonol;
• nid yw rhai o’r cymwysterau sydd eu hangen o hyd wrth weithio gyda strwythurau a
adeiladwyd gan ddefnyddio dulliau a deunyddiau traddodiadol wedi’u cynnwys mewn
cymwysterau;
• anaml y mae athrawon ac aseswyr yn diweddaru eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn
lleoliad adeiladu ac, felly, nid ydynt yn gwbl gymwys i addysgu technegau modern;
• mae gwybodaeth am y system gymwysterau - i rieni, dysgwyr a chyflogwyr - yn ddryslyd
ac, weithiau, nid yw ar gael;
• mae heriau o ran denu digon o ddysgwyr, ar y lefel gywir o allu, i’r diwydiant. Mae
cyflogwyr o’r farn ei bod yn bwysig cynnig cyfleoedd deniadol i bobl ifanc 14 oed a
throsodd.
Cymwysterau AAA mewn ysgolion
6. A
 wgrymodd tystiolaeth gan randdeiliaid, mewn perthynas â chymwysterau mewn ysgolion,
y canlynol:
• mae rhai cymwysterau cymharol newydd, a gynlluniwyd ar y cyd â CITB ar gyfer dysgwyr
rhwng 14 ac 16 oed, wedi cael derbyniad da mewn ysgolion;
• roedd amrywiaeth o safbwyntiau ynghylch a oedd y cydbwysedd cywir wedi’i sicrhau
rhwng theori ac arfer o fewn y cymwysterau newydd hyn;
• roedd rhai heriau yn gysylltiedig â chyflwyno’r cymwysterau hyn, gydag unigolion nad
oeddent yn arbenigo yn y pwnc weithiau yn cael y cyfrifoldeb am addysgu ac asesu;
• roedd tuedd i beidio â recriwtio dysgwyr mwy abl i astudio ar gyfer cymwysterau sy’n
ymwneud ag adeiladu.
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Addysg bellach amser llawn
7. Nododd yr Adolygiad, mewn perthynas â chymwysterau yr astudir ar eu cyfer mewn
addysg bellach amser llawn, y canlynol:
• lle roedd dysgwyr yn dilyn cyrsiau crefft-benodol ar lefelau 1, 2 a 3, roedd cryn dipyn o
ailadrodd o ran cynnwys ar bob lefel;
• nid oedd dysgwyr a oedd yn gadael addysg bellach yn aml yn barod ar gyfer y gweithle.
Nid oedd ganddynt brofiad o weithio ar safle yn aml, anaml yr oeddent yn deall yr
amgylchedd gwaith ac nid oeddent yn aml wedi datblygu’r sgiliau ‘mwy meddal’ i
weithio’n dda gydag eraill;
• wrth ddechrau gweithio, er mwyn cael y ‘cardiau crefft’ perthnasol (i bob pwrpas
trwydded i ymarfer), mae’n rhaid i ddysgwyr ennill cymhwyster NVQ. Mae’r rhain yn
ailadrodd llawer o’r asesiadau y maent wedi’u gwneud mewn addysg bellach, ond mewn
lleoliad gwaith;
• roedd yr anawsterau hyn yn waeth yn achos dysgwyr a oedd yn astudio ar gyfer
cymwysterau trydanol lle roedd diffyg cysondeb rhwng cymwysterau AB a
chymwysterau NVQ – er ein bod ar ddeall bod cyrff dyfarnu wedi bod yn adolygu’r mater
hwn yn ddiweddar;
• nid oedd dysgwyr yn defnyddio cyfarpar na thechnegau cyfredol yn achos sawl cwrs
a chymhwyster – ac nid oedd gan golegau AB gyfarpar modern priodol i ddysgwyr ei
ddefnyddio weithiau, na digon o ddeunyddiau adeiladu i ddarparu amgylcheddau dysgu
ac asesu realistig;
• roedd nifer o agweddau allweddol ar grefftau, yr oedd llawer o gyflogwyr yn gofyn
amdanynt ond a oedd wedi’u hepgor o gymwysterau, megis gwaith maen, gweithio
gyda ffynonellau ynni adnewyddadwy, chwistrellu, gosod dur, gwaith plwm, ffurfwaith,
estyllod a cheblau wedi’u hinswleiddio â mwynau;
• roedd asesiadau ar gyfer cymwysterau yn aml yn feichus ac yn ailadroddus, ac yn
defnyddio terminoleg a mathau o gwestiynau a oedd yn anodd eu deall;
• roedd anghysondeb o ran y gofynion ar gyfer asesu a sicrhau ansawdd ar gyfer yr un
cymhwyster rhwng cyrff dyfarnu a’r tu mewn iddynt;
• tra bod addysgu ac asesiadau cyfrwng Cymraeg fel arfer yn cael eu cynnig i ddysgwyr,
nid oedd dysgwyr Cymraeg eu hiaith fel arfer yn manteisio ar y ddarpariaeth hon am
nifer o resymau, ond yn aml am eu bod yn credu mai terminoleg Saesneg sy’n cael ei
defnyddio amlaf yn y gweithle (hyd yn oed lle mae Cymraeg yn cael ei siarad);
• mae’r gofyniad i astudio ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol a Bagloriaeth Cymru yn
peri anniddigrwydd i ddysgwyr;
• roedd dysgwyr mewn colegau addysg bellach yn gadarnhaol iawn ynghylch y cymorth
roeddent yn ei gael gan eu tiwtoriaid ac yn teimlo eu bod yn gweithredu er budd eu
myfyrwyr;
• bod rhwydwaith Cymdeithas Penaethiaid Adeiladu Prydain (BACH) (Cymru) yn fforwm
gwerthfawr ac ymrwymedig yn y sector addysg bellach sy’n mynd i’r afael â’r heriau sy’n
wynebu’r sector er mwyn dod o hyd i atebion.
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Cymwysterau AAA yr astudir ar eu cyfer mewn rhaglenni Prentisiaeth
8. Mae llawer o ganfyddiadau’r Adolygiad, ynghylch cymwysterau yr astudir ar eu cyfer yn
y sector addysg bellach, hefyd yn gymwys i gymwysterau yr astudir ar eu cyfer mewn
rhaglenni prentisiaeth ond ar gyfer y cymwysterau hyn nododd yr Adolygiad hefyd y
canlynol:
• roedd cymwysterau NVQ yn cael eu hasesu’n anghyson ac mewn ffordd na ellid dibynnu
arni. Ychydig iawn o brentisiaid y cyfwelwyd â hwy a oedd wedi cael eu gweld yn
cyflawni tasgau wrth eu gwaith er bod y cymwysterau wedi’u seilio ar hyn;
• nid oedd gan y rhan fwyaf o ddarparwyr dysgu yr adnoddau i ymgymryd â’r holl waith
arsylwi a oedd yn ofynnol i asesu pob elfen o gymhwyster NVQ;
• mae rhai cymwysterau yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddangos sgiliau a ddefnyddir
gan (neu sydd eu hangen ar) nifer fach iawn o gyflogwyr. Felly, roedd yn anodd i
brentisiaid gael cyfle i ymarfer y sgiliau, neu gael eu hasesu yn eu defnyddio, er mwyn
cwblhau eu cymwysterau;
• nid oedd y gofyniad, fel y’i dehonglwyd gan ddarparwyr dysgu, i ddysgwyr ddangos
sgiliau goruchwylio mewn cymwysterau lefel 3, yn briodol i ddysgwyr mewn
prentisiaethau am ei bod yn anodd i ddysgwyr ifanc a/neu lai profiadol ddefnyddio’r
sgiliau hyn a’u dangos;
• prin oedd y dystiolaeth o’r defnydd effeithiol o dechnolegau i ddarparu dulliau mwy
arloesol o gofnodi perfformiad neu gefnogi’r rhyngweithio rhwng prentisiaid ac aseswyr;
• roedd cyflogwyr o’r farn bod prentisiaethau yn rhy fyr – a’u bod yn fyrrach, ar y cyfan, na
phrentisiaethau yn y gwledydd cyffelyb a ystyriwyd gennym;
• nid oedd cyflogwyr, ar y cyfan, yn teimlo bod darparwyr addysg bellach yn eu cynnwys
ddigon yn y gwaith o gyflwyno cymwysterau mewn prentisiaethau;
• roedd rhai bylchau mewn llwybrau dilyniant, er enghraifft ar gyfer gweithredwyr
peiriannau;
• roedd dilyniant, ar y cyfan, y tu hwnt i lefel 3 yn heriol, er bod rhai cyrsiau pontio yn
darparu llwybrau i addysg uwch;
• roedd prentisiaid yn anfodlon ar y ffordd roedd cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn cael
eu haddysgu – yn aml mewn ffordd y mae dysgwyr yn ystyried ei bod yn ‘nawddoglyd’
ac fel ‘mynd yn ôl i’r ysgol’. Dywedant fod hyn yn amharu ar eu rhaglen ddysgu. Nid yw
dysgu yn cael ei roi yng nghyd-destun eu gwaith;
• mae canfyddiadau cadarnhaol yn cynnwys bod prentisiaid ar raglenni AAA yn dilyn
rhaglenni dysgu oddi ar y safle ac yn cael budd ohonynt, yn wahanol i rai sectorau eraill;
• roedd modelau Rhannu Prentisiaethau hefyd yn fenter gadarnhaol, a oedd yn galluogi
prentisiaid i weithio ar draws sawl sefydliad, gan ehangu eu profiad a’u galluogi i
gyflwyno tystiolaeth o sgiliau yn fwy effeithiol.
Ein hymateb i ganfyddiadau’r Adolygiad
9. Ym Mhennod 13 o’r adroddiad hwn rydym yn nodi’r camau gweithredu y byddwn yn eu
cymryd yn y byrdymor er mwyn mynd i’r afael â’r materion a godwyd gan yr Adolygiad
hwn. Mae’r rhain yn cynnwys awgrymu y dylai cyrff dyfarnu ystyried canfyddiadau’r
Adolygiad a gweithredu yn unol â hwy er mwyn mynd i’r afael â phryderon ynghylch
gwaith asesu. Ymhlith camau gweithredu eraill, rydym yn awgrymu bod y cyrff sector yn
adolygu’r safonau galwedigaethol cenedlaethol er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu
arferion presennol.

10

10. Ar ôl nodi rhaglen o gamau gweithredu byrdymor, rydym wedyn yn esbonio nad yw’r
camau gweithredu hyn yn debygol o fod yn ddigonol yn y tymor canolig, yn ein barn ni.
Mae hyn i’w briodoli’n bennaf i’r ffaith bod yr ystod o gymwysterau yn debygol o newid
yn sylweddol yn sgil diwygiadau a wneir i gymwysterau mewn mannau eraill – ond hefyd
am ein bod yn pryderu nad yw’r dull asesu presennol ar gyfer cymwysterau NVQ yn
addas at y diben.
11. Awn ymlaen i nodi’r opsiynau ar gyfer diwygio ar draws yr ystod o gymwysterau ar
gyfer dysgu yn yr ysgol, addysg bellach a phrentisiaethau. Ym mhob achos mae opsiwn
i fabwysiadu newidiadau o Loegr o gymharu ag opsiwn i gychwyn diwygiadau mwy
sylfaenol yng Nghymru. Rydym yn mynegi’r farn mai’r opsiynau gorau yw’r rhai sy’n
arwain at lwybr dilyniant clir a chydlynol i ddysgwyr yng Nghymru. Er mwyn cyflawni
hyn, rydym yn awgrymu y dylem gomisiynu cymwysterau cyffredinol newydd i ddysgwyr
sy’n dilyn rhaglenni amser llawn yn y sector addysg bellach ac ar brentisiaethau. Wrth
wraidd ein cynigion mae’r awgrym y dylai addysg bellach a phrentisiaethau ffurfio llwybr
dilyniant clir a chydlynol o’r dechrau i’r diwedd sy’n cychwyn gyda dysgu cyffredinol ac yn
gorffen gyda chymeradwyaeth y cyflogwr ac asesiadau terfynol. I’r perwyl hwnnw rydym
yn cynnig cymwysterau Sylfaenol, Dilyniant a Phrentisiaeth newydd sy’n defnyddio
dull asesu yn seiliedig ar brosiectau ar y cyd â thrafodaethau proffesiynol a phrofion
arbenigol.
12. Rydym yn cyfeirio darllenwyr at ein hymgynghoriad ar-lein ynghylch y cynigion hyn ac yn
gwahodd ymatebion.
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Pennod 2: Methodoleg yr Adolygiad
Yn y bennod hon rydym yn nodi sut y gwnaethom gynnal yr Adolygiad o’r Sector AAA.
Cwmpas a threfniadaeth
13. At ddiben yr Adolygiad, diffiniwyd y sector AAA yn unol â Dosbarthiad Diwydiannol
Safonol y DU o Weithgareddau Economaidd 2007 (gweler pennod). Mae’r adroddiad yn
cyflwyno’r canfyddiadau fel y maent yn ymwneud â’r diwydiant adeiladu cyfan. Nid yw’n
gwahanu yn ôl is-sectorau o fewn y diwydiant, er enghraifft, adeiladu sifil, preswyl a
masnachol.
14. Oherwydd maint a chymhlethdod y gwaith, aethom ati i gyflawni nodau’r Adolygiad drwy
gyfres o ffrydiau gwaith a gomisiynwyd neu a gynhaliwyd yn fewnol. Wedyn casglwyd
canfyddiadau pob ffrwd waith at ei gilydd ac fe’u hadlewyrchwyd yn yr adroddiad
presennol. Lle mae’r adroddiad yn cyfeirio at ddatganiadau gair am air, mae geiriau’r
cyfranogwr wedi’u cynnwys mewn italig.
15. Ffrydiau gwaith yr Adolygiad oedd:
• ymgysylltu â rhanddeiliaid;
• ymgysylltu â dysgwyr;
• adolygiad technegol;
• adolygiad rhyngwladol;
• holiadur ar-lein.
Ymgysylltu â rhanddeiliaid
16. Gwnaethom ymgysylltu â chyflogwyr, darparwyr dysgu (colegau addysg bellach,
ysgolion a sefydliadau hyfforddi) a chynrychiolwyr prifysgolion drwy gyfweliadau lledstrwythuredig ac, mewn rhai achosion, drwy grwpiau trafod. Cynhaliwyd y cyfweliadau
gan 19 o aelodau o staff o Cymwysterau Cymru rhwng mis Tachwedd 2016 a mis Mawrth
2017.
17. Y rhanddeiliaid y cyfwelwyd â hwy oedd:
• c yflogwyr (uwch reolwyr/perchenogion, rheolwyr hyfforddiant neu reolwyr adnoddau
dynol fel arfer);
• c ynrychiolwyr o golegau addysg bellach (tiwtoriaid a phenaethiaid yr adrannau
perthnasol);
• athrawon cymwysterau sy’n ymwneud ag adeiladu mewn ysgolion;
• r heolwyr darpariaeth, rheolwyr cyflwyno ac aseswyr o ddarparwyr dysgu seiliedig ar
waith;
• cynrychiolwyr o brifysgolion.
Siaradwyd ag ychydig o dan 200 o randdeiliaid, gan gynnwys dros 110 o gyflogwyr.
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18. Er mwyn recriwtio cyfranogwyr, defnyddiwyd cyfuniad o strategaethau samplu
bwriadus a chyfleus. Er ein bod yn fodlon siarad ag unrhyw un a oedd am fynegi ei farn,
gwnaethom hefyd geisio sicrhau bod gan gyfranogwyr nodweddion a fyddai’n ein galluogi
i ymchwilio’n fanwl i’r amcanion ymchwil. Er enghraifft, wrth recriwtio cyflogwyr, ein
nod oedd sicrhau cynrychiolaeth dda o is-sectorau a meintiau cyflogaeth, a haenwyd y
cyfranogwyr ymhellach yn ôl ymlediad rhanbarthol (cwmnïau a oedd yn weithredol mewn
rhannau o Gymru, ledled Cymru gyfan neu ledled y DU gyfan) a’r defnydd o waith wedi’i
is-gontractio.
19. Recriwtiwyd y rhan fwyaf o gyfranogwyr drwy anfon gwahoddiad atynt drwy e-bost.
Roedd y neges e-bost yn cynnwys gwybodaeth fanwl am yr ymchwil a rôl y cyfranogwr.
Ar ôl i’r cyfranogwyr gytuno i gymryd rhan, anfonwyd llythyrau cadarnhau atynt drwy
e-bost. Fel rheol, roedd y cyfweliadau yn gyfweliadau wyneb yn wyneb. Mewn nifer
fach o achosion, pan oedd yn fwy cyfleus i’r ymatebydd, cynhaliwyd cyfweliadau dros y
ffôn. Rhoddodd y cyfranogwyr gydsyniad ar sail gwybodaeth ar lafar. Recordiwyd pob
cyfweliad er mwyn hwyluso’r gwaith o gymryd nodiadau, os oedd y cyfranogwr yn fodlon
ar hynny.
20. Yn ogystal â chynnal cyfweliadau a grwpiau trafod, gwnaethom hefyd gynnull paneli
cyfeirio rhanddeiliaid – un yn y gogledd ac un yn y de – gyda chynrychiolwyr o gyflogwyr,
darparwyr dysgu a chyrff eraill â diddordeb. Cyfarfu’r paneli hyn deirgwaith rhwng mis
Hydref 2016 a mis Mai 2017 a gwnaethant roi cyfeiriad i’r llinellau ymholi. Profwyd ein
dealltwriaeth gychwynnol o’r canfyddiadau gyda hwy yn ogystal â dewisiadau i ymdrin â’r
canfyddiadau.
Ymgysylltu â dysgwyr
21. Comisiynwyd cwmni ymchwil, Cognition Associates, i ymgymryd â’r elfen hon. Cynhaliodd
weithdai trafod penodol gyda dysgwyr a oedd yn astudio mewn wyth maes: gwaith
plymwr, plastro, gwaith saer, gosod brics, adeiladu, gwaith trydanol, amlsgiliau a pheintio
ac addurno. Cymerodd mwy na 900 o ddysgwyr o 12 o golegau addysg bellach a dwy
ysgol ran yn y gweithdai rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2017.
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Adolygiad technegol
22. Cynhaliodd arbenigwyr allanol – rhai â phrofiad o’r pwnc/diwydiant a rhai o gefndir
asesu – adolygiad technegol o sampl o 23 o gymwysterau mewn saith maes pwnc sy’n
ymwneud ag AAA. Aseswyd dilysrwydd cynnwys cymwysterau ar lefelau un, dau a thri a’r
ffordd roeddent yn cael eu hasesu. Roedd pob un o’r cymwysterau a adolygwyd yn cael
eu rheoleiddio gan Cymwysterau Cymru a dysgwyr mewn colegau a oedd yn astudio ar eu
cyfer yn bennaf.
23. Edrychodd yr arbenigwyr ar fanylebau a deunyddiau asesu enghreifftiol yn ogystal
â phortffolios dysgwyr a ddarparwyd gan y cyrff dyfarnu a ddewiswyd drwy eu
canolfannau.
Adolygiad rhyngwladol
24. Cynhaliwyd adolygiad rhyngwladol mewnol bach gyda’r nod o ddisgrifio cymwysterau
galwedigaethol ym maes AAA mewn gwledydd a ddewiswyd a nodi arferion y gellid eu
hystyried ar gyfer Cymru.
25. Y gwledydd a gynhwyswyd yn yr adolygiad oedd Awstralia, Canada (Talaith Alberta),
yr Almaen a Seland Newydd. Dewiswyd y rhain naill ai am fod ganddynt system
gymwysterau eithaf tebyg i’r system yn y DU o ran y modd yr ymdrinnir â lefelau
cymwysterau a/neu oherwydd enw da’r system addysg alwedigaethol. At hynny, roedd y
broses ddethol yn seiliedig ar argaeledd gwybodaeth mewn ffynonellau ar-lein.
26. Canolbwyntiodd yr adolygiad ar gymwysterau a oedd ar gael ar y lefel sy’n galluogi
dysgwr i ymuno â’r gweithlu. Er mwyn sicrhau bod yr astudiaeth yn fwy hydrin,
cyfyngwyd yr adolygiad i ddau faes sgiliau sy’n denu nifer fawr o fyfyrwyr yng Nghymru:
• gwaith saer ac asiedydd;
• gwaith plymwr a gwresogi domestig.
27. Roedd yr adolygiad yn cynnwys ymchwil ar-lein i ddeunydd a oedd ar gael i’r cyhoedd
ar y cymwysterau a’r systemau addysg yn ogystal â chyfnewid negeseuon e-bost
ag arbenigwyr o reoleiddwyr cymwysterau a chyrff tebyg yn y pedair gwlad. Mae
canfyddiadau’r astudiaeth hon, ynghyd â’r adroddiad hwn, wedi’u cyhoeddi ar ein gwefan.
Holiadur ar-lein
28. Darparwyd holiadur drwy lwyfan Survey Monkey i unrhyw un nad oedd wedi cyfrannu
at yr Adolygiad mewn ffordd arall. Gofynnwyd sawl cwestiwn caeedig ar hyd y llinellau
ymholi gan roi’r opsiwn ychwanegol o wneud sylwadau ar ffurf testun rhydd. Er i’r arolwg
gael ei hyrwyddo’n eang cawsom 37 o ymatebion nad oedd ond 21 ohonynt yn gyflawn. Er
na allwn fod yn siŵr beth yw’r rheswm dros y gyfradd ymateb gymharol isel hon, rydym
yn amau bod hyn i’w briodoli, o bosibl, i’r ffaith bod cynifer o ddarpar gyfranogwyr eisoes
wedi’u cyfweld ac wedi cael y cyfle i fynegi eu barn ar lafar yn hytrach nag ar-lein.
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Ansawdd data
29. Cymerwyd nifer o gamau gwahanol er mwyn sicrhau ansawdd ein data ar gyfer pob ffrwd
waith. Rhoddwyd sylw arbennig i weithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid am mai hwn,
ynghyd â darnau o waith ymchwil a gomisiynwyd yn allanol, oedd ein prif ddull o ateb y
cwestiynau ymchwil.
30. Aeth yr aelodau hynny o staff nad oedd ganddynt gefndir ym maes ymchwil na phrofiad
i sesiwn hyfforddi undydd fewnol ar gynnal cyfweliadau. Lluniwyd canllawiau cyfweld i
bob grŵp o randdeiliaid er mwyn helpu cyfwelwyr i ofyn y cwestiynau ymchwil. Cafodd
y canllaw ar bynciau ei adolygu a’i fireinio ar ôl y cam cyfweld cychwynnol a chynhaliwyd
cyfarfodydd rheolaidd i drafod profiadau cyfwelwyr.
31. Cymerodd y cyfwelwyr nodiadau manwl o bob cyfweliad a chafodd tua 20% o
gyfweliadau a ddewiswyd ar hap eu trawsgrifio’n llawn. Cafodd y nodiadau a’r
trawsgrifiadau eu codio a’u dadansoddi (gan ddefnyddio gwaith dadansoddi thematig)
ym meddalwedd ‘NVivo 11’ ar gyfer Windows. I ddechrau, codiodd un ymchwilydd
ddata yn systematig ar draws y set ddata gyfan. Wedyn cafodd y codau eu coladu’n
themâu posibl. Cyfarfu tîm craidd y prosiect wedyn er mwyn gwirio’r themâu yn erbyn y
darnau wedi’u codio a’u mireinio. Adolygwyd pob thema gan o leiaf ddau aelod o’r tîm.
Trafodwyd themâu a oedd yn dod i’r amlwg gyda’r tîm craidd mewn proses agored lle y
gellid herio tybiaethau.
32. Er nad oedd yn bosibl ymgysylltu â phawb, credwn ein bod wedi cofnodi safbwyntiau’r
diwydiant. Mae wedi bod yn galonogol bod lefel uchel o gysondeb wedi bod rhwng y
canfyddiadau o’r gwahanol ffrydiau gwaith. Yn benodol, roedd gweithgarwch ymgysylltu
â dysgwyr, a gyflawnwyd gan gwmni allanol annibynnol, yn gyson â chanfyddiadau
gwaith a oedd wedi’i wneud yn fewnol.
33. Ar y llaw arall, 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 tri chyfarfod o’n paneli rhanddeiliaid yn y gogledd a’r de yn ogystal â thri
chyfarfod â rhwydwaith BACH Cymru, er mwyn profi llinellau ymholi, canfyddiadau
a oedd yn dod i’r amlwg ac atebion posibl. Gwnaethom hefyd ymgysylltu’n rheolaidd
â Llywodraeth Cymru, CITB a chyrff eraill yn y sector a grwpiau cyflogwyr i drafod
canfyddiadau a oedd yn dod i’r amlwg ac atebion posibl.
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Pennod 3: Y sector adeiladu a’r amgylchedd
adeiledig yn ei gyd-destun
Yn y bennod hon rydym yn disgrifio, yn gryno, y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig a’r
heriau y mae’r system gymwysterau yn eu hwynebu mewn perthynas ag ef.
34. Mae’r sector AAA yn cynnwys amrywiaeth eang o alwedigaethau. Mae Llywodraeth
Cymru yn diffinio’r sector fel yr ‘ystod o fusnesau crefft, technoleg a phroffesiynol y mae’u
gwaith yn canolbwyntio ar greu, cynnal a chadw a gwarchod yr amgylchedd adeiledig
a seilwaith cysylltiedig’1. Yn ôl Dosbarthiad Diwydiannol Safonol y DU o Weithgareddau
Economaidd 2007, mae’r diwydiant adeiladu, gan gynnwys galwedigaethau sy’n
gysylltiedig â gwasanaethau adeiladu, yn cynnwys gweithgareddau adeiladu cyffredinol
a chysylltiedig ar gyfer adeiladau a gwaith peirianneg sifil. Yn ogystal â chodi adeiladau
a strwythurau, mae’r gwaith hwn hefyd yn cynnwys gwaith atgyweirio ac adnewyddu2.
35. Mae AAA yn cyfrannu tua 6.5% o Werth Ychwanegol Gros (GYG) Cymru3 ac mae’n un o
sectorau â blaenoriaeth Llywodraeth Cymru4. Yn y DU mae’r sector wedi tyfu dros y pum
mlynedd diwethaf. Ar gyfer 2017-21 rhagwelir y bydd y twf hwn yn parhau, gyda Chymru
ymhell ar y blaen i rannau eraill o’r DU gyda thwf rhagamcanol o 6.2%5, ar gyfartaledd,
dros y cyfnod. Mae’r cynnydd yn allbwn y diwydiant yng Nghymru i’w briodoli’n bennaf
i waith seilwaith, y disgwylir iddo gynyddu bron 16% y flwyddyn ar gyfartaledd6 dros
y cyfnod hwn. Disgwylir i’r gofyniad recriwtio blynyddol ar gyfer Cymru hefyd gynyddu
3.4% dros y cyfnod hwn, sy’n uwch na chymhareb y DU o 1.4% – ac mae’r cynnydd
hwn i’w briodoli’n bennaf i weithwyr sy’n symud o Gymru i ranbarthau a gwledydd
datganoledig eraill y DU7.
36. Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif bod tua 13,000 o gwmnïau yn y sector AAA
yng Nghymru sy’n cyflogi mwy na 130,000 o bobl mewn swyddi sy’n amrywio o swyddi
adeiladu traddodiadol ‘ar y safle’ i ‘wasanaethau proffesiynol’, megis cynllunwyr,
penseiri a syrfewyr (Llywodraeth Cymru, y Sector Adeiladu)8.

Llywodraeth Cymru, Yr Adran Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth (2013) Cynllun Cyflenwi’r Sectorau. [Ar-lein]. Ar gael o:
http://gov.wales/docs/det/publications/130125deliveryplancy.pdf [Cyrchwyd 8 Rhagfyr 2017]
2
Swyddfa Ystadegau Gwladol (2015) Ystadegau Adeiladu. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.ons.gov.uk/ons/rel/construction/
construction-statistics/no--16--2015-edition/pdf-construction-statistics-appendix-2.pdf [Cyrchwyd 8 Rhagfyr 2017]
3
Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) (2015) Adeiladu Partneriaethau yng Nghymru, Cynllun strategol CITB 2015-2017. [
Ar-lein]. Ar gael o: https://www.citb.co.uk/documents/about-us/what%20we%20do/strategic_plan_wales_welsh_web_11.15.15.pdf
[Cyrchwyd 8 Rhagfyr 2017]
4
Diffinnir y sector â blaenoriaeth fel sectorau sy’n allweddol, neu a allai fod yn allweddol, i economi Cymru.
5
Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB)-Experian (2016) Industry Insights Construction Skills Network Forecasts 2017–2021
Wales. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.citb.co.uk/documents/research/csn%202017-2021/csn-wales.pdf [Cyrchwyd 8 Rhagfyr
2017]
6
Idem t.4
7
Idem, t.16
8 Llywodraeth Cymru (2017) Sector Adeiladu. [Ar-lein]. Ar gael o: http://gov.wales/topics/businessandeconomy/our-priority-sectors/
construction-sector/?lang=cy [Cyrchwyd 8 Rhagfyr 2017]
1
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37. Mae’n anochel bod amrywiaeth ac, i raddau, gymhlethdod y gwaith sy’n gysylltiedig ag
AAA yn dylanwadu ar amrywiaeth a chymhlethdod cymwysterau yn y sector. Yn 2015,
yng Nghymru, dyfarnwyd ychydig dros 8,000 o dystysgrifau i ddysgwyr, a ddewisodd
gymwysterau o blith mwy na 400 sydd ar gael yn y sector mewn ysgolion, colegau
addysg bellach a lleoliadau dysgu seiliedig ar waith (Tabl 1).
Tabl 1 Nifer y cymwysterau dynodedig/cymeradwy ac ardystiadau yn ôl y math o ddarparwr yn 2015.

Lefel
Mynediad
Lefel 1
Lefel 1/2
Lefel 2
Lefel 3
Lefel 4
Lefel 5
Lefel 6
Cyfanswm

Nifer y
cymwysterau
dynodedig
6

Ardystiadau ym
maes Addysg
Bellach
115

Ardystiadau mewn
Lleoliadau Dysgu
seiliedig ar Waith
125

Ardystiadau
Cyfanswm yr
mewn Ysgolion ardystiadau
55

295

71
4
150
169
11
3
7
421

2340
10
1435
1205
*
0
0
5105

210
0
1150
690
0
0
0
2175

610
45
20
10
0
0
0
740

3160
55
2605
1905
*
0
0
8020

Ffynhonnell: Cymwysterau Cymru (ar gyfer nifer y cymwysterau dynodedig ar 12 Mehefin 2017) a data CYBLD a Chofnod Dysgu
Gydol Oes Cymru (LLWR) ar gyfer ardystiadau 2015 (mae niferoedd ardystio wedi’u talgrynnu i’r 5 agosaf ac mae unrhyw ffigur
sy’n llai na 5 ond yn fwy na 0 wedi’i atal ac mae “*” wedi’i roi yn ei le)

38. Nid yw’r nifer fawr o gymwysterau sydd ar gael yn gwarantu bod y cymwysterau
hynny yn diwallu anghenion y sector yn effeithiol. Mewn gwirionedd, mae gan y sector
sawl nodwedd sy’n effeithio ar allu’r system addysg a hyfforddiant i sicrhau bod gan
ddysgwyr y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyflogwyr. Rydym yn disgrifio rhai
o’r nodweddion, y cyfeiriwyd atynt yn benodol gan gyfranogwyr yn yr Adolygiad, isod er
mwyn rhoi canfyddiadau’r Adolygiad yn eu cyd-destun.
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Mater maint
39. Mae gan y sector AAA yng Nghymru, yn debyg i rannau eraill o Brydain Fawr9, gyfran
eithaf mawr o fusnesau micro ac unigolion hunangyflogedig. Mae gan tua 90% o’r holl
gwmnïau adeiladu yng Nghymru saith cyflogai neu lai10. Yn 2016, roedd gan y sector
economaidd hwn y gyfran fwyaf ond dwy o unigolion hunangyflogedig yng Nghymru, sef
36% (ar ôl Bwyd a Ffermio ar 46% a’r Diwydiannau Creadigol ar 38%)11. Ar yr un pryd,
roedd mwy na 60% o’r cyflogeion yn y sector yn gweithio mewn cwmnïau a oedd yn
cyflogi 10 o bobl neu fwy12. Efallai nad yw’n syndod bod cwmnïau mwy o faint hefyd yn
cael yr effaith economaidd fwyaf ac ychydig iawn o’r cwmnïau hyn sydd wedi’u lleoli yng
Nghymru. Ym Mhrydain Fawr, cynhyrchodd cwmnïau adeiladu a oedd yn cyflogi wyth
neu fwy o bobl fwy na 77% o’r holl allbwn13.

Ystyr Prydain Fawr yw Cymru, Lloegr a’r Alban.
Swyddfa Ystadegau Gwladol (2017) Ystadegau Adeiladu. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/
constructionindustry/articles/constructionstatistics/number182017edition [Cyrchwyd 8 Rhagfyr 2017]
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/datasets/constructionstatisticsannualtables
11
Llywodraeth Cymru (2017) Ystadegau’r Sector Blaenoriaethol - Bwletin Ystadegol. [Ar-lein]. Ar gael o:
http://gov.wales/docs/statistics/2017/170927-priority-sector-statistics-2017-cy.pdf [Cyrchwyd 8 Rhagfyr 2017] 12 Ibidem
13
Swyddfa Ystadegau Gwladol (2017) Ystadegau Adeiladu. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/
constructionindustry/articles/constructionstatistics/number182017edition
[Cyrchwyd 8 Rhagfyr 2017]
9

10
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40. Her arbennig sy’n wynebu’r system gymwysterau yn y sector AAA yw bod
gwahaniaethau sylweddol rhwng cwmnïau mwy o faint a chwmnïau bach/micro.
Fel arfer, mae gan gwmnïau mwy o faint ddiffiniad culach o rolau a swyddogaethau
swyddi, ynghyd â gofynion gwaith penodol lle mae gan bob cyflogai rôl weithredol
benodol – fel y’i disgrifiwyd gan un ymatebydd, mae angen i’r cyflogai ddilyn ‘y cynllun
di-feth hwnnw’. Mewn cwmnïau llai, mae pob cyflogai yn fwy tebygol o ymgymryd ag
amrywiaeth ehangach o dasgau na rhywun â’r un teitl swydd mewn cwmni mwy o
faint14. Gan gymryd enghraifft gosod brics, mae cwmnïau mwy o faint, er enghraifft, yn
cyflogi peirianwyr yn hytrach na gosodwyr brics i wneud y gwaith gosod – tasg sy’n rhan
o’r cymhwyster gosod brics. Yn yr un modd, mewn cwmnïau mwy o faint, mae gosodwyr
brics yn debygol o ddefnyddio technegau a deunyddiau adeiladu mwy modern na’r rhai
mewn cwmnïau bach. Mewn cwmnïau mawr, mae gosodwyr brics yn llai tebygol na’r
rhai mewn cwmnïau bach o fod yn gysylltiedig ag adeiladu waliau cerrig, defnyddio bêls
gwellt neu wneud gwaith cadwraeth neu waith amgylcheddol.
41. O ganlyniad, mae cyrff dyfarnu, darparwyr dysgu a pherchenogion safonau
galwedigaethol cenedlaethol yn wynebu’r her o sicrhau’r cydbwysedd cywir o sgiliau
y gallai fod eu hangen o fewn crefft benodol, gyda’r sgiliau a ddefnyddir yn y gweithle
lle y bydd y dysgwyr yn gweithio. Roedd y rhan fwyaf o’n cyfranogwyr o’r farn bod
cymwysterau wedi’u hanelu’n fwy at ddiwallu anghenion cwmnïau mawr ar hyn o bryd.
Nid yw hyn yn syndod gan fod cwmnïau mawr, ym marn rhai cyfranogwyr, mewn sefyllfa
gryfach i ddylanwadu ar gyrff pennu safonau a chyrff dyfarnu er mwyn sicrhau bod
cymwysterau yn diwallu eu hanghenion busnes. Mae cwmnïau mwy o faint hefyd yn fwy
tebygol o feddu ar yr adnoddau a’r amser i sicrhau eu bod ar gael i gyrff dyfarnu, cyrff yn
y diwydiant ac (yn Lloegr) grwpiau ‘Trailblazer’, pan drafodir sgiliau ac asesiadau.
42. Gallai’r sefyllfa hon olygu bod cwmnïau bach yn llai abl, o bosibl, i recriwtio pobl â’r
sgiliau sydd eu hangen arnynt os nad yw cymwysterau yn diwallu eu hanghenion yn
y lle cyntaf. Mae cwmnïau bach hefyd yn llai tebygol o ddarparu hyfforddiant dilynol i
ychwanegu at gymwysterau cychwynnol. Er ei bod yn bosibl na fydd byth gydbwysedd
perffaith rhwng anghenion cyflogwyr mawr a bach, ymddengys fod angen mwy o
hyblygrwydd o fewn y system.
14

Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) (2017) Faster, Smarter, More Efficient: Building Skills for Offsite. [Ar-lein].
Ar gael o: https://www.citb.co.uk/documents/research/offsite_construction/offsite_construction_full_report_20170410.pdf
[Cyrchwyd 8 Rhagfyr 2017]
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Technolegau sy’n newid
43. Pwysleisiodd y rhai a gymerodd ran yn yr Adolygiad fod y Sector AAA ‘wedi newid
yn sylweddol dros yr 20 mlynedd diwethaf’ oherwydd y datblygiadau technolegol a
dulliau adeiladu newidiol. Mae’r defnydd o dechnolegau digidol, deunyddiau newydd,
peiriannau ac offer gwell neu newydd a thwf dulliau adeiladu oddi ar y safle oll, ymhlith
pethau eraill, wedi newid yr hyn sy’n digwydd ar safleoedd adeiladu. Mae technoleg yn
debygol o barhau i ddatblygu’n gyflym hyd y gellir rhagweld o leiaf. Er enghraifft, mae
CITB yn rhagfynegi, ymhen 10-15 mlynedd, y gallai systemau awtomeiddio a’r defnydd
o ddeunyddiau newydd megis concrid wedi’i atgyfnerthu â gwydr, mowldinau pwrpasol,
mowldiau gwydr print 3D a ‘waliau clyfar’ (waliau modiwlar mewnol, a gaiff eu datblygu
a’u peintio oddi ar y safle gyda’r holl socedi, gwaith trydanol ac ati wedi’u gosod) ehangu
ymhellach ym maes adeiladu oddi ar y safle15.
44. Mae datblygiadau technoleg cyson yn her barhaus i’r system gymwysterau. Effaith
uniongyrchol y technolegau a’r dulliau gweithio newydd yw eu bod yn gofyn am raglenni
hyfforddiant a chymwysterau newydd neu wedi’u diwygio16. Mae sicrhau bod y safonau
galwedigaethol cenedlaethol - y mae llawer o gymwysterau yn seiliedig arnynt - yn
gyfredol yn her i’r cyrff pennu safonau. O ganlyniad, mae risg y bydd cymwysterau
cysylltiedig yn dyddio i’r graddau nad yw cwmnïau ‘yn gwneud y pethau hynny mwyach’
pan fydd dysgwyr yn ennill eu cymwysterau.
45. Mae’r ffaith nad oes ganddo staff â sgiliau newydd sydd ar gael yn hwylus yn arafu’r
diwydiant ac yn tanseilio cynhyrchiant. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, mae’r cwmnïau
yn aml yn darparu ar gyfer uwchsgilio cyflogeion drwy fanteisio ar hyfforddiant
gweithgynhyrchwyr. Fodd bynnag, awgrymodd rhai cyfranogwyr nad yw’r ddarpariaeth
uwchsgilio hon ar gael yn gyson ac, ar y cyfan, ei bod yn haws i gwmnïau mwy o faint
gael gafael arni. Er bod cyfranogwyr o’r farn ei bod yn bosibl na fyddai colegau byth yn
cadw i fyny â’r newidiadau sy’n digwydd yn y sector, awgrymodd sawl un fod angen
gwneud mwy o ymdrech i addasu cynnwys y cymwysterau ar yr un cyflymder ag y mae’r
diwydiant yn newid. O hyn gallwn gasglu y dylai fod gan gymwysterau yn y dyfodol y
gallu i ragweld tueddiadau yn y dyfodol ac addasu iddynt er mwyn sicrhau bod y bwlch
rhwng addysgu ac ymarfer mor fach â phosibl.
46. Mae’r her sy’n gysylltiedig ag ymateb yn ddigon cyflym i dechnoleg newydd sydd wedi’i
chyflwyno yn un sylweddol. Nid dim ond mater o ddysgu sgiliau newydd yn lle hen
sgiliau ydyw - mae’r diwydiant yn aml yn gofyn bod gweithwyr yn gallu defnyddio’r hen
arferion o hyd neu weithio gyda’r mathau o ddeunyddiau a ddefnyddid mewn prosesau
adeiladu mwy traddodiadol. Ymhlith rhai o’r enghreifftiau a roddwyd inni yn ystod y
cyfweliadau roedd cwsmeriaid a oedd yn dal i ofyn am sgiliau sodro traddodiadol neu’r
angen i wybod sut i weithio ar geblau trydanol wedi dyddio, y mae milltiroedd ohonynt
i’w cael o hyd mewn adeiladau ac y mae angen eu hatgyweirio neu osod ceblau newydd
yn eu lle.

15

Idem t.16
The Government of Western Australia, Construction Training Fund (2014) The Impact of New Technologies
on the Construction Industry. [Ar-lein]. Ar gael o: https://bcitf.org/upload/documents/research_reports/
ImpactofNewTechnologyontheConstructionIndustry.pdf [Cyrchwyd 8 Rhagfyr 2017]
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47. Mae’r ffaith y gallai colegau ei chael hi’n anodd ariannu’r cyfarpar drud sydd ei angen i
allu addysgu sgiliau newydd yn her arall. Nodwyd bod diffyg cyfarpar o’r fath a gofynion
eraill sy’n benodol i’r diwydiant, gan gynnwys iechyd a diogelwch, yn rhwystrau i
ehangu’r hyn a gynigir gan gyrsiau i gynnwys sgiliau newydd.
Delwedd wael
48. Mynegodd pob categori o gyfranogwyr y farn bod y sector yn dioddef am fod newyddddyfodiaid yn ystyried ei fod yn anneniadol. Ar y naill law, gellid esbonio’r ffaith bod
llai o ddiddordeb yn y sector drwy gyfeirio at ei natur dra chylchol, sy’n golygu bod
gweithwyr medrus yn wynebu lefelau uchel o ddiweithdra yn ystod dirwasgiad17. Fodd
bynnag, nododd llawer o gyfranogwyr fod gan y sector ddelwedd wael hefyd ymhlith
pobl ifanc, delwedd nad yw’n ei haeddu. Un rheswm a roddwyd gan athrawon ysgol
oedd bod unigolion, yn enwedig rhieni dysgwyr, yn draddodiadol, yn ystyried bod
cymwysterau TAG Safon Uwch yn well na chymwysterau galwedigaethol, ond roedd hyn
yn broblem a oedd yn berthnasol i’r sector adeiladu ei hun. Roedd cyflogwyr o’r farn
bod y diwydiant yn cael ei ‘stereoteipio fel un diflas’ sydd ar gyfer ‘cyflawnwyr isel’.
Awgrymwyd bod pobl ifanc yn aml yn dewis astudio adeiladu ‘am nad ydynt yn gwybod
beth arall i’w wneud’ neu am eu bod o’r farn y gallai fod yn gwrs haws i’w gwblhau.
Mae’r myfyrwyr hyn yn tueddu i astudio ar gyfer cymwysterau ymarferol traddodiadol ac
ymddengys fod lefel isel o ymwybyddiaeth o’r ystod eang o sgiliau sydd eu hangen yn y
sector, megis sgiliau digidol a’r gallu i ddatrys problemau yn greadigol.
49. Her arall sy’n gysylltiedig â delwedd y sector yw ei apêl gymharol isel ymhlith merched18.
Nid yn unig y mae hyn yn creu anghydbwysedd rhwng y rhywiau, ond mae hefyd yn atal
yr ystod lawn o dalent rhag ymuno â’r sector.
50. Oherwydd natur gwbl wahanol a chymhleth y sector, mae sefydlu cynllun cymwysterau
a fyddai’n diwallu’r holl anghenion yn effeithlon yn heriol iawn. Fodd bynnag, rydym
yn ymrwymedig i weithio gyda phob rhanddeiliad i fireinio system gymwysterau sy’n
cefnogi potensial sylweddol y sector i dyfu a sicrhau bod cymwysterau yn cefnogi’r
amrywiaeth sy’n bodoli. Yr adolygiad hwn yw’r cam cyntaf tuag at gyflawni’r uchelgais
hwn ac rydym yn gwahodd pawb sydd â diddordeb, a barn, i gyflwyno sylwadau ar ein
canfyddiadau a llywio ein syniadaeth ynglŷn â’r camau y gallwn eu cymryd.

Clegg, R. a Moseley, B. (2015) Apprenticeships: A review for 2015. Regional Learning partnership. [Ar-lein].
Ar gael o: http://www.rlp.org.uk/wp-content/uploads/RLP-Apprenticeship-Report-2015.pdf [Cyrchwyd 8 Rhagfyr 2017]
18
Idem t.58
17
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Y canfyddiadau
Ym mhenodau 4 i 12 rydym yn darparu gwybodaeth am ganfyddiadau’r adolygiad sy’n
ymwneud â’r canlynol:
• Pennod 4: Y cymwysterau a gynigir yn gyffredinrl
– yr ystod o gymwysterau
– llwybrau dilyniant
– problemau gyda lefelau cymwysterau
• Pennod 5: Cynnwys y cymwysterau a pha mor gyfredol ydynt
• Pennod 6: Asesu
• Pennod 7: Darparu cymwysterau mewn ysgolion
• Pennod 8: Darparu cymwysterau yn y sector addysg bellach
• Pennod 9: Darparu cymwysterau mewn prentisiaethau
• Pennod 10: Datblygiad proffesiynol parhaus
• Pennod 11: Cludadwyedd
• Pennod 12: Astudiaeth gymharu ryngwladol

Pennod 4: Y cymwysterau a gynigir yn gyffredinol
Yn y bennod hon rydym yn adrodd ar y canfyddiadau hynny sy’n ymwneud â’r cymwysterau
a gynigir yn gyffredinol, gan gynnwys yr ystod o gymwysterau, a’r llwybrau dilyniant sydd ar
gael i ddysgwyr.
Yr ystod o gymwysterau
51. Yn gyffredinol, nododd cyfranogwyr fod yr ystod o gymwysterau AAA yn gymhleth ac
yn ddryslyd ac nad oedd strwythur cydlynol. Gan fod mwy na 400 o gymwysterau ar
gael roedd llawer o orgyffwrdd – ond roedd llawer o fylchau hefyd. Roedd gan lawer
o gymwysterau deitlau tebyg iawn – megis Diplomâu a Diplomâu NVQ. Sylwodd ein
hadolygwyr technegol fod rhai ffolderi o waith dysgwyr ar gyfer Diploma wedi’u labelu
fel ‘gwaith NVQ’ er ei bod yn amlwg nad dyna ydoedd. Nododd cyflogwyr, yn enwedig
ar gyfer rhai pynciau, fod gormod o gymwysterau ar gael, nad oeddent yn gwybod beth
roedd y cymwysterau yn ei gwmpasu na sut roeddent yn cael eu hasesu.
52. Cytunodd darparwyr dysgu fod gormod o opsiynau cymhleth ar gyfer cymwysterau sy’n
drysu rhieni a myfyrwyr ac roeddent hefyd yn pryderu ynghylch newidiadau mynych i
gymwysterau.
53. Awgrymodd rhai cyflogwyr fod yr ystod eang o gymwysterau wedi golygu bod y cyrsiau
hyfforddi a ddilynir gan ddysgwyr sy’n dilyn llwybrau gwahanol a’r asesiadau a wneir
ganddynt yn amrywio a’u bod yn anghyson.
Gwnaeth (Darparwr A) waith dalenni plwm ond ni wnaeth (Darparwr B) hynny, felly roedd
gennym hyfforddeion a oedd yn cael profiad gwahanol. Y cwrs yn (Darparwr A) oedd Gwaith
Plymwr a Gwresogi ond y cwrs yn (Darparwr B) oedd Gwresogi ac Awyru. Mae gwahaniaeth
ond nid esboniodd neb i ni beth oedd y gwahaniaethau.
Cyflogwr
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Llwybrau dilyniant
54. Ar draws yr ystod o gymwysterau, nododd yr Adolygiad nad yw llwybrau dilyniant ar
gyfer dysgwyr yn glir nac yn ddigonol – yn enwedig y llwybrau o’r cymwysterau yr
astudir ar eu cyfer ym maes addysg bellach – p’un a yw dysgwyr am symud ymlaen
i brentisiaethau, cyflogaeth neu addysg uwch. Nid yw cymwysterau yn arwain at
gyflogaeth na chwrs astudio pellach a cheir bylchau a llawer o ailadrodd.
55. Dywedodd nifer o gyflogwyr a dysgwyr wrthym nad oeddent yn deall y gwahanol
gymwysterau, eu gwerth, na’r llwybrau dilyniant rhyngddynt na’r tu hwnt iddynt.
Nawr does gen i ddim syniad beth mae pethau yn ei olygu o ran eu lefelau NVQ a sut
mae hynny wedyn yn cyd-fynd â’r cyrff proffesiynol. Ar gyfer pobl nad ydynt yn ymdrin â
chymwysterau bob dydd mae’n anodd deall beth yw’r llwybrau.
Cyflogwr
56. Mynegwyd cryn bryder bod gyrfaoedd yn y sector yn tueddu i gael eu hyrwyddo, mewn
ysgolion, i ddysgwyr o allu is yn unig. Roedd cyflogwyr yn awyddus i bwysleisio bod
amrywiaeth eang o yrfaoedd yn y diwydiant adeiladu sy’n gofyn am ddysgwyr o allu
uwch. Er gwaethaf amrywiaeth o fentrau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, megis Am
Adeiladu, nifer gymharol fach o ddysgwyr o allu uwch sy’n manteisio ar gyfleoedd i
ymuno â’r sector naill ai drwy brentisiaethau neu addysg uwch.
57. Weithiau gall dysgwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau ar lefel 2, mewn colegau neu
ar brentisiaethau, ei chael hi’n anodd symud ymlaen i ddysgu pellach oherwydd diffyg
darpariaeth dysgu. Er bod llawer o gymwysterau ar lefel 3 ar gael ar draws amrywiaeth
eang o grefftau, mae colegau yn tueddu i ganolbwyntio ar y ddarpariaeth brif ffrwd sydd
fwyaf hyfyw yn economaidd ar lefel 2. Disgrifiodd darparwyr yr her sy’n gysylltiedig
â chynnal y ddarpariaeth ar gyfer cyrsiau lle roedd nifer y dysgwyr yn fach. Mewn
rhai achosion byddent yn cyfuno grwpiau blwyddyn gwahanol a gwnaethant nodi ei
fod yn ‘annhrefnus’, ond, mewn rhai meysydd, mae dilyniant y tu hwnt i lefel 2 mewn
crefftau penodol yn cael ei gynnig yn anaml neu nid yw’n cael ei gynnig o gwbl. Po
fwyaf arbenigol yw’r grefft y lleiaf tebygol ydyw y bydd hyfforddiant ar gael, neu fod
cymwysterau yn cael eu cynnig. Gall hyn olygu na all dysgwyr sy’n gobeithio symud
ymlaen i lefelau uwch neu ddatblygu eu sgiliau ymhellach wneud hynny. Er bod hon
yn broblem sy’n ymwneud â darpariaeth yn hytrach na chymwysterau, weithiau roedd
rhanddeiliaid yn cymysgu rhwng hyn a diffyg argaeledd cymwysterau - er yn achos
gweithrediadau peirianneg sifil, er enghraifft, roedd yn ymddangos nad oedd unrhyw
gymwysterau lefel 3 addas i ddarparu dilyniant.
58. Dywedodd darparwyr addysg bellach wrthym nad yw cyfran sylweddol o ddarparwyr
sy’n astudio ar gyfer cymwysterau sy’n ymwneud ag adeiladu ar lefel 2 yn mynd ymlaen
i ymuno â’r diwydiant. Mae’r rhesymau dros hyn yn aneglur, er bod llawer o’r dysgwyr
y gwnaethom glywed ganddynt fel petaent wedi’u dadrithio gan y diwydiant – a heb
gyfleoedd i weithio ar safle nid oeddent mewn sefyllfa dda i symud ymlaen. Mae
dysgwyr eraill, ar ôl cwblhau cymwysterau lefel 2, yn mynd ymlaen i ymuno â’r diwydiant
fel gweithwyr sgiliau is.
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59. Fel arfer mae’r rhai sy’n cael cyflogaeth ac yn arfer eu dewis grefft, ar ôl ennill
cymwysterau lefel 2 neu lefel 3, yn canfod bod angen iddynt astudio ar gyfer
cymwysterau eraill ar yr un lefel (sy’n aml yn cwmpasu’r un sgiliau) er mwyn ennill
Diplomâu NVQ a chael eu ‘cerdyn’ crefft sy’n dynodi eu bod yn grefftwr cymwysedig.
Mynegodd darparwyr addysg bellach eu rhwystredigaeth nad oedd y Diplomâu yr oedd
dysgwyr ar lefel 3 yn astudio ar eu cyfer yn cyfrif tuag at elfennau gwybodaeth rhai
cymwysterau NVQ a bod hyn yn cynyddu’r baich asesu dilynol ar ddysgwyr ac yn arafu’r
broses o symud ymlaen i fod yn grefftwyr hollol gymwysedig sydd â cherdyn.
Gall dysgwyr gwaith plymwr astudio ar gyfer diploma ac NVQ ar y cyd neu ar wahân. Mae’r
rhai sy’n astudio crefftau fel gwaith asiedydd/gwaith brics/plastro yn astudio ar gyfer
diploma ac NVQ ar wahân. Felly, pe bai gennym ddysgwr sy’n astudio ar gyfer diploma,
a’i fod yn cael swydd hanner ffordd drwy’r cwrs, nid yw’n glir sut y gallwn drosglwyddo’r
dysgwr i raglen NVQ.
Darparwr dysgu
60. Hyd yn oed pan fydd dysgwyr, o bosibl, wedi treulio hyd at dair blynedd yn astudio ar
gyfer eu cymwysterau lefel 3, mae posibilrwydd na fydd cyflogwyr yn gwneud y defnydd
gorau o’r sgiliau hynny ar y dechrau – roedd rhai o’r farn bod gan ddysgwyr a oedd wedi
ennill y cymwysterau hyn, heb brofiad gwaith, ddisgwyliadau afrealistig ac y byddent yn
mynd yn rhwystredig pan fyddent yn dechrau gweithio wedyn ar lefel is o gyflogaeth.
Os ydynt wedi mynd yn syth i’r coleg wedyn maent yn gadael â chymhwyster lefel 3, o
bosibl, ac nid ydynt byth wedi cael swydd mewn gwirionedd. Maent yn gadael y coleg
â disgwyliadau uchel iawn ac nid yw ysgubo’r llawr a gwneud y te yn bodloni’r
disgwyliadau hyn.
Cyflogwr
61. Weithiau roedd cyflogwyr yn anghytuno ynghylch lefel y cymhwyster roeddent am
weld dysgwyr yn ei hennill cyn dechrau gweithio. Er enghraifft, roedd rhai cyflogwyr
o gwmnïau gwaith plymwr o’r farn nad oedd yn werth i ddysgwyr astudio ar gyfer
cymwysterau lefel 3.
Nid oes angen i blymwr fynd ymlaen i NVQ Lefel 3. Y cymhwyster gofynnol, sef Lefel 2, yw’r
cyfan sydd ei angen arnynt – y peth pwysicaf yw profiad. Nid oes ond angen i hyfforddeion
gyrraedd y lefel sylfaenol o gymhwysedd, wedyn gallant ddewis arbenigo neu symud i mewn
i feysydd gwahanol.
Cyflogwr
I’r gwrthwyneb, roedd cwmnïau bach, sy’n cyflogi plymwyr i weithio ar eu pennau eu
hunain, o’r farn bod angen dysgwyr lefel uwch arnynt. Mae hyn yn dangos, fe ymddengys,
fod angen setiau sgiliau gwahanol ar gyflogwyr gwahanol, hyd yn oed pan fyddant yn
cyflogi pobl â’r un grefft. Rydym yn ymhelaethu ar rai o’r heriau eraill sy’n gysylltiedig â
lefelau yn nes ymlaen yn y bennod hon.
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62. Roedd sefydliadau Addysg Uwch a rhai cyrff proffesiynol o’r farn y gallai fod yn anodd i
ddysgwyr a fu’n dilyn llwybr galwedigaethol symud ymlaen i Addysg Uwch ac nad oedd
llwybrau’r cymwysterau yn glir. Roeddent o’r farn y gellid gwneud mwy i fapio’r llwybrau
tuag at addysg uwch o gymwysterau galwedigaethol a chyfleu’r rhain yn gliriach i
gyflogwyr a dysgwyr. Dywedodd rhai wrthym y byddai’n well ganddynt pe bai llai o
gymwysterau.
Byddai set gliriach o gymwysterau lefel is cychwynnol yn arwain at lwybr gyrfa cliriach.
Prifysgol
63. Cydnabu darparwyr addysg bellach fod y bwlch rhwng cymwysterau lefel 3 a
chymwysterau lefel 4 yn heriol i ddysgwyr a oedd am symud ymlaen i addysg uwch.
Bu lleihad yn nifer yr unigolion sy’n symud ymlaen o lefel 3 i astudio ar gyfer HNC ac ati
wrth i’r bwlch ehangu. Mae’n ffordd wahanol o ddysgu, symud o ddysgu ymarferol ar lefel
3 i sgiliau technegol. Ni all dysgwyr â sgiliau llythrennedd a rhifedd is ymdopi, sy’n drueni
am eu bod yn deall y diwydiant yn llawer gwell ar ôl 2 neu 3 blynedd ac yn gallu bod yn
werthfawr i gyflogwyr a safleoedd. Ni allant wneud gwell defnydd o’r wybodaeth honno ac
mae’r cam i fyny yn rhy fawr.
Darparwr dysgu
64. Roedd rhai wedi dod o hyd i ateb i’r broblem hon drwy gyflwyno is-ddiplomâu neu
gymwysterau pontio eraill, i ddatblygu sgiliau dysgu ac ysgrifennu mwy academaidd, i
brentisiaid lefel 3 llwyddiannus. Ymddengys fod hyn yn ffordd briodol o gau’r bwlch heb
ystumio’r ffocws ar sgiliau sydd ei angen ar gyfer dysgu galwedigaethol ar lefel 3. Fodd
bynnag, codwyd rhai cwestiynau ynghylch a oedd cynnig darpariaeth o’r fath i’r nifer
fach o ddysgwyr sydd am symud ymlaen fel hyn yn hyfyw yn economaidd.
65. At hynny, mynegodd rhai cyflogwyr bryder ynghylch y ffaith nad oedd unrhyw lwybrau
dilyniant i faes rheoli safle ac na fyddai digon o reolwyr i lenwi’r swyddi gwag ar ôl i’r
rheolwyr presennol ymddeol. Cyfeiriodd sawl un at rai cyrsiau rheoli a oedd yn ymwneud
yn benodol ag adeiladu ond a oedd wedi’u cynnal fel cynllun peilot rai blynyddoedd
yn ôl, ond a oedd wedi dod i ben bellach. Roedd y cyfranogwyr hyn o’r farn bod
cymwysterau rheoli generig yn rhy gyffredinol i’r sector – a bod rhai o’r cymwysterau
lefel uwch yn ‘rhy academaidd’ a/neu nad oeddent ar gael yn lleol. Roedd rhywfaint o
optimistiaeth y gall prentisiaeth rheoli safle ‘Trailblazer’ sy’n cael ei datblygu yn Lloegr
fod yn ffordd o fynd i’r afael â phrinder cynyddol rheolwyr safle yng Nghymru.
66. Ymddengys mai un o’r ffactorau allweddol sy’n cyfrif am y diffyg eglurder o ran llwybrau
dilyniant a’r nifer fawr o gymwysterau sydd ar gael yw’r ffordd y mae lefelau gwahanol o
gymwysterau wedi’u datblygu a’r ffordd yr astudir ar eu cyfer o fewn meysydd crefft. Yn
aml nid yw’r lefelau a briodolir i’r cymwysterau yn nodi dilyniant yn glir.
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67. Nododd ein hadolygiad technegol fod y cymwysterau ar gyfer crefftau unigol ar
lefelau 1, 2 a 3 yn aml yn cynnwys cryn dipyn o ailadrodd. Efallai fod hyn i’w briodoli’n
rhannol i’r ffaith bod yn rhaid i bob cymhwyster ar gyfer pob crefft, ar bob lefel, fod yn
annibynnol ar unrhyw gymwysterau eraill a rhoi rhywfaint o sylw i’r prif sgiliau bob tro.
Er enghraifft, mae llawer o’r cymwysterau lefel 3 yn cynnwys cryn nifer o unedau lefel
2. Nid yw dysgwyr yn dilyn un llwybr parhaus sy’n eu galluogi i ymestyn a gwella eu
sgiliau yn ystod eu blynyddoedd o astudio ac nid yw’r gwahaniaeth rhwng y perfformiad
sy’n ofynnol ar lefel un a’r hyn sy’n ofynnol ar y lefel nesaf bob amser yn glir - nac yn
sylweddol.
68. At hynny, nododd yr adolygiad technegol, a rhanddeiliaid, gan gynnwys dysgwyr, nad
yw lefel cymhlethdod sgiliau mewn gwahanol grefftau yr un peth ar draws yr ‘un’ lefel.
Er enghraifft, roedd darparwyr dysgu o’r farn bod cymwysterau ym maes gwasanaethau
adeiladu megis gosod cyfarpar trydanol ar lefel 3 yn llawer mwy cymhleth yn dechnegol
na chrefftau adeiladu ar y lefel honno.
69. Mynegodd darparwyr dysgu bryder ynghylch y gofyniad, o fewn darpariaeth a ariennir,
i ddysgwyr symud ymlaen i gymhwyster ar lefel uwch. Er bod hyn yn ymddangos yn
rhesymegol, gwelsom y gall dilyniant gwirioneddol o fewn maes sgiliau weithiau fod ar
ffurf ehangu neu wella sgiliau a gwybodaeth y dysgwyr o fewn lefel, ac nad yw hyn yn
cael ei ystyried yn ddilyniant ar hyn o bryd.
70. Nododd darparwyr dysgu hefyd nad yw cymharu cymwysterau galwedigaethol lefel 2
â chymwysterau TGAU yn arbennig o ystyrlon ac y gall leihau cymhelliant y dysgwyr
hynny â chymwysterau TGAU ar lefel 2 sydd – yn briodol ddigon – yn dechrau eu dysgu
galwedigaethol ar lefel 2. Gall y dysgwyr hyn – a’u rhieni – deimlo nad ydynt wedi
gwneud unrhyw gynnydd. Gall hefyd roi llai fyth o gymhelliant i’r dysgwyr hynny sy’n
dechrau eu dysgu ôl-16 ar lefel 1. Yn 16 oed, gall datblygu sgiliau galwedigaethol ar lefel
2 (neu hyd yn oed lefel 1) fod yn ddilyniant dilys a gwerthfawr o’r dysgu academaidd
cyffredinol yn yr ysgol ac eto weithiau nid oedd hyn yn cael ei gyfleu’n effeithiol i
ddysgwyr.
71. Mynegodd darparwyr dysgu a chyflogwyr bryderon mawr bod cymwysterau NVQ lefel
3 yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddangos sgiliau goruchwylio ac, am nad oedd
hyn yn rhywbeth y byddai dysgwyr yn cael cyfle i’w ymarfer, nad oedd yn bosibl iddynt
symud ymlaen felly i lefel 3. Mae un dehongliad o ofynion rheoleiddiol blaenorol y
dylai fod ymreolaeth ar lefel 3 wedi cyfrannu at ddisgwyliad, ar lefel 3, y dylai dysgwyr
(prentisiaid fel arfer) fod yn cyflawni rôl oruchwylio. Mae’r dehongliad hwn o unedau
o fewn cymwysterau NVQ lefel 3 (mae sawl cymhwyster adeiladu ar lefel 3 yn cynnwys
uned reoli lefel 5) ac mae hyn yn atal prentisiaid ifanc rhag symud ymlaen yn eu rôl gyntaf
mewn crefft.
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72. Mynegodd darparwyr dysgu a rhai cyflogwyr bryder hefyd fod rhai cymwysterau lefel 3
yn profi gwybodaeth mewn cyd-destun academaidd, yn hytrach nag yng nghyd-destun
sgiliau. Gall hyn arwain at orbrofi’r sgiliau sy’n gysylltiedig â chyfleu gwybodaeth
ac mae i’w briodoli, o bosibl, i’r awydd i ddarparu llwybrau dilyniant i addysg uwch.
Efallai y byddai’n well i ddysgwyr, sydd am symud ymlaen i addysg uwch, ymgymryd
â dysgu ychwanegol sy’n canolbwyntio ar feithrin sgiliau dysgu ac ysgrifennu uwch, a
chanolbwyntio, o fewn cymwysterau galwedigaethol, ar ddefnyddio gwybodaeth yn
ei chyd-destun. Efallai fod datblygu sgiliau dysgu academaidd ar draul sgiliau crefftau
ymarferol, fel ffordd o symud ymlaen, yn gwneud anghymwynas â dysgwyr.
Mewn gwirionedd rydym yn asesu myfyrwyr galwedigaethol, sydd wedi dewis llwybr
galwedigaethol, yn academaidd. Mae’n bosibl ein bod yn atal unigolion a allai ddatblygu i
fod yn rhai o’r crefftwyr gorau rhag symud ymlaen am y rheswm syml ein bod yn eu barnu yn
ôl gwerthoedd academaidd.
Darparwr addysg bellach
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Pennod 5: Cynnwys cymwysterau a pha mor
gyfredol ydynt
Yn y bennod hon rydym yn nodi nifer o bryderon ynghylch cynnwys cymwysterau yn y sector
sy’n ymwneud â’r canlynol:
• anhyblygrwydd;
• cyfredoldeb;
• sgiliau meddalach;
• technolegau newydd;
• sgiliau traddodiadol a sgiliau ‘treftadaeth’;
• sgiliau trawsbynciol.
Anhyblygrwydd Cymwysterau NVQ
73. Cymwysterau NVQ yw’r prif gymwysterau y mae dysgwyr yn astudio ar eu cyfer ar
brentisiaethau adeiladu yng Nghymru – fel arfer ochr yn ochr â chymhwyster ‘technegol’.
Ymhlith y cyflogwyr y cyfwelwyd â hwy, roedd yr adborth ar gymwysterau NVQ yn
fwy negyddol na chadarnhaol. Un o’r prif bryderon a godwyd oedd bod y cynnwys
yn anhyblyg. Mae cymwysterau NVQ, sy’n adlewyrchu’r safonau galwedigaethol
cenedlaethol llawn ar gyfer galwedigaeth, yn fawr ac yn anhylaw a gall hyn arwain at
fabwysiadu dull gweithredu ‘un ateb i bawb’. Fodd bynnag, natur y diwydiant adeiladu
modern yw bod angen detholiadau gwahanol o sgiliau ar sefydliadau gwahanol. Er bod
rhai o’r sgiliau crefft craidd yn berthnasol i’r rhan fwyaf o gwmnïau, gall y graddau y mae
cyflogwyr mwy o faint yn defnyddio isgontractwyr olygu bod prentisiaid a gweithwyr
yn cyflawni ystod fwy cyfyngedig o dasgau nag sy’n ofynnol gan fusnesau bach. Wrth
ddiffinio set sgiliau crefft benodol mae’r safonau galwedigaethol cenedlaethol yn
cynnwys tybiaeth (neu ‘gonsensws’) ynglŷn â’r ystod o sgiliau y mae angen i grefftwr
‘arferol’ eu cyflawni – tra bod y set gyflawn honno o sgiliau yn cael ei dangos, mewn
gwirionedd, gan nifer gymharol fach o gyflogeion ym mhob rhan o’r sector: naill ai mae
angen set sgiliau ehangach neu gulach arnynt, neu gyfuniad o sawl set sgiliau.
Pa mor gyfredol yw’r cynnwys
74. Rhoddodd cyflogwyr a darparwyr dysgu enghreifftiau penodol o nifer o bryderon
ynghylch cynnwys cymwysterau presennol (sy’n cynnwys cymwysterau NVQ a diplomâu
technegol) inni. Tueddai’r pryderon i adlewyrchu’r canlynol:
• e i gwneud yn ofynnol i ddysgwyr gwblhau tasgau na ellid, mewn lleoliadau adeiladu
modern, eu dangos wrth eu gwaith mwyach; neu
• gofynion nad oeddent wedi’u cynnwys, ond sy’n gyffredin wrth y gwaith.
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75. Crynhoir y prif bryderon, yn ôl maes crefft, yn y tabl isod ac mae’n ymdrin â phryderon
a godwyd ynghylch cymwysterau y mae prentisiaid a’r rhai sy’n dilyn rhaglenni dysgu
amser llawn yn astudio ar eu cyfer.
Crefft
Gosod brics

Problem
Awgrymwyd nad oedd cymwysterau gosod brics yn rhoi digon o sylw
i’r canlynol:
• rhai o’r sgiliau ymarferol sylfaenol sydd eu hangen ar osodwyr brics,
megis cymysgu sment, golchi’r tu mewn i beiriant cymysgu sment,
gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol;
• gorffen gwaith i safon ddigonol;
• gweithio gyda cherrig;
• gwneud gwaith dros dro, megis creu agorfa mewn gwaith sy’n bodoli
eisoes a defnyddio agro-bropiau yn ddiogel.
Gwaith saer ac
Awgrymwyd nad oedd cymwysterau gwaith saer yn rhoi digon o sylw
asiedydd
i’r canlynol:
• hongian drysau, yn enwedig drysau tân;
• darllen a llunio cynlluniau;
• gosod;
• ffurfwaith ac estyllod;
• hyfforddiant ar sut i ddefnyddio cyfarpar mynediad symudol;
• codi parwydydd dur.
Peintio ac addurno Awgrymwyd nad oedd cymwysterau peintio ac addurno yn darparu
gwybodaeth gynhwysfawr am y grefft.

Plastro

Gweithradiadau
Sifil

Awgrymwyd hefyd fod teitlau cymwysterau yn ddryslyd. Ar lefel 2,
roedd un cymhwyster yn dwyn y teitl ‘Gorffeniadau Addurniadol a
Phaentio Diwydiannol’. Fodd bynnag, ni fyddai dysgwyr yn astudio’r
ddwy agwedd, byddent yn dewis un llwybr.
Awgrymwyd nad oedd cymwysterau plastro yn rhoi digon o sylw i’r
canlynol:
• leinin sych;
• tapio;
• uniadu;
• cario plastrfwrdd trwm yn ddiogel;
• plastro â chalch ar gyfer gwaith ar adeiladau hŷn;
• Artecsio, ar gyfer gwaith yn seiliedig ar yswiriant;
• ‘K-rends’ a’r defnydd o ddeunyddiau modern;
• rhoi plastr garw ar waliau a chwipio â gro;
• conglfeini;
• defnyddio cymysgeddau gwahanol.
Ymhlith yr enghreifftiau o sgil a gynhwyswyd mewn cymwysterau, ond
nas defnyddir yn aml, roedd gwaith plastro ffibrog, sy’n sgil ar gyfer
gwaith mowldio arbenigol.
Roedd cyflogwyr o’r farn nad oedd y cymwysterau lefel 2 yn cynnig
digon o ddatblygiad i’r dysgwyr hynny a allai fynd ymlaen i weithio
ar gloddiadau mwy heriol ac, er enghraifft, weithio mewn lleoedd
cyfyng. Roedd hyn yn achosi problemau i gyflogwyr am fod nifer fawr
o weithwyr yn ymddeol o’r diwydiant tra mai prin oedd y cyfleoedd
i uwchsgilio gweithwyr presennol, neu ddarparu llwybrau datblygu
gyrfa ar gyfer newydd-ddyfodiad i’r diwydiant.
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Crefft
Gweithredwyr
Peiriannau
Trydanol

Problem
Roedd cyflogwyr ym maes gweithradiadau sifil o’r farn nad yw’r cymwysterau
presennol ar gyfer gweithredwyr peiriannau yn gyfredol mwyach. O ran
peirianwyr sifil, roedd ymdeimlad y byddai’n ddymunol datblygu sgiliau
ymhellach, y tu hwnt i’r lefel 2 bresennol.
Nodir isod y prif bryderon a nodwyd mewn perthynas â chymwysterau trydanol:
•n
 id oedd y cymwysterau lefel 2 ar gyfer gosod cyfarpar trydanol yn cael eu
cydnabod gan y diwydiant fel rhai a oedd yn cymhwyso dysgwr i ymarfer.
Felly, roedd angen asesu dysgwyr unwaith eto ar yr un sgiliau a gwybodaeth
ar lefel 3;
•m
 ewn rhai achosion, nid oedd unedau diploma technegol lefel 3 mewn gosod
cyfarpar trydanol a astudiwyd yn ymdrin â’r elfen theori o’r cymhwyster
NVQ lefel 3. Nid oedd dysgwyr a fu’n gweithio ar yr unedau hyn fel rhan o
dystysgrif dechnegol, ac a ddechreuodd brentisiaeth wedyn, yn gallu parhau
â’u tystysgrif dechnegol yn y brentisiaeth am nad oedd yr unedau yn cael eu
nodi o fewn y fframwaith19;
Mae angen llwybrau dilyniant clir arnom, ond nid yw tystysgrifau technegol yn
cael eu cydnabod.
Darparwr Dysgu
•m
 ae gweithio gyda cheblau wedi’u hinswleiddio â mwynau (MI) wedi’i ddileu
o’r cymwysterau ond ceir llawer o filltiroedd o geblau MI, a osodwyd yn ystod
y 50 mlynedd diwethaf, mewn adeiladau ac mae angen i drydanwyr newydd
eu hyfforddi wybod sut i’w hatgyweirio pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le
arnynt;
•m
 ae anawsterau i sicrhau bod trydanwyr domestig yn cael profiad
diwydiannol ac fel arall. Mae’r ddau gyd-destun yn wahanol iawn. Mae’n
anodd i brentisiaid sicrhau eu bod yn cael amrywiaeth o brofiadau
diwydiannol, gan gynnwys gweithio mewn amrywiaeth o amgylcheddau
domestig, diwydiannol a masnachol, tra byddant yn gweithio i un cyflogwr.
Roedd cyflogwyr yn amharod i adael i’w prentisiaid weithio gyda chyflogwyr
eraill (ac mae hyn hefyd yn heriol o ran logisteg);
•n
 id yw dysgwyr yn meithrin dealltwriaeth o ynni adnewyddadwy na
mesuryddion deallus. Mae’r ffaith bod gosodwyr systemau ffotolfoltäig a
systemau thermol solar yn tueddu i achosi problemau drwy lwybro cydrannau
allanol i gydrannau mewnol yn aneffeithiol yn her sy’n wynebu trydanwyr ar
hyn o bryd;
•m
 ae Rheoliadau Adeiladu yng Nghymru yn wahanol i’r rhai mewn rhannau
eraill o’r DU ac nid yw’r gwahaniaethau hyn yn cael eu hadlewyrchu’n glir yn y
cymwysterau trydanol.

19

Dywedwyd wrthym ei bod yn bosibl bod cyrff dyfarnu eisoes yn ystyried sut i fynd i’r afael â’r mater hwn.
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Crefft
Gwaith Plymwr

Problem
Roedd y prif bryderon a godwyd yn ymwneud â ph’un a oedd
cymwysterau gwaith plymwr yn cynnwys gweithio gyda deunyddiau
traddodiadol megis plwm a chopr ai peidio. Ar y naill law, roedd
darparwyr dysgu yn pryderu ynghylch y ffaith bod ‘gwaith plwm’ wedi’i
ddileu o’r cymwysterau, tra bod plwm i’w gael mewn cryn dipyn o’r stoc
adeiladau bresennol.
Nid oes unrhyw blymwyr a all wneud gwaith plwm mwyach. Roedd plymwyr
yn arfer cael eu hyfforddi i drin plwm i wneud seliau ac ati.
Darparwr Dysgu
Ar y llaw arall, beirniadwyd y gofyniad i ddysgwyr weithio gyda chopr
yn y cymwysterau gan gyflogwyr, gan mai dim ond ffitiadau ‘push-fit’ a
ddefnyddir gan lawer o gyflogwyr.
Nid oes gan yr adeiladwyr tai lleol unrhyw gopr yn eu tai, ers y llynedd
nid ydynt wedi bod yn defnyddio copr oherwydd y gost. Maent bellach
yn defnyddio ffitiadau plastig sy’n gymharol newydd i’r diwydiant. Mae’r
cymhwyster yn mynnu bod prentisiaid yn dysgu sut i sodro a defnyddio copr.
Nid yw’r myfyrwyr hyn yn gweithio gyda chopr o gwbl, nid ydynt yn cael
unrhyw gyfle i’w ddefnyddio.
Darparwr dysgu

Gwresogi ac
awyru

Mynegodd darparwyr dysgu bryderon hefyd nad oedd unrhyw gynnwys
yn y naill na’r llall o’r cymwysterau gwaith plymwr lefel 2 a oedd yn
ymwneud â systemau thermol solar.
Mynegodd cyflogwyr bryder fod y rhai â chymwysterau lefel 2 yn credu eu
bod yn gymwys i weithio ar systemau gwresogi (heblaw am nwy) ond bod
eu sgiliau yn annigonol.
Byddem yn chwilio am lefel 3 o leiaf ac am bobl a fyddai’n awyddus i
ddatblygu y tu hwnt i’r lefel honno. Ni fyddai rhywun sy’n gorffen ar lefel 2 yn
fuddiol iawn i’r busnes.
Cyflogwr
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Technegau/technolegau newydd
76. D
 ywedodd cyflogwyr a darparwyr dysgu wrthym nad oedd cymwysterau wedi’u
diweddaru er mwyn ystyried y defnydd o dechnolegau newydd, gan gynnwys y gofynion
ar gyfer cartrefi ynni isel. Roedd hyn yn arbennig o bwysig i’r sector gwasanaethau
adeiladu lle mae datblygiadau newydd yn cynnwys gosod mesuryddion deallus a
goleuadau lefel isel, socedi pŵer anwytho nad ydynt yn gofyn am wifrau rhwng dyfeisiau
a systemau gwresogi ystafell gyfan.
Efallai nad yw cartrefi ac adeiladau ynni isel deallus yn flaenoriaeth uchel i’r genhedlaeth
bresennol ond mae’r genhedlaeth nesaf wedi arfer â thechnoleg ddeallus a bydd am ei
defnyddio.
Darparwr dysgu
Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys defnyddio tyrbinau gwynt bach, pympiau gwres o’r
ddaear a thechnoleg solar ar raddfa fach.
77. Roedd darparwyr Addysg Uwch yn cytuno nad yw cymwysterau yn gyfredol â
thechnolegau ac arferion gwaith newydd megis Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM), y
defnydd o offer pŵer, arferion arolygu a thechnegau rheoli safle.
Mae’r diwydiant adeiladu yn ddiwydiant sydd wedi newid yn sylweddol dros yr ugain
mlynedd diwethaf ac nid yw’r cymwysterau wedi cadw i fyny ag ef.
Prifysgol
78. Awgrymodd darparwyr dysgu y dylai cymwysterau, yn enwedig cymwysterau trydanol,
gwaith plymwr a gwresogi ac awyru, ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddefnyddio’r
technolegau digidol priodol ar gyfer y gwaith.
Mae’r diwydiant plymio a gwresogi yn newid. Mae’n defnyddio llawer mwy o ddyfeisiau
electronig. Bellach, rydych yn gosod panel rheoli ar y wal ac rydych yn plygio gliniadur i
mewn iddo. Felly, mae’n rhaid iddynt feddu ar sgiliau cyfrifiadurol nad ydynt yn eu dysgu yn
y coleg er bod hynny’n rhan o’r swydd.
Cyflogwr
79. Mae technolegau a deunyddiau newydd sydd wedi’u cyflwyno i gymwysterau a sgiliau
yn golygu bod angen i gyflogeion allu ymaddasu er mwyn eu defnyddio ar y safle. Mae
sgiliau TG, gan gynnwys modelu 3D, Rheoli Gwybodaeth Adeiladu a CAD, yn dod yn
fwyfwy pwysig ac ymddengys fod y galw am y sgiliau hyn yn debygol o gynyddu.
Rydym yn dysgu’r ffordd draddodiadol o fesur a gweithio pethau allan, ond ar y safle mae
pawb yn defnyddio apiau ac offer mwy modern.
Dysgwr gwaith plymwr lefel 2
80. Nododd cyflogwyr fod y defnydd o gydrannau a weithgynhyrchwyd ac a raggydosodwyd oddi ar y safle yn dod yn fwy cyffredin yn y diwydiant ac y byddai’r duedd
hon yn parhau. Nid yw’r cymwysterau presennol yn cynnwys gofyniad i ddeall prosesau
cydosod.

33

81. Mae’r technolegau, y technegau a’r deunyddiau newydd hyn hefyd yn effeithio ar y
gwaith a wneir gyda’r stoc dai bresennol a’r stoc dai draddodiadol. Mae cydbwysedd
anodd i’w sicrhau rhwng cyflwyno technegau a thechnolegau newydd a sicrhau bod
dysgwyr yn deall sut i weithio ar adeiladau sy’n bodoli eisoes.
Os ydym yn codi llai na 200,000 o adeiladau newydd y flwyddyn a bod gennym 2.6 miliwn
o adeiladau sy’n bodoli eisoes mae’n rhaid i ni sicrhau eu bod yn agos at fod yn ddi-garbon
yn fuan, yna mae’r ffordd rydych yn delio â’r rheina yn broblem gwbl wahanol. Lle maent
wedi cael eu hadeiladu drwy ddefnyddio’r hen dechnegau, nid oes neb ar ôl sydd â’r sgiliau
fel crefftwr, i wneud y gwaith dadansoddi na deall pryd y bydd yr hyn rydych yn mynd i’w
wneud yn gwneud yr adeilad yn llai ynni-effeithlon a phryd y bydd yn ei wneud yn fwy
ynni-effeithlon.
Darparwr Dysgu
Sgiliau treftadaeth/traddodiadol
82. Clywsom gan lawer o randdeiliaid, gan gynnwys CADW (corff treftadaeth cenedlaethol
Cymru), fod prinder sgiliau yn y gweithlu ar gyfer gweithio gydag adeiladau hŷn a
thraddodiadol. Mae hyn yn broblem fawr yng Nghymru lle yr adeiladwyd bron traean
o’r stoc dai bresennol cyn 1919 ac, yn ôl CITB, treulir ‘ychydig o dan hanner amser
cyflogwyr’ yn gweithio ar adeiladau traddodiadol, sy’n cynnwys gwaith atgyweirio a
chynnal a chadw, gwaith cadwraeth ac adfer a gwaith ôl-osod i sicrhau bod adeiladau
yn defnyddio ynni yn fwy effeithlon. Er bod rhai cymwysterau penodol wedi’u datblygu
ar gyfer sgiliau traddodiadol a sgiliau treftadaeth, prin iawn oedd y ddarpariaeth
dysgu ar gyfer y cymwysterau hyn (os oedd unrhyw ddarpariaeth o gwbl). Awgrymodd
CADW a chryn nifer o gyflogwyr y dylai fod gan y rhai sy’n gweithio ym mhob crefft
ddealltwriaeth sylfaenol o’r gwahaniaethau rhwng gweithio gydag adeiladau mwy
newydd a gweithio gydag adeiladau hŷn, ac y dylid integreiddio’r dysgu hwn yn y
cymwysterau prif ffrwd.
83. Awgrymodd rhai rhanddeiliaid fod cyflogwyr mwy o faint wedi cael mwy o ddylanwad ar
y gwaith o ddatblygu safonau a chymwysterau galwedigaethol na chyflogwyr bach a bod
cymwysterau prif ffrwd, felly, yn canolbwyntio gormod ar waith adeiladu newydd.
Anghenion cenedlaethol, rhanbarthol a lleol
84. Nododd ein hadolygwyr technegol, o fewn deunyddiau’r cyrff dyfarnu a adolygwyd, nad
oeddent wedi llwyddo i nodi cyfeiriadau at y gwahaniaethau rhwng rheoliadau adeiladu
yng Nghymru a Lloegr yn unman. Roedd yr holl gyfeiriadau at reoliadau adeiladu yn
gyfeiriadau at reoliadau adeiladu sy’n gymwys yn Lloegr. Gallai hyn arwain at sefyllfa lle
nad yw dysgwyr yn deall pa reoliadau sy’n gymwys nac yn gwybod am ofynion penodol
yng Nghymru – megis y rheoliadau sy’n ymwneud â systemau chwistrellu, er enghraifft.

 engys y taenlenni yn ‘Council Tax Stock of Properties 2015’, a gyhoeddwyd gan SYG, fod 31% o eiddo preswyl wedi’i
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85. Cododd cyflogwyr a darparwyr dysgu bryderon am y gallu i ddiwallu anghenion
hyfforddi rhanbarthol a lleol. Gwnaethant nodi nad oedd y sgiliau sydd eu hangen i ôlosod adeiladau yn cael digon o sylw o fewn cymwysterau er bod galw mawr am hyn yng
Nghymru.
Yn y rhanbarth hwn, mae’r rhan fwyaf o’r gwaith yn waith ôl-osod (tai yn cael eu
hatgyweirio, eu moderneiddio). Yng Nghymru mae 80% o’r gwaith a wneir gan y diwydiant
adeiladu yn waith ôl-osod ac mae 20% yn waith adeiladu newydd. Mae pob myfyriwr yng
Nghymru yn cael ei hyfforddi i wneud gwaith adeiladu newydd sy’n cyfrif am 20% o drosiant
y diwydiant. Felly, nid yw’r un ohonynt yn cael ei hyfforddi i wneud gwaith ôl-osod sy’n cyfrif
am 80% o drosiant yr hyn y mae’r diwydiant yn ei wneud yng Nghymru.
Darparwr Dysgu
86. Hefyd, nid yw cymwysterau prif ffrwd yn ymdrin â rhai o’r technegau a’r deunyddiau sy’n
cael eu defnyddio’n helaeth mewn rhannau o Gymru.
Petaech yn mynd i wneud prentisiaeth mewn gosod brics gyda’r bwriad o weithio ym
Mhowys, er enghraifft, byddai’n rhaid i chi wneud gwaith brics yn y gweithdy ond ni fyddech
yn gwneud unrhyw waith cerrig am nad yw gwaith cerrig wedi’i gynnwys yn y cymhwyster.
Fodd bynnag, anaml y byddech yn gosod bricsen ym Mhowys, mae popeth yn cael ei
adeiladu gan ddefnyddio cerrig. Petaech chi’n gweithio yn Sir Benfro, ni fyddech yn gwneud
unrhyw waith wyneb o gwbl am fod popeth yn cael ei rendro, dyna’r rheoliad cynllunio felly
nid yw’r cymwysterau yn cyd-fynd â’r rheoliad.
Darparwr Dysgu
Sgiliau meddalach
87. Holwyd cyflogwyr am y wybodaeth, y sgiliau a’r priodoleddau yr oeddent yn rhoi’r
gwerth mwyaf arnynt mewn newydd-ddyfodiaid i gyflogaeth. Roedd y sgiliau hyn yn dod
o dan dri phrif gategori:
• Sgiliau a gwybodaeth am grefft: sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gyflawni crefft
benodol a gwybodaeth ynglŷn â sut i’w defnyddio.
•G
 wybodaeth a sgiliau technegol: gwybodaeth a dealltwriaeth o ofynion y gweithle
a sut i’w rhoi ar waith, gan gynnwys iechyd a diogelwch, cynllunio a threfnu, cynnal
ansawdd, safonau amgylcheddol a safonau o ran cynaliadwyedd, rheoli contractau a’r
gwahaniaethau rhwng adeiladau modern ac adeiladau traddodiadol.
•S
 giliau meddalach: sgiliau cyfathrebu, datrys problemau, gwneud penderfyniadau,
rheoli gwybodaeth, gweinyddu, bod yn daclus, cynllunio, gweithio mewn tîm, sgiliau
rhyngbersonol, arloesi, sgiliau digidol, dangos blaengaredd a’r gallu i addasu er mwyn
rhoi cynnig ar syniadau newydd a dulliau newydd o weithio.
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88. Nododd cyflogwyr fod cyrsiau addysg bellach, ar y cyfan, yn canolbwyntio’n bennaf ar
sgiliau crefftus, weithiau ar sgiliau technegol, ond yn anaml ar y sgiliau meddalach. Fodd
bynnag, mae’n bwysig nodi bod sawl cyflogwr wedi dweud wrthym – mewn newyddddyfodiaid – eu bod yn rhoi mwy o werth ar sgiliau meddalach na sgiliau crefftus a
thraddodiadol. Awgrymodd llawer y dylid ymgorffori’r ymddygiad a’r sgiliau hyn mewn
cymwysterau.
Mae yna fwlch yn y dysgu – dylai’r cwricwlwm ddatblygu sgiliau pobl yn hytrach na’r sgiliau
gwaith yn unig.
Cyflogwr
89. Dywedodd sawl cyflogwr wrthym mai’r her fwyaf yr oeddent yn ei hwynebu wrth gyflogi
pobl ifanc yn syth o’r coleg oedd eu dibynadwyedd a’u gallu i droi i fyny ’n rheolaidd, ac
ar amser, a chanolbwyntio ar y gwaith dan sylw.
Os oes gennych rywun ag agwedd dda gallwch ddysgu sgiliau’r grefft iddo.

Cyflogwr

90. Pwysleisiodd cyflogwyr hefyd fod tuedd gynyddol i gyflogeion newydd feddu ar sgiliau
datrys problemau gwael. Roeddent o’r farn mai’r ffordd orau o ddatblygu’r sgiliau hyn
oedd rhoi cyfle i ddysgwyr nodi atebion ar gyfer tasg go iawn, a gwnaethant awgrymu
y dylid cynnwys y sgiliau hyn mewn cymwysterau. Byddai datrys problemau hefyd yn
rhoi cyfle i ddysgwyr ddefnyddio sgiliau rhifedd, er enghraifft i nodi faint o ddeunyddiau
a chyfarpar sydd eu hangen arnynt, am faint o amser y mae arnynt eu hangen a sut y
gallant fesur arwynebeddau.
91. Mae’n ddiddorol nodi, er i ddysgwyr – a sawl ymarferwr – ddweud eu bod yn anfodlon
ar y penderfyniad i gynnwys Bagloriaeth Cymru mewn rhaglenni dysgu, mai diben
y cymhwyster hwnnw yw datblygu’r sgiliau ehangach hyn. Roedd y safbwyntiau a
fynegwyd yn awgrymu, am fod Bagloriaeth Cymru ar wahân i’r brif raglen ddysgu – ac
am fod y dysgu a’r gwaith asesu ar gyfer y Dystysgrif Her Sgiliau yn aml yn cael eu
cyflawni ar wahân i’r brif raglen ddysgu – y gall dysgwyr ystyried ei fod yn gymhwyster
‘ychwanegol gorfodol’ nad oes ei eisiau. Roedd rhai o’r farn y byddai’n well cynnwys y
sgiliau meddalach hyn yn y brif raglen ddysgu.
92. Roedd darparwyr dysgu yn cytuno â chyflogwyr fod angen datblygu parodrwydd
dysgwyr i weithio – ond roeddent o’r farn nad oedd y cymwysterau presennol, gyda’u
gwaith asesu beichus a chynnwys ailadroddus (ar draws lefelau), yn rhoi cyfle i
ddatblygu’r sgiliau hyn yn effeithiol. Roeddent am gael cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol
a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid trosglwyddadwy, fel y gallai dysgwyr gynllunio a
threfnu tasgau, a deall materion ariannol sylfaenol, cydberthnasau â chwsmeriaid a
gweithio yn unol â chyfyngiadau amser.
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Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd wedi cael profiad addysgu a dysgu da yn ennill y
cymwysterau, sy’n wych, ond os byddant yn cael eu diswyddo ar eu diwrnod cyntaf yn
y gwaith am nad ydynt yn gallu ymddwyn yn briodol na chyfathrebu, yna rydych wedi
gwastraffu dwy flynedd o’u bywydau.
Darparwr dysgu
Yr angen am ehangder
93. Mynegodd cyflogwyr ym mhob rhan o’r sector fod gweithwyr aml-sgiliau yn ddymunol.
Ar gyfer gwasanaethau adeiladu, ceir mwy a mwy o orgyffwrdd wrth i faes gwresogi
ac awyru ddibynnu fwyfwy ar gynhyrchion trydanol gyda chynnydd yn y defnydd o
systemau rheoli. Roedd cyflogwyr o’r farn bod sgiliau yn cael eu datblygu ar hyn o bryd
y tu allan i gyd-destun prosiectau cyfan a bod angen i brentisiaid ddysgu gweithio ar
draws crefftau mewn timau. Gwnaethant awgrymu y byddai prentisiaid yn cael budd o
ddysgu, yn y lle cyntaf, am amrywiaeth o sgiliau er mwyn rhoi gwybodaeth ehangach
iddynt. Er enghraifft, gallai gosodwyr nwy ddysgu am reoliadau trydan a dŵr a datblygu
sgiliau eraill megis gwaith asiedydd a phlastro. Byddai hyn yn sicrhau bod y rhai a oedd
wedi cael hyfforddiant mewn sgiliau nwy a sgiliau trydanol yn gallu cwblhau’r holl waith
o ailosod boeleri.
94. Nododd cyflogwyr hefyd fod hyfforddiant aml-grefft/aml-sgil yn arbennig o addas ar
gyfer gwaith adnewyddu, lle mae llawer o’r gwaith prentisiaeth yn canolbwyntio ar waith
cynnal a chadw. Mae cymwysterau aml-grefft i’w cael ac maent yn cynnwys unedau
mewn sylfeini, gwaith plymwr, gwaith saer, plastro – a gellir teilwra’r cymwysterau hyn i
ddiwallu anghenion cyflogwyr a dysgwyr – ond nifer fach iawn o ddysgwyr sy’n astudio
ar eu cyfer. Awgrymodd darparwyr dysgu fod hyn i’w briodoli i’r ffaith bod dysgwyr yn
tueddu i weld eu hunain yn dilyn crefft benodol.
Bydd angen i grefftwyr feddu ar lawer o sgiliau gwahanol yn y dyfodol. Gall asiedyddion
wneud gwaith plastro hefyd. Dylai plymwr allu gwneud gwaith trydanol hefyd a chael un
person yn cyflawni’r ddwy set sgiliau yn hytrach na phobl wahanol yn gwneud hyn.
Cyflogwr
 ae’r gallu i ddefnyddio nifer o sgiliau gwahanol yn allweddol ac mae’n anodd sicrhau bod
M
cyrsiau yn diwallu’r angen hwn.
Cyflogwr
95. Awgrymodd cyflogwyr hefyd y byddai cymwysterau aml-grefft yn helpu i annog
cyflogeion i beidio â meddwl amdanynt eu hunain fel rhywun sy’n cyflawni un grefft yn
unig ac y gallai leihau’r amser a dreulir yn gwneud gwaith atgyweirio.
Mae gennym nifer o weithwyr aml-sgiliau a all droi eu llaw at unrhyw beth. Nid ydynt yn
asiedydd, nid ydynt yn osodwr brics, nid ydynt yn blastrwr ond rydych yn gwybod y gallant
wneud y gwaith hwnnw i gyd, bron. Nid fel crefft ddynodedig ac mae elfennau penodol na
allant eu gwneud – mae ganddynt sgiliau pwysig a bydd datblygu pobl â chrefftau aml-sgil
yn rhywbeth hanfodol yn y dyfodol.
Cyflogwr
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96. Awgrymodd llawer o gyflogwyr y byddai blwyddyn gyntaf gyffredin ar gyfer dysgwyr
adeiladu yn ddefnyddiol, er mwyn iddynt ddysgu am y diwydiant yn ei gyd-destun a
meithrin ymwybyddiaeth o grefftau cysylltiedig heblaw am yr un a ddewiswyd gan y
dysgwyr. Awgrymwyd sgiliau trawsbynciol a gwybodaeth am y diwydiant yn gyffredinol
– beth oedd y gydberthynas rhwng y gwahanol grefftau yn ogystal â sgiliau cyffredin
megis gweithio ar uchder, iechyd a diogelwch, gweithio mewn tîm a sgiliau ar gyfer
hunangyflogaeth fel enghreifftiau posibl o gynnwys.
Fel cwmni nid ydym yn cyflogi myfyrwyr pan fyddant yn 16 oed, am ein bod o’r farn y dylent
roi cynnig ar weithio yn y diwydiant cyn ymrwymo i grefft ac mae pobl ifanc 16 oed yn llai
aeddfed nag oeddent flynyddoedd yn ôl. Rwy’n llwyr gefnogi’r awgrym y dylai fod blwyddyn
gyntaf gyffredin. Mae myfyrwyr mwy aeddfed yn fwy llwyddiannus.
Cyflogwr
97. Awgrymodd rhai cyflogwyr y dylid dysgu sgiliau ychwanegol ar ôl y prif gymhwyster
crefft. Fodd bynnag, roeddent yn cytuno bod angen cynnwys ‘unioni camgymeriadau’
mewn hyfforddiant ac asesiadau ar gyfer maes gwasanaethau adeiladu.
98. Er bod rhai darparwyr dysgu yn ansicr ynglŷn â chymwysterau aml-grefft fel y cyfryw,
gan ystyried y gallai ‘gwneud tipyn bach o bopeth’ gael ei ystyried yn llai gwerthfawr na
meddu ar grefft benodol, croesawyd y cysyniad o lunio un rhaglen astudio gyffredinol
lle y byddai dysgwyr yn canolbwyntio ar y brif grefft tra’n meithrin ymwybyddiaeth ac
yn cael profiad ymarferol o grefftau eraill ar yr un pryd. Roedd sawl un o’r farn bod y
ffordd y mae crefftau craidd yn cael eu gwahanu yn newid a bod angen gweithwyr â
chrefft graidd ynghyd â sgiliau atodol ar gyflogwyr er mwyn diwallu anghenion lleol a
rhanbarthol.
Yn fy marn i, petaech chi’n siarad â’r rhan fwyaf o gyflogwyr yma, byddent yn gofyn am
gyfres o 20 cymhwyster ar lefel 2 neu lefel 3 a byddwn yn dewis y rhai priodol sy’n diwallu
ein hanghenion, sy’n fath o ddull ‘basged siopa’. Maent am gael gweithwyr â nifer o sgiliau
ac efallai fod yr hen grefftau ychydig yn rhy anhyblyg o ran yr hyn y maent am ei gael gan y
farchnad.
Darparwr Dysgu
Iechyd a Diogelwch mewn cymwysterau
99. Mynegodd llawer o gyflogwyr bryder ynghylch eu canfyddiad nad oes unrhyw sylw yn
cael ei roi i iechyd a diogelwch o fewn cymwysterau. Ymhlith yr enghreifftiau a roddwyd
mae’r angen i roi sylw i weithio ar uchder, ymwybyddiaeth o asbestos a llwch silica a
nodi lleoliad gwasanaethau a cheblau tanddaearol.
Rydym yn anfon ein peirianwyr i’r Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol (IOSH) i
ddilyn cyrsiau ar iechyd a diogelwch a sut i gynnal asesiad risg. Yn fy marn i, dylent wneud
hyn yn y coleg.
Cyflogwr
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Pennod 6: Asesu
Yn y bennod hon rydym yn nodi’r materion a nodwyd gan yr Adolygiad mewn perthynas ag
asesu cymwysterau yn y sector.
100. Fel rheoleiddiwr cymwysterau, mae sicrhau bod y cymwysterau a reoleiddir gennym yn
cael eu hasesu’n effeithiol o’r pwys pennaf inni. Wrth ddyfarnu cymhwyster i ddysgwr,
mae corff dyfarnu yn nodi bod y dysgwr wedi’i asesu’n briodol ac yn ddigonol a bod
ganddo’r lefel briodol o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth. Yn ystod ein cyfweliadau
â rhanddeiliaid, ein gweithgarwch ymgysylltu â dysgwyr a’n hadolygiad technegol, y
pwnc a gafodd yr adborth mwyaf cyson – ac y codwyd y nifer fwyaf o bryderon yn ei
gylch – oedd asesu.
101. Ar gyfer pob un o’r cymwysterau yn y sector defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu. Fel
arfer, caiff cymwysterau a addysgir mewn ysgolion eu hasesu gan ddefnyddio cyfuniad
o aseiniadau a phrofion ar-lein ar ddiwedd y cwrs. Fel arfer, caiff dysgwyr amser llawn
sy’n astudio ar gyfer ‘Diplomâu’ mewn colegau addysg bellach eu hasesu yn cyflawni
sawl tasg mewn amgylchedd gweithdy drwy gydol y cwrs - ond hefyd gan ddefnyddio
aseiniadau ysgrifenedig ac, yn aml, brofion amlddewis. Caiff prentisiaid sy’n astudio ar
gyfer cymwysterau ‘NVQ’22 sy’n seiliedig ar gymhwysedd eu hasesu, mewn egwyddor,
yn cyflawni tasgau yn y gweithle – y cofnodir tystiolaeth ohono mewn portffolio.
Ategir hyn yn aml gan ryw fath o asesiad o wybodaeth. Mae’r rhan fwyaf o brentisiaid
yn astudio ar gyfer Diplomâu a chymwysterau NVQ, er mwyn bodloni gofynion y
fframweithiau prentisiaeth yng Nghymru.
102. Codwyd pryderon ynghylch gwaith asesu mewn perthynas â phob un o’r cymwysterau
– ond codwyd y pryderon mwyaf mewn perthynas â chymwysterau NVQ. Roedd y
pryderon yn ymwneud â’r canlynol:
•b
 aich asesu;
• dilysrwydd gweithgareddau asesu efelychu;
• trefniadaeth a digonolrwydd asesiadau seiliedig ar waith ar gyfer cymwysterau NVQ;
• diffyg cyfranogiad gan gyflogwyr yn y broses dysgu ac asesu;
• argaeledd a dilysrwydd tystiolaeth sy’n digwydd yn naturiol;
• iaith, terminoleg a fformat asesiadau o wybodaeth;
• diffyg gwahaniaethu mewn cymwysterau llwyddo/methu;
• argaeledd ac arbenigedd aseswyr;
• anghysondeb gwaith asesu a sicrhau ansawdd.

22

 r bod y term NVQ (Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol), yn fwy cyffredinol, wedi peidio â bod yn gategori ffurfiol o
E
gymhwyster ledled y DU, yn y sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig gelwir cymwysterau seiliedig ar gymhwysedd yn
Ddiplomâu NVQ – yn rhannol er mwyn gwahaniaethu rhwng y cymwysterau hyn a’r Diplomâu yr astudir ar eu cyfer mewn
addysg amser llawn.
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Baich asesu
103. Dywedodd nifer o ddarparwr dysgu wrthym eu bod o’r farn, yn arbennig ar gyfer
Diplomâu a chymwysterau NVQ, fod gormod o asesu. Mae hyn yn rhoi pwysau ar
aseswyr a dysgwyr ac yn golygu bod llai o amser ar gael ar gyfer addysgu:
Os edrychwch chi ar yr holl oriau sydd eu hangen i gyflawni’r hyn a ddisgwylir gan brofion
ar ddiwedd uned, yn cynnwys gwaith ymarferol a theori. Os ydych yn rhoi hynny i gyd
gyda’i gilydd gwelwch fod bron i draean/chwarter o’ch amser yn cael ei dreulio yn asesu.
Nid yw hynny yr un fath â dysgu gyrru? Gallech gael 35 o wersi i ddysgu gyrru a dim ond un
prawf am awr..... Yn fy marn i, rydym yn gorasesu ar gyfer pob elfen unigol.
Darparwr dysgu
104. Mynegodd rhai darparwyr dysgu y farn bod gofynion cyrff dyfarnu bod tystiolaeth yn
cael ei chyflwyno ar gyfer pob elfen o’r cymwysterau yn ormodol ac yn or-ragnodol.
Yn y sector adeiladu, mae gormod o bwyslais ar gyflwyno tystiolaeth ar gyfer pob darn o
waith ac mae hyn yn amharu ar yr addysgu a’r dysgu.
Darparwr dysgu seiliedig ar waith
105. Cyfeiriodd dysgwyr hefyd at yr effaith y mae’r baich asesu yn ei chael ar eu cymhelliant.
Hefyd, yr asesiadau, erbyn hyn rydym braidd yn ddifater yn eu cylch – nid ydym yn eu
cymryd o ddifrif gan fod gormod ohonynt.
Dysgwr gwaith saer lefel 3
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106. Clywsom sut mae’r un sgiliau neu wybodaeth yn cael eu hasesu dro ar ôl tro, drwy
gydol y cyrsiau ac ar draws cymwysterau fel rhan o’r asesu cyfunol ar gyfer y
cymhwyster (yn hytrach nag ar gyfer asesiad ffurfiannol fel rhan o’r rhaglen ddysgu).
Mae’r cwestiynau ym mhob uned yn ailadroddus iawn. Yn lle cael un cwestiwn mewn uned
graidd sy’n gofyn am asesu risg a datganiadau dull, mae ymhob uned unigol, ac nid oes
angen iddo fod ymhob un.
Darparwr dysgu
107. Roedd darparwyr dysgu yn pryderu’n arbennig ynghylch faint o waith asesu sy’n cael ei
wneud ar gyfer cymwysterau plymio; roedd dysgwyr a oedd yn dilyn cyrsiau plymio yn
rhannu’r pryderon hyn ac ymddangosai eu bod ymhellach ar ei hôl hi o ran y cynnydd
roeddent yn ei wneud o gymharu â dysgwyr a oedd yn dilyn cyrsiau cysylltiedig ag
adeiladu eraill.
108. Roedd dysgwyr a oedd yn gwneud prentisiaeth - lle mae angen iddynt astudio ar gyfer
‘Diploma’ technegol a chymhwyster NVQ - wedi wynebu hyd yn oed mwy o ailadrodd.
Roeddent yn cael eu hasesu ar gyfer gwaith a wnaethant yn y coleg ac ar gyfer cyflawni
tasgau tebyg yn y gweithle.
Yn fy marn i, y brif broblem gydag aseiniadau NVQ yw ein bod eisoes wedi’u gwneud yn y
coleg ar gyfer y Diploma. Ailadrodd yw’r broblem yn hyn o beth.
Dysgwr Gwaith Saer NVQ lefel 2
109. Mynegodd sawl darparwr dysgu farn gadarnhaol am newidiadau i rai cymwysterau
newydd ar gyfer dysgwyr mewn colegau sy’n cael eu cyflwyno gan gyrff dyfarnu er
mwyn bodloni gofynion yn Lloegr i gynnal asesiadau synoptig ac asesiadau ar ddiwedd
cwrs. Roeddent o’r farn y byddai hyn yn lleihau’r baich asesu ac yn rhyddhau amser
ar gyfer dysgu. Roedd llawer o gyfranogwyr o’r farn y byddai asesiadau ar-lein yn fwy
addas i ddysgwyr na phrofion papur. Ond mynegodd rhai darparwyr dysgu bryderon
ei bod yn bosibl bod profion ar ddiwedd cwrs yn rhoi rhai dysgwyr o dan anfantais
(o gymharu ag asesu parhaus), yn enwedig am fod nifer y cyfleoedd a oedd ar gael i
ailsefyll prawf wedi’i chyfyngu (i un).
O ran lefel 3 nid ydynt yn ystyried galluoedd dysgu pobl. Mae gen i ffolderi a ffolderi llawn
papurau. Does gen i ddim syniad beth mae eu hanner yn ei ddweud. Ond ewch â mi i
mewn i’r gweithdy a gofynnwch i mi ei wneud a gallaf ei wneud. Ac nid yw hynny’n cael ei
ystyried. Yn enwedig ar lefel 3 am fod cymaint o waith papur yn gysylltiedig â hi.
Dysgwr gwaith plymwr lefel 3
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110. Drwy gydol yr Adolygiad prin iawn oedd yr enghreifftiau o ddefnyddio technolegau
digidol i ategu prosesau asesu a welwyd gennym. Fel arfer, roedd technegau cofnodi
yn cynnwys y defnydd o ben a phapur ac, felly, roeddent yn llafurus ac, o bosibl, yn
anargyhoeddiadol. Clywsom am ymdrechion i wella’r broses asesu, er enghraifft, drwy
ddefnyddio recordiadau gweledol o berfformiad – efallai gan ddefnyddio camerâu pen,
neu drafodaethau rhwng aseswr ac ymgeisydd a gynhaliwyd dros Skype – ac o bryd
i’w gilydd gwelsom ymdrechion o’r fath yn cael eu gwneud – ond prin iawn oedd yr
enghreifftiau hyn.
Dilysrwydd gweithgareddau asesu efelychu
111. Mynegodd rhai cyflogwyr amheuon ynghylch gwerth cymwysterau y mae dysgwyr yn
astudio ar eu cyfer mewn colegau addysg bellach ac ansawdd penderfyniadau asesu.
Nododd y cyflogwyr hynny nad oedd dysgwyr yr aseswyd eu bod yn gymwys yn y coleg
yn gallu gwneud gwaith ar y safle.
Efallai fod ganddynt dystysgrif… ond mae p’un a ydynt yn gymwys yn fater arall.

Cyflogwr

112. Lle mae gweithgareddau efelychu – fel arfer mewn gweithdy mewn coleg – yn cael eu
defnyddio i asesu perfformiad, lleisiwyd pryderon (gan gyflogwyr a darparwyr dysgu)
nad yw hyn yn adlewyrchu amgylchedd gwaith go iawn yn ddigonol. Wrth asesu gwaith
gosod brics, er enghraifft, câi brics eu hailddefnyddio o’r naill asesiad i’r llall ac, felly,
yn aml, nid oeddent yn y cyflwr a ddefnyddid ar safleoedd go iawn, a oedd yn golygu ei
bod yn fwy anodd barnu ansawdd wal. Mae’r amodau amgylcheddol mewn gweithdy
hefyd yn wahanol i’r rhai yn y gweithle.
Gallant osod brics drwy’r dydd mewn gweithdy, mae’r tymheredd yn cael ei reoli, mae’r
golau yn cael ei reoli, mae’r llawr yn eithaf gwastad, mae’r brics yn lân. Gallwch osod brics
ar y safle, efallai ei bod yn bwrw glaw, mae’n dywyll, mae’n olau, mae’n rhy boeth/oer, i
lawr mewn ffos neu rydych yn gweithio ar sgaffald. Ni ellir ei gymharu â gweithio mewn
gweithdy. Rydych yn cwympo dros y brics os ydych mewn ffos, nid oes gennych lwyfan
gwastad i weithio arno.
Darparwr dysgu
Trefniadaeth a digonolrwydd asesu seiliedig ar waith
113. Lle roedd cymhwysedd yn cael ei asesu yn y gweithle, cododd cyflogwyr a dysgwyr
bryderon ynghylch pa mor anaml roedd sesiynau arsylwi yn cael eu cynnal yn y gweithle
wrth asesu cymhwysedd. Dywedodd rhai cyflogwyr wrthym mai anaml y mae aseswyr
yn arsylwi ar berfformiad dysgwyr yn y gweithle (neu nad ydynt byth yn arsylwi ar eu
perfformiad). Cadarnhawyd hyn gan y rhan fwyaf o’r dysgwyr NVQ a gymerodd ran
mewn trafodaethau penodol, a nododd nad oedd neb erioed wedi arsylwi arnynt yn y
gweithle.
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114. Priodolwyd y defnydd cyfyngedig o sesiynau arsylwi yn y gweithle, yn rhannol, i’r
heriau a oedd yn wynebu’r sector addysg bellach o ran amserlennu sesiynau arsylwi
seiliedig ar waith o fewn baich gwaith addysgu a chyrraedd dysgwyr mewn lleoliadau
gwahanol. Er enghraifft, dywedodd cyflogwr wrthym ei fod wedi rhoi gwybod i’w goleg
pan oedd dysgwr yn cyflawni tasgau perthnasol i’w hasesu yn agos at y coleg hwnnw.
Roedd y coleg wedi ateb na allai ddarparu aseswr i arsylwi am ei fod yn brysur gyda
grŵp arall. Pan oedd y coleg yn barod i asesu dysgwr yn cyflawni tasg benodol, roedd
y dysgwr yn gweithio ar safle gwahanol ac nid oedd yr aseswr yn gallu teithio iddo.
Awgrymodd cyflogwyr fod angen gwaith cynllunio gwell a mwy o hyblygrwydd.
115. Roedd dysgwyr hefyd yn cytuno ei bod yn anodd trefnu asesiadau i ddiwallu anghenion
dysgwyr, aseswyr a chyflogwyr.
Byddai’n fuddiol i’r aseswr arsylwi arnaf yn gwneud ffenestr ond rwy’n gweithio yn adran
y drysau yn y gwaith, felly anaml iawn y byddwn yn gwneud ffenestr yn y gwaith. Rwy’n
eu gwneud, ond yn anaml iawn. Felly erbyn hyn mae’n rhaid i mi ei ffonio pan fydda’ i’n
gwneud ffenestr nesaf, ond nid yw gwaith yn gweithio fel ‘na. Yn aml gofynnir i mi helpu
gyda ffenestr ar y diwrnod ac ni allwn aros am yr aseswr.
Dysgwr gwaith saer lefel 3
116. Mynegodd rhai darparwyr dysgu y farn bod gwaith asesu yn fwy hydrin, ac yn fwy
llwyddiannus, pan oedd rolau darlithwyr a rolau aseswyr wedi’u gwahanu.
117. Dywedodd y rhan fwyaf o ddarparwyr dysgu wrthym fod cost cofrestru ac asesu
cymwysterau, mewn perthynas â’r arian cyhoeddus roeddent yn ei gael, gymaint fel nad
oedd ganddynt fawr ddim arian ar ôl ar gyfer hyfforddiant.
Ymgysylltu rhwng darparwyr dysgu a chyflogwyr yn y broses asesu
118. Roedd sawl cyflogwr o’r farn nad oedd darparwyr dysgu yn rhoi digon o wybodaeth
iddynt a’i bod yn anodd iddynt gael gwybod beth roedd angen i brentisiaid,
goruchwylwyr prentisiaid a’r cwmni yn gyffredinol ei wneud. Roedd cyflogwyr am
wybod mwy am y rhaglenni dysgu y byddai prentisiaid yn eu dilyn a’r cerrig milltir
roedd angen iddynt eu cyflawni. Byddai hyn yn galluogi cyflogwyr i gynllunio’r
cyfleoedd asesu ar gyfer dysgwyr yn fwy effeithiol.
119. Cwynodd rhai cyflogwyr fod darparwyr dysgu yn dibynnu ar brentisiaid i ddweud wrth
y cyflogwyr beth roedd angen iddynt ei wneud: roedd cyflogwyr o’r farn nad oedd hon
yn ffordd effeithiol o gyfleu disgwyliadau. Pan fo cynlluniau gweithredu yn cael eu
darparu gan y coleg, mae’n bosibl nad ydynt yn cael eu mynegi’n glir. Clywsom hefyd
fod colegau wedi newid yr amserlen dysgu ac asesu weithiau heb roi digon o rybudd i
gyflogwyr – ac, wrth reswm, roedd hyn wedi cael effaith negyddol ar brosesau cynllunio
gwaith. Nododd cyflogwyr hefyd yr hoffent gael mwy o adborth ar y cynnydd y mae eu
prentisiaid yn ei wneud o ran eu dysgu a’u hasesiadau.
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Argaeledd a dilysrwydd tystiolaeth sy’n digwydd yn naturiol
120. Pan fo’n ofynnol i ddysgwyr ddangos sgiliau yn y gweithle gall fod yn anodd iddynt
ddangos pob un o’r tasgau/sgiliau sy’n ofynnol. Er enghraifft, mae’n anodd darparu
tystiolaeth ar gyfer yr elfen nwy o waith plymwr:
Gyda’r nwy, caniateir i chi wneud dau beth yn y coleg. Mae’n rhaid i un ohonynt fod yn
foeler ôl ac mae’n rhaid i’r llall fod yn silindr sy’n cynhesu ei ddŵr ei hun. Ond wedyn mae
pethau eraill dw i erioed wedi dod ar eu traws hefyd. Dim ond dau y galla’ i eu gwneud yn y
coleg - ond mae tri neu bedwar peth na fydda’ i byth yn eu gweld yn y gwaith, o bosibl. Ac
weithiau yr ateb yw ‘bydd yn rhaid i’ch bos eich isgontractio’. Iawn, ond o safbwynt fy mos,
mae’n talu i mi fynd i weithio i rywun arall – nid yw hynny byth yn digwydd.
Dysgwr gwaith plymwr NVQ lefel 3
121. Mewn enghraifft arall, mae’n ofynnol i ddysgwyr gwaith saer a gwaith asiedydd
ddangos y gallant adeiladu grisiau. Mae llawer o gwmnïau adeiladu yn defnyddio grisiau
a gaiff eu hadeiladu oddi ar y safle ac a osodir ganddynt wedyn yn eu lle - ac mae llawer
yn prynu cyplau parod. Felly, mae dysgwyr yn ei chael hi’n anodd casglu tystiolaeth i
ddangos y gallant adeiladu grisiau a chyplau.
122. Pan oedd aseswyr wedi ymweld â dysgwyr yn y gweithle, roedd yr asesiad yn aml yn
ymarfer ticio blwch. Clywsom, er enghraifft, am aseswr a oedd wedi gyrru i weithle
prentis, weindio’r ffenestr i lawr, gofyn i’r dysgwr a oedd popeth yn iawn, ticio blychau
asesu ar restr ac wedyn gyrru i ffwrdd unwaith eto.
123. Disgrifiodd nifer fach o ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith sut roeddent wedi annog
a galluogi dysgwyr i ddangos eu sgiliau drwy gyflwyno amrywiaeth ehangach o
dystiolaeth, a oedd yn cynnwys gwneud fideos o berfformiad, defnyddio ‘ap’ asesu i
gasglu eu tystiolaeth neu gyfuno cyfres o ffotograffau o ddysgwr yn cyflawni tasg gyda
thrafodaeth broffesiynol a recordiwyd yn cael ei chynnal yn syth wedyn lle roedd y
dysgwr wedi myfyrio ar y dasg yr oedd newydd ei chyflawni. Prin oedd yr enghreifftiau
o’r dull asesu mwy trylwyr hwn – gyda mwy o enghreifftiau yn cael eu darparu,
gan gynnwys drwy ein hadolygiad technegol, o ddulliau llai dibynadwy o gofnodi
tystiolaeth.
124. Lleisiodd cyflogwyr a dysgwyr bryderon ynghylch y ffaith bod ffotograffau o waith
gorffenedig yn cael eu defnyddio fel tystiolaeth o berfformiad, pan nad oeddent yn
darparu unrhyw dystiolaeth bod ymgeisydd wedi cyflawni’r dasg honno ei hun. Soniodd
dysgwyr am ‘ddysgwyr eraill’ a oedd wedi cyflwyno ffotograffau o waith pobl eraill fel
hyn – a chydnabu darparwyr dysgu hefyd fod hyn yn broblem.
Nododd y dysgwyr fod pobl weithiau yn gofyn i ffrindiau sy’n cyflawni tasgau eraill dynnu
lluniau iddynt, a’u bod yn honni eu bod wedi cyflawni’r dasg honno eu hunain, am ei bod
wedi bod yn amhosibl, yn gorfforol, iddynt gyflawni’r dasg ofynnol ar gyfer y llyfryn NVQ.
Darparwr Dysgu Seiliedig ar Waith
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125. Mynegodd ein hadolygwyr technegol y farn bod rhai o’r portffolios gan ddysgwyr y
byddent yn eu cael yn cynnwys tystiolaeth gyffredinol a thystiolaeth oedd yn cael ei
chyflwyno dro ar ôl tro a oedd fel petai wedi’i rhoi i’r dysgwyr yn hytrach na chael ei
llunio ganddynt. Aethant ymlaen i nodi, gyda rhai portffolios, mai prin iawn oedd y
dystiolaeth weladwy o berfformiad ymgeiswyr, a dibyniaeth fawr ar restrau ticio.
126. Cydnabu rhai darparwyr dysgu fod gwaith asesu ar gyfer cymwysterau NVQ bellach
yn dibynnu’n fawr ar ofyn cwestiynau i ddysgwyr er mwyn profi eu gwybodaeth am
y ffordd y byddent yn cyflawni tasg, yn hytrach na gwaith asesu sy’n ymwneud â’r
hyn y mae dysgwyr wedi’u gwneud, neu eu profi, yn y gweithle. A chwynodd llawer o
ddysgwyr ynghylch faint o waith ysgrifennu roedd angen ei wneud ar gyfer asesiadau
NVQ:
Mae’n rhaid i chi ysgrifennu tair tudalen ac mae hanner y cwestiynau yn gofyn yr un peth.
Dysgwr gwaith plymwr NVQ lefel 3
Iaith, terminoleg a fformat asesiadau o wybodaeth
127. Mynegodd dysgwyr, yn ogystal â darparwyr dysgu, bryder nad oedd yr iaith na’r
derminoleg a oedd yn cael eu defnyddio mewn asesiadau ysgrifenedig, a luniwyd gan
gyrff dyfarnu, yn ddealladwy i ddysgwyr ar bob lefel.
Mae’r iaith a ddefnyddir yn y llyfrynnau yn anodd iawn ac yn eithaf cymhleth. Mae’r ffordd y
maent wedi’u geirio yn golygu eu bod yn anodd iawn eu deall.
Dysgwr Gwaith Gosod Brics Diploma lefel 3
Nid yw rhywfaint o’r derminoleg yr un peth â’r hyn a ddefnyddir yn y byd go iawn - dyna’r
broblem!
Dysgwr gwaith plymwr lefel 1
Yn fy marn i, ni ddylem fod yn cael ein hasesu ar sail ein gallu ieithyddol, dylem fod yn cael
ein hasesu ar sail p’un a ydym yn gwybod beth rydym yn sôn amdano yn y gwaith.
Dysgwyr Gwaith Trydanol lefel 3
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128. Yn aml mae’r geiriad a ddefnyddir mewn deunydd asesu wedi’i godi’n uniongyrchol o’r
geiriad a ddefnyddir yn y safonau galwedigaethol cenedlaethol na fwriadwyd iddynt
fod yn hygyrch i ddysgwyr. Nodir isod un enghraifft o gwestiwn a roddwyd i dîm yr
Adolygiad:
Nodwch pam a phryd y dylai cyfarpar rheoli iechyd a diogelwch, a nodwyd gan
egwyddorion diogelwch, gael ei ddefnyddio mewn perthynas â mathau, dibenion a
chyfyngiadau pob math o sefyllfa waith, defnydd galwedigaeth a’r amgylchedd
gwaith cyffredinol.
Mae’r geiriad hwn wedi’i godi’n uniongyrchol o’r safonau galwedigaethol. Fodd bynnag,
yng ngeiriau’r cyfwelai, y cwestiwn y dylid ei ofyn yw “pa gyfarpar iechyd a diogelwch
sydd ei angen arnoch i gyflawni’r dasg hon?”. Mae codi’r safonau galwedigaethol a’u
cynnwys mewn deunyddiau asesu fel hyn yn awgrymu nad yw’r corff dyfarnu wedi rhoi
fawr ddim sylw i’r gwaith o lunio asesiadau er mwyn darparu prawf dilys ac ystyrlon
i ddysgwyr. I’r gwrthwyneb, mae copïo testun o’r fath yn uniongyrchol i chwilotwr
rhyngrwyd yn mynd â’r dysgwyr yn uniongyrchol i wiki-lyfr sy’n cynnwys atebion a
awgrymir i holl elfennau gwybodaeth safonau Gwaith Brics NVQ Lefel 2 – gan fwrw
amheuaeth bellach ar ddilysrwydd y dull asesu hwn.
129. G
 wnaeth nifer o ddarparwyr dysgu sylwadau ar briodoldeb, neu amhriodoldeb,
asesiadau ysgrifenedig sylweddol ar gyfer dysgwyr yn y pynciau hyn. Gwnaethant
nodi bod y dysgwyr yn dysgu’n well drwy gwisiau, fideos a thrafodaethau – ac mae’n
debygol y byddai dulliau mwy diddorol o asesu gwybodaeth yn galluogi dysgwyr i
ddangos eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth yn well.
130. Fodd bynnag, mae angen sicrhau cydbwysedd rhwng gweithgarwch asesu a phrofi
diddorol a hygyrch ar y lefel gywir. Cododd ein hadolygwyr technegol bryderon bod rhai
cwestiynau amlddewis yn rhy syml. Er enghraifft, mewn cymhwyster lefel 3, sylwodd yr
adolygwyr nad oedd rhai o’r cwestiynau amlddewis yn ddigon heriol am fod ganddynt
atebion cywir amlwg. Ac ar gyfer pob un o’r cymwysterau a adolygwyd prin iawn oedd
yr enghreifftiau o ddealltwriaeth dysgwyr yn cael ei phrofi y tu hwnt i’w gallu i gofio’r
hyn roeddent wedi’i ddysgu, os oedd unrhyw enghreifftiau o gwbl.
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Diffyg gwahaniaethu mewn cymwysterau llwyddo/methu
131. Dywedodd nifer o ddarparwyr dysgu wrthym eu bod o’r farn y byddai dysgwyr yn elwa
pe bai mwy o wahaniaethu yn neilliannau cymwysterau heblaw am llwyddo/methu yn
unig – ac y gallai asesiadau ar ddiwedd cwrs gynnig cyfle i wobrwyo ymgeiswyr sy’n
ennill graddau uwch yn fwy na’r rhai a oedd ond yn bodloni’r gofynion sylfaenol. Roedd
rhai o’r farn y byddai’n bosibl gwahaniaethu rhwng lefelau cyflawniad fel hyn hyd yn
oed wrth asesu cymhwysedd, gyda gradd llwyddiant yn cael ei dyfarnu am fodloni’r
gofynion sylfaenol a graddau uwch yn cael eu dyfarnu yn dibynnu ar ansawdd y gwaith
gorffenedig. Er bod hyn yn annhebygol o fod yn ymarferol yn y gweithle (lle mae angen
i’r holl waith gorffenedig gyrraedd safonau’r cyflogwr) gall fod yn ddull gweithredu y
gellid ei ystyried wrth wahaniaethu rhwng sgiliau a gaffaelir ar gam cyn cyflogaeth o
fewn amgylchedd efelychu.
Argaeledd ac arbenigedd y gweithlu aseswyr
132. Mynegodd cyflogwyr a darparwyr dysgu bryderon ynghylch y gweithlu aseswyr.
Cyfeiriwyd at anawsterau i recriwtio aseswyr â phrofiad addas – yn enwedig ar adeg
pan fo’r diwydiant adeiladu yn ffynnu ac y mae galw mawr am gyflogeion medrus. Ni
all darparwyr dysgu gystadlu â’r diwydiant adeiladu o ran lefelau cyflog. Esboniodd un
cyflogwr, er enghraifft, fod dysgu ei brentisiaid wedi’i ohirio am flwyddyn oherwydd
prinder staff yn sefydliad y darparwr dysgu.
133. Mynegodd cyflogwyr – a rhai darparwyr dysgu – bryder hefyd ynghylch lefel
arbenigedd aseswyr, yn enwedig eu gwybodaeth am arferion, offer a deunyddiau
cyfredol. Lleisiwyd y pryderon hyn mewn perthynas ag amrywiaeth o ddarpariaeth ond
roedd y ddarpariaeth o ran gwaith plymwr a gwresogi yn arbennig yn destun pryder
mawr. Yn y sector ehangach awgrymwyd y byddai darlithwyr ac aseswyr yn elwa o
dderbyn gwybodaeth yn rheolaidd am y datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant ac
aeth rhai ymlaen i awgrymu y dylai hwn fod yn ofyniad wedi’i bennu gan y corff dyfarnu.
Roedd eraill yn amau a oedd digon o amser ac adnoddau ar gael ar gyfer datblygiad
proffesiynol parhaus darlithwyr ac aseswyr – er i un darparwr dysgu seiliedig ar waith
gyfeirio at welliant mewn trefniadau contractio a oedd yn golygu bod tiwtoriaid ac
aseswyr yn gallu ymgymryd â 30 awr y flwyddyn.
Gweithgarwch asesu a sicrhau ansawdd anghyson ac anghywir
134. Nododd ein hadolygwyr technegol sawl pryder ynghylch anghysondebau gwirioneddol,
a phosibl, o ran y ffordd y mae asesiadau mewnol ac allanol yn cael eu llunio a’u cynnal
a’r ffordd y sicrheir eu hansawdd. Ymhlith y pryderon hyn roedd:
• diffyg cysondeb rhwng asesiadau a lunnir gan ganolfannau ac asesiadau a lunnir gan
gyrff dyfarnu a’r ffaith na ellir eu cymharu, sy’n golygu eu bod yn annibynadwy;
• rheolaethau aneglur a/neu amwys ar y ffordd y mae myfyrwyr yn gwneud asesiadau
seiliedig ar wybodaeth;
• dulliau anghyson o asesu a sicrhau ansawdd cymwysterau NVQ rhwng canolfannau;
• cofnodion sicrhau ansawdd mewnol anghyflawn, lle maent yn cael eu darparu;
• cryn dipyn o waith marcio anghywir, yr oedd rhywfaint ohono yn awgrymu nad yw
rhai aseswyr, o bosibl, yn deall gofynion y diwydiant. Roedd enghreifftiau yn cynnwys
atebion ‘cywir’ a oedd yn gwrthgyferbynnu’n llwyr â’r gweithdrefnau a oedd yn cael eu
defnyddio yn y diwydiant ac un papur prawf lle roedd gwallau mewn sawl cwestiwn.
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135. Mynegodd darparwyr dysgu bryder ynghylch anghysondebau o ran y dull o sicrhau
ansawdd cymwysterau rhwng cyrff dyfarnu a rhwng aelodau gwahanol o staff o’r un
cyrff dyfarnu.
Yn y coleg mae gennym bolisi Sicrhau Ansawdd Mewnol. Ond mae pob Swyddog Sicrhau
Ansawdd Allanol am weld pethau gwahanol - taenlenni gwahanol. Mae’n rhaid bod
miloedd o oriau yn cael eu gwastraffu ledled Cymru yn gwneud y gwaith hwn. Oni ellir
sefydlu un system i Gymru gyfan?
Darparwr dysgu seiliedig ar waith
136. Ar y cyfan, roedd darparwyr dysgu yn gwerthfawrogi’r Swyddogion Sicrhau Ansawdd
Allanol hynny a oedd yn rhoi cymorth ac arweiniad ond nododd sawl un fod yr agwedd
hon ar y gwasanaeth yr oeddent yn ei gael gan gyrff dyfarnu wedi lleihau yn ystod y
blynyddoedd diwethaf a bod mwy o sylw yn cael ei roi i ddulliau rhagnodol o gofnodi
gweithgarwch asesu a sicrhau ansawdd a pha mor gyfredol oedd dogfennau polisi.
Ym marn rhai ysgolion, a oedd yn darparu cymwysterau a oedd wedi’u cyflwyno’n
ddiweddar ar gyfer dysgwyr 14-16 oed, nid oedd y corff dyfarnu yn darparu digon o
ganllawiau ar-lein er mwyn eu helpu i addysgu ac asesu’r cymwysterau. Er i ysgolion roi
adborth cadarnhaol ar y cymwysterau hyn, ar y cyfan, awgrymwyd nad yw rhai tasgau,
o bosibl, yn briodol i’r grŵp oedran.
137. Roedd sawl darparwr dysgu o’r farn bod angen mwy o gysondeb ledled Cymru ac
awgrymodd rhai y byddai sefydlu un corff dyfarnu ar gyfer cymwysterau cysylltiedig ag
adeiladu yn ddymunol. Awgrymodd rhai fod darparwyr dysgu ‘eraill’ yn newid o un corff
dyfarnu i gorff dyfarnu arall er mwyn manteisio ar ddull llai llym o sicrhau ansawdd.
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Asesiadau cyfrwng Cymraeg
138. Yn ein hadolygiad technegol gofynnwyd i adolygwyr nodi a oedd cyrff dyfarnu yn
cynnig asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg. Prin iawn oedd y cyfeiriadau at hyn a
nodwyd ganddynt ar draws yr amrywiaeth o ddeunyddiau a adolygwyd a dim ond
mewn nifer fach o achosion y cyfeiriodd y corff dyfarnu yn benodol at y ffaith y gellid
asesu’r cymhwyster yn Gymraeg neu yn Saesneg.
139. Yn ein cyfweliadau â chyflogwyr a darparwyr dysgu ac yn ein trafodaethau grŵp ffocws
â dysgwyr, gwnaethom ofyn a oedd dysgwyr wedi gallu gwneud eu hasesiadau drwy
gyfrwng y Gymraeg.
140. Ar y cyfan, roedd cyflogwyr yn croesawu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle ac yn
annog eu gweithwyr i’w defnyddio ac roeddent yn cydnabod gwerth cyflogi siaradwyr
Cymraeg a allai ddelio â chwsmeriaid. Fodd bynnag, mynegodd sawl un y farn, wrth
siarad Cymraeg, fod llawer o dermau technegol yn y diwydiant a fynegir fel arfer yn
Saesneg hyd yn oed gan siaradwyr Cymraeg – ac y gallai defnyddio’r fersiynau Cymraeg
o’r termau hynny fod yn artiffisial ac, o bosibl, beri dryswch. Gall hefyd fod anawsterau
oherwydd ansawdd gwaith cyfieithu gan gyrff dyfarnu.
A bod yn onest, yn ein profiad ni, bydd myfyrwyr yn dweud “Hoffwn i wneud hynny yn
Gymraeg”, ond pan ddaw’r fersiwn Gymraeg mae’n anodd iddynt ei deall gan fod yr holl
derminoleg sydd yn Gymraeg yn wahanol i’r Gymraeg sy’n cael ei siarad yn eu hardal leol.
Cymraeg ‘safonol’ ydyw a bydd hyn yn peri problemau iddynt.
Darparwr dysgu
141. Awgrymodd rhai cyflogwyr er y byddai eu prentisiaid sy’n siarad Cymraeg yn fodlon
gwneud unrhyw asesiadau llafar drwy gyfrwng y Gymraeg, y gallai llawer ohonynt
ei chael hi’n fwy anodd gwneud asesiadau ysgrifenedig yn Gymraeg yn hytrach nag
yn Saesneg. Ac o ran asesiadau ysgrifenedig, mae’r ffaith na all swyddogion sicrhau
ansawdd allanol, o bosibl, ddarllen na sicrhau ansawdd gwaith yn Gymraeg hefyd yn
her. Nododd un darparwr dysgu seiliedig ar waith ei fod wedi gorfod aros chwe mis i
gael swyddog sicrhau ansawdd allanol Cymraeg ei iaith.
142. Wrth asesu cymwysterau NVQ, mae rhai aseswyr yn defnyddio’r Gymraeg mewn
asesiadau llafar ond Saesneg mewn asesiadau ysgrifenedig:
Trefnais i’r cwestiynau gwybodaeth am swydd NVQ ar gyfer gwaith saer a gwaith asiedydd
gael eu cyfieithu. Yn eironig ddigon, mae’r dysgwyr yn tueddu i beidio â’u defnyddio, ond
rwy’n ceisio rhoi’r ddau gopi iddynt os ydynt am ei gael. Os bydda’ i allan ar y safle yn
asesu dysgwyr, rwy’n tueddu i wneud y rhan fwyaf o’m hasesiad llafar drwy gyfrwng y
Gymraeg a’r asesiad ysgrifenedig yn Saesneg er mwyn y swyddog sicrhau ansawdd allanol
neu’r cyflogwr. Rwy’n gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith o siarad â’r dysgwyr yn Gymraeg.
Darparwr dysgu
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143. Mynegodd cyflogwyr a darparwyr dysgu y farn y dylai dysgwyr gael cyfle i astudio ar
gyfer eu cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae colegau addysg bellach ledled
Cymru wedi datblygu cronfa ganolog o adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer maes
adeiladu, sy’n enghraifft o arfer da – er i rai darparwyr dysgu a chyflogwyr gyfeirio at y
ffaith nad oedd rhai gwerslyfrau na llawlyfrau ar gael yn Gymraeg.
144. Fodd bynnag, cydnabu cyflogwyr a darparwyr dysgu, hyd yn oed lle roedd darpariaeth
a digon o aseswyr Cymraeg eu hiaith ar gael, fel arfer nifer fach iawn o ddysgwyr a oedd
wedi manteisio ar y cyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg – ac weithiau nid oedd
yr un dysgwr wedi manteisio ar y ddarpariaeth. Er i’r rhan fwyaf o ddysgwyr ddweud
eu bod wedi cael cyfle i ddilyn eu cwrs a chael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg,
dywedodd llawer o’r cyfranogwyr Cymraeg eu hiaith fod yn well ganddynt beidio â
gwneud hynny.
145. Awgrymwyd nifer o resymau dros hyn:
• dywedodd rhai dysgwyr Cymraeg eu hiaith wrthym fod yn well ganddynt ddysgu ochr
yn ochr â chyfoedion a oedd yn siarad Saesneg yn hytrach na chael grŵp cyfrwng
Cymraeg bach ar wahân;
•n
 ododd rhai dysgwyr Cymraeg eu hiaith eu bod yn llai hyderus yn darllen ac yn
ysgrifennu yn Gymraeg;
• r oedd llawer o’r derminoleg dechnegol a ddefnyddid yn y gwahanol grefftau yn
Saesneg, hyd yn oed rhwng gweithwyr Cymraeg eu hiaith;
•d
 ywedodd rhai dysgwyr Cymraeg eu hiaith, petaent yn dysgu ac yn cael eu hasesu yn
Gymraeg, y byddent o dan anfantais wrth weithio mewn ardaloedd Saesneg, o gofio
bod angen i lawer o weithwyr fedru symud. Roedd rhai cyflogwyr yn rhannu’r farn
hon a lleisiwyd pryderon y byddai angen i ddysgwr a oedd wedi astudio ar gyfer y
cymhwyster drwy gyfrwng y Gymraeg ailddysgu’r derminoleg Saesneg er mwyn bod
yn ddiogel yn y gweithle;
•d
 ywedodd rhai dysgwyr Cymraeg eu hiaith nad oeddent yn ‘gweld diben’ i ddysgu a
chael eu hasesu yn Gymraeg;
•m
 ewn nifer fach o achosion dywedodd dysgwyr nad oedd tiwtoriaid Cymraeg eu
hiaith ar gael.
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Pennod 7: Cymwysterau yr astudir ar eu cyfer mewn
ysgolion yn bennaf
Mae’r bennod hon yn crynhoi’r atebion a gafwyd gan gyfweleion mewn ysgolion – athrawon
yn bennaf.
Adborth ar y modd y cyflwynir y cymwysterau presennol
146. Ar y cyfan, roedd athrawon dysgwyr 14-16 oed yn gadarnhaol ynglŷn â chymwysterau
– yr oedd rhai ohonynt wedi’u datblygu gyda chymorth CITB – a oedd wedi’u cyflwyno
yn ddiweddar ar gyfer dysgwyr yn y grŵp oedran hwn ar lefelau 1 a 2. Nodwyd hefyd
fod rhieni dysgwyr yn gefnogol i’r cwrs, gyda rhai yn cyfeirio at y ffaith bod y rhai a
oedd yn gweithio yn y diwydiant eu hunain wedi dangos diddordeb arbennig yn y
cyrsiau. Roedd y rhan fwyaf o’r ysgolion y cyfwelwyd â hwy yn defnyddio cymhwyster
(cymwysterau) ar gyfer dysgwyr gallu is, ond roedd athrawon hefyd o’r farn bod y
cymwysterau yn darparu ar gyfer ystod o alluoedd. Lle roedd dysgwyr yn cyflawni
lefel 2, roeddd ysgolion yn awyddus i gael cymhwyster lefel 3 er mwyn iddynt symud
ymlaen iddo. Rydym ar ddeall bod cymhwyster o’r fath wedi’i ddarparu’n ddiweddar
er mwyn cynnig llwybr dilyniant i raglenni gradd sy’n ymwneud ag adeiladu, ond
amser a ddengys a fydd ysgolion yn llwyddo i recriwtio dysgwyr gallu uwch i’r cyrsiau
hyn o gofio’r pwyslais cyffredinol a roddir ar gymwysterau cyffredinol yn yr ysgol a’r
flaenoriaeth (ymhlyg neu amlwg) a roddir iddynt – yn ogystal â’r lle cyfyngedig ar gyfer
dysgu galwedigaethol yn y cwricwlwm yng Nghyfnod Allweddol 4 a 5.
147. Yn ôl yr athrawon, roedd dysgwyr yn mwynhau eu cwrs. Nid oedd rhai yn rhy hoff o’r
holl waith ysgrifenedig roedd angen ei gwblhau ond, ar y cyfan, roeddent yn deall yr
angen amdano. Er bod rhai athrawon yn amau’r cydbwysedd rhwng theori ac ymarfer, ac
er bod rhai o’r farn y byddai dysgwyr yn elwa pe bai elfen fwy ymarferol i’r cwrs, roedd
eraill o’r farn bod dysgwyr ac athrawon yn gallu ymdopi ag ef. Roedd athrawon o’r farn
bod y cyrsiau yn cynnig ffordd ddiddorol, pwrpasol a chyflawnadwy i ddysgwyr ennill
cymwysterau a oedd yn cyfrannu at gyflawni trothwy lefel 2. Roedd rhai ysgolion o’r
farn nad oedd hynny yn y cymwysterau nac ychwaith gyflwyniad i’r diwydiant Adeiladu
yn gyffredinol.
Staffio
148. Fodd bynnag, roedd rhai heriau o ran staffio cyrsiau adeiladu mewn ysgolion. Weithiau
roedd y cyfrifoldeb am raglenni wedi’i roi i athrawon heb unrhyw wybodaeth am bwnc
adeiladu – ac yn yr achosion hyn mae’n anodd gweld y bydd dysgwyr yn cael yr addysg
orau posibl. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ofynion penodol ar gyfer athrawon adeiladu
– cyfarfuom ag athrawon economeg y cartref, er enghraifft, yr oedd y pwnc wedi’i roi
iddynt ei ddysgu. Mynegodd rhai darparwyr addysg bellach bryderon ynghylch profiad
a chymhwysedd y rhai sy’n addysgu sgiliau galwedigaethol mewn ysgolion, gan gyfeirio
at ofynion cyrff dyfarnu ar gyfer tiwtoriaid profiadol mewn ysgolion tra nad oedd
unrhyw ofyniad o’r fath ar gyfer cymwysterau roedd dysgwyr yn astudio ar eu cyfer
mewn ysgolion.
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Cael gafael ar adnoddau
149. Er bod y penderfyniad i gyflwyno cymwysterau adeiladu newydd ar gyfer dysgwyr
rhwng 14 ac 16 oed yn bennaf ar lefelau 1 a 2 gyda’i gilydd wedi cael derbyniad da, ar
y cyfan – maent wedi cyflwyno heriau i rai ysgolion o ran cael gafael ar ddeunyddiau a
chyfarpar. Mewn rhai achosion, mae deunyddiau, neu adnoddau ariannol, wedi’u rhoi
i ysgolion gan gyflogwyr lleol – disgrifiodd un ysgol sut roedd yn bwriadu defnyddio
gwaith cynnal a chadw syml o amgylch yr ysgol fel cyfle i’r dysgwyr gymryd rhan mewn
gweithgarwch ymarferol.
150. Dywedodd ysgolion fod rhywfaint o ddryswch ynghylch a allent ddefnyddio fersiynau
wedi’u lleihau o strwythurau ar gyfer y gwaith ymarferol yn y cymwysterau. Roedd
rhai yn defnyddio modelau wedi’u lleihau tra bod eraill ar ddeall nad oeddent yn cael
gwneud hynny. Oherwydd y dryswch hwn roedd rhai canolfannau yn ailystyried a
ddylent barhau i gynnig y cymwysterau.
151. Yn
 ogystal â chost deunyddiau, roedd diffyg lle i ddysgwyr gyflawni tasgau ymarferol
mewn ysgolion yn cael ei ystyried yn broblem hefyd.
Mae cyflwyno rhaglenni adeiladu yn ddrud iawn i ysgolion. Mae sefydlu rhaglenni gyda
chyfarpar yn gostus ac mae cymaint o wastraff ar y diwedd. Roedd yn costio tua £600 i
sefydlu un uned, gyda chilbyst, colfachau, cloeon ac ati. Roedd lle hefyd yn broblem, mae’n
rhaid i grwpiau fod yn fach er mwyn iddynt ymgymryd â’r elfennau ymarferol. O ganlyniad
mae dysgwyr yn gorfod aros i gwblhau’r elfennau hyn.
Athro ysgol
Ymgysylltu ymhlith cyflogwyr
152. Pwysleisiodd rhai ysgolion ei bod yn bwysig bod cyflogwyr yn y sector AAA yn
ymgysylltu â’r cyrsiau, er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol, a thanlinellwyd gwerth
ymweliadau safle i ddysgwyr. At hynny, pwysleisiodd sawl cyflogwr pa mor bwysig yw
sicrhau bod dysgwyr yn rhoi sylw i gysyniadau gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu o 14
oed ymlaen. Roedd y cyflogwyr hyn yn awyddus i weithio’n agosach gydag ysgolion:
er bod rhai wedi gweithio’n dda gydag ysgolion roedd eraill o’r farn nad oedd llawer
o groeso iddynt, neu mai dim ond dysgwyr gallu is a oedd yn cael eu cyfeirio atynt.
Roeddent o’r farn bod lefel isel o ddealltwriaeth o’r amrywiaeth eang o yrfaoedd yn y
sector a oedd yn aml yn talu cyflogau da. Roedd cyflogwyr o’r farn bod ‘Am Adeiladu’,
sy’n un o fentrau CITB, yn enghraifft dda o weithgarwch ymgysylltu o’r fath.
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153. Gwelsom un enghraifft arbennig o dda o ymgysylltu cyflogwyr â rhaglenni dysgu
adeiladu mewn ysgolion. Roedd cyflogwr wedi buddsoddi yn y gwaith o ddatblygu
adnoddau fideo ar-lein a oedd yn nodi arferion adeiladu da i athrawon a disgyblion sy’n
astudio ar gyfer cymwysterau adeiladu ar lefel 1/2.
Cysylltiadau ag addysg bellach
154. Roedd rhai darparwyr addysg bellach yn gyfarwydd â’r cymwysterau lefel 1/2 newydd y
mae dysgwyr yn astudio ar eu cyfer yn yr ysgol. Ar y cyfan, roeddent yn fwy awyddus i
gyflogi dysgwyr â’r cymhwyster ar lefel 1, gan fod y dysgwyr hynny a oedd wedi astudio
ar ei gyfer ar lefel 2 yn tueddu i deimlo eu bod yn ailadrodd lefel (neu’n mynd gam yn
ôl, hyd yn oed) wrth ddechrau astudio ar gyfer cymwysterau mewn colegau – er bod y
cymwysterau hyn yn hollol wahanol.
155. Clywsom am rywfaint o arfer da lle roedd coleg addysg bellach23 yn cyflwyno cynllun
Prentisiaethau Iau ar gyfer dysgwyr o ysgolion ym Mlynyddoedd 10 ac 11. Clywsom yn
ddiweddar ei bod yn bosibl y caiff cynlluniau tebyg eu cyflwyno ledled Cymru.
Cyfleoedd i ddatblygu sgiliau gwaith llaw yn 14-16 oed
156. Roedd sawl cyflogwr a darparwr dysgu yn gresynu na all y rhan fwyaf o ddysgwyr gael
profiad o ddefnyddio cyfarpar technegol mewn ysgolion mwyach – er enghraifft mewn
dosbarthiadau gwaith coed – er mwyn eu helpu i ddeall yr hyn sydd ynghlwm wrth
lwybrau gyrfa galwedigaethol. Maent yn priodoli hyn i bryderon ynghylch iechyd a
diogelwch sydd wedi peri i ysgolion gyfyngu ar argaeledd peiriannau a chyfarpar arall.
Byddai datblygu diddordeb yn y crefftau gwaith llaw hyn a meithrin y sgiliau sylfaenol
sy’n gysylltiedig â hwy yn fanteisiol i ddysgwyr wrth iddynt ddilyn gyrfaoedd yn y
sector yn y dyfodol.
Bydd pobl fedrus yn llwyddo i drosglwyddo sgiliau llaw ar draws amrywiaeth eang o
swyddi adeiladu. Mae angen i’r rhan fwyaf o ddeunyddiau gael eu torri a’u ffitio.
Darparwr dysgu

23

 atblygodd Coleg Caerdydd a’r Fro gynllun Prentisiaethau Iau ac mae Llywodraeth Cymru bellach yn annog colegau ledled
D
Cymru i gynnig rhaglenni tebyg.
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Pennod 8: Darpariaeth Addysg Bellach
Yn y bennod hon rydym yn nodi materion sy’n ymwneud â chyflwyno cymwysterau yn
y sector addysg bellach. Er nad yw rhai o’r materion hyn yn ymwneud yn uniongyrchol â
chymwysterau rydym yn eu nodi yma am eu bod yn effeithio ar y system gymwysterau.
Pa mor gyfredol yw adnoddau ffisegol
157. Cododd cyflogwyr, darparwyr dysgu a dysgwyr bryderon ynglŷn â pha mor gyfredol
oedd yr offer a’r cyfarpar a oedd ar gael i ddysgwyr mewn colegau. Yn aml cyfeiriodd
colegau at gyllidebau tyn fel y rheswm pam nad oeddent yn gallu darparu’r mathau
diweddaraf o gyfarpar ar gyfer dysgwyr – gan gynnwys offer pŵer a chyfarpar mwy
arbenigol arall.
Mae angen i golegau symud ar yr un cyflymder â’r diwydiant…. Mae offer pŵer yn disodli
offer llaw, mae’n bosibl y bydd colegau yn ei chael hi’n anodd ariannu’r offer.
Darparwr addysg bellach
158. Roedd rhai darparwyr dysgu yn pryderu ei bod yn anodd iawn iddynt gynnig cyfleoedd
i ddysgwyr ddefnyddio offer cymhleth ac arbenigol sy’n dod yn fwyfwy pwysig ar
gyfer gweithio ar safle. Ym maes plymio, er enghraifft, mae’r offer a ddefnyddir yn
y diwydiant yn newid yn aml. Er bod gweithgynhyrchwyr yn darparu hyfforddiant
defnyddiol ar sut i ddefnyddio offer arbenigol, cwynodd cyflogwyr nad oedd gan
ddysgwyr, a oedd yn mynd i mewn i gyflogaeth o’r coleg, wybodaeth sylfaenol am
ddeunyddiau na thechnegau modern a’u bod yn dangos arferion gwaith anghyson,
gorffeniadau gwael a lefelau gwael o sgiliau crefft.
159. Mynegodd dysgwyr hefyd rwystredigaeth nad oedd yr offer roedd yn ofynnol iddynt eu
defnyddio ar gyfer eu cymwysterau yn cael eu defnyddio mwyach – ac nad oedd sgiliau
pwysig yn cael eu haddysgu na’u hasesu.
160. A hyd yn oed pan nad oedd cyfredoldeb offer yn broblem, roedd cost deunyddiau, yn
enwedig deunyddiau i’w defnyddio at ddibenion asesu, yn destun pryder i golegau a
darparwyr dysgu seiliedig ar waith. Er y gellid ailddefnyddio deunyddiau megis brics
ar gyfer gweithgareddau ymarferol, roedd canolfannau – a dysgwyr – o’r farn y dylid
darparu deunyddiau newydd ar gyfer dysgwyr a oedd yn cael eu hasesu.
Rydych yn gweithio gyda brics o faint gwahanol na ddylech chi fod yn ei wneud.
Maent bob amser yn gofyn am ansawdd pan fyddwch yn gwneud eich gwaith - ond os nad
oes gennych ddeunyddiau o ansawdd uchel yna ni allwch ddangos ansawdd ar gyfer y
gwaith. Rydych yn adeiladu wal gan ddefnyddio blociau wedi’u cnocio a heb gorneli - nid
yw’n edrych yn daclus.’
Dysgwyr gosod brics
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Arbenigedd darlithwyr ac aseswyr
161. Mynegodd cyflogwyr bryder fod prinder darlithwyr ac aseswyr cymwysedig yn y sector
addysg bellach a bod hyn yn cyfyngu ar y gallu i ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel
– a hyfforddiant mewn sgiliau penodol. Nodwyd mai achosion y prinder hwn oedd:
• anawsterau i recriwtio darlithwyr ac aseswyr newydd â chymwysterau priodol – yn
enwedig ar adegau pan fydd y diwydiant adeiladu yn tyfu;
• diffyg datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer y rhai sydd eisoes yn addysgu.
162. Roedd darparwyr addysg bellach yn cytuno â’r sylwadau hyn a gwnaethant gyfeirio
hefyd at brinder staff addysgu mewn amrywiaeth o grefftau, gyda rhai anawsterau
penodol a oedd yn ymwneud â sgiliau traddodiadol a sgiliau treftadaeth. Cydnabu
cyflogwyr yr anawsterau y mae’r colegau yn eu hwynebu.
Mae sgiliau ym maes tai hy ̂n, megis plastrwyr yn atgyweirio hen gilfwâu addurnol a saer
yn gweithio ar waith coed addurnol, sydd angen eu haddysgu. Mae’r ffaith na fydd colegau,
o bosibl, yn gallu dod o hyd i ddarlithydd i addysgu’r sgiliau hyn yn broblem.
Cyflogwr
163. Roedd cytundeb cyffredinol, ymhlith y rhai a gymerodd ran yn yr Adolygiad, y dylai
darlithwyr ddiweddaru eu sgiliau drwy dreulio cyfnodau ar leoliad yn y diwydiant
ac nad oedd staff colegau wedi derbyn yr holl hyfforddiant roedd ei angen arnynt.
Awgrymodd sawl cyflogwr y dylai fod gofynion i gynnig rhaglenni datblygiad
proffesiynol parhaus i athrawon/darlithwyr presennol – gan gynnwys diweddaru eu
sgiliau a’u gwybodaeth yn y gweithle. Nododd cyflogwyr a darparwyr dysgu y sicrheid
manteision ychwanegol drwy ganiatáu i ddarlithwyr dreulio mwy o amser gyda’r
diwydiant, gan gynnwys cydberthnasau gwell â chyflogwyr.
Mae cydberthnasau gwaith da ond er mwyn symud i’r lefel nesaf mae angen i’r athro
weithio ar safle gweithredol am ddau ddiwrnod y flwyddyn, byddai wrth ei fodd. Byddai
rheolwr y safle wrth ei fodd – byddai’n chwalu rhai rhwystrau ac unrhyw ddrwgdeimlad
– yn creu cydberthnasau da – yn trosglwyddo manylion. Mae bwlch rhwng darparwyr
dysgu a’r diwydiant, pam na allwn ymgorffori rhywbeth er mwyn i’r athro/darlithydd gau’r
bwlch hwnnw rywfaint. Dylai fod yn orfodol, yn fy marn i. Mae’n ffordd dda o hyrwyddo
datblygiad proffesiynol parhaus darlithwyr.
Cyflogwr
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Datblygu sgiliau ymarferol
164. Mynegodd cyflogwyr farn gref bod angen i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau crefft wrth
weithio a bod sgiliau a ddysgir mewn amgylchedd efelychu yn unig yn annigonol
i sicrhau bod dysgwyr yn barod i weithio. Er eu bod yn cydnabod y gallai sgiliau
cychwynnol ag offer llaw ddechrau cael eu datblygu mewn colegau, awgrymwyd nad
oedd yr amgylchedd gwaith efelychu yn cyfateb i ddysgu sgiliau’r dasg ar y safle.
Cyfeiriwyd, er enghraifft, at y ffaith bod yr amodau amgylcheddol sy’n gysylltiedig â
gweithio y tu allan yn wahanol i’r rhai sy’n gysylltiedig â gweithio mewn gweithdy.
Yn fy marn i, dyna natur ein diwydiant yn anffodus, oni bai eich bod yn gweithio ar
brosiectau mae’n anodd dysgu’r sqil hwnnw. Mae’n anodd iawn mewn ystafell ddosbarth,
felly mae’n debyg bod angen mwy o gyswllt â phractisau a busnesau yn ystod eu cyrsiau.
Cyflogwr
165. Dywedodd cyflogwyr eu bod yn dymuno gweld dysgu yn yr ystafell ddosbarth a gwaith
ar y safle yn ategu ei gilydd er mwyn i ddysgwyr ddysgu sgil mewn ystafell ddosbarth
ac wedyn mynd allan ar y safle a defnyddio’r sgil hwn. Mae hyn yn fwy tebygol o
ddigwydd mewn prentisiaethau nag ar raglenni dysgu amser llawn.
Fel rhan o fodiwlau hoffem weld pwyslais ar waith ymarferol. Mae angen i ddysgwyr
gyflwyno tystiolaeth y gallant wneud elfen ymarferol ar lefel uchel. Byddai’n ddefnyddiol
i fyfyrwyr/prentisiaid allu gweithio ochr yn ochr â gosodwr offer nwy neu drydanwr
profiadol, gan ddysgu sut i ddiagnosio’n gywir.
Cyflogwr
166. R
 oedd darparwyr addysg bellach a chyflogwyr yn cytuno bod angen i raglenni dysgu
– a’r cymwysterau a ddefnyddir i’w hasesu – gynnwys mwy o sgiliau ymarferol a llai
o gynnwys academaidd. Roedd rhai darparwyr dysgu yn priodoli’r cyfraddau gadael
uchel ar gyrsiau gosod brics a phlastro i anghydbwysedd rhwng dysgu academaidd a
dysgu ymarferol.
Ymddengys fod pwyslais bellach ar fynnu bod dysgwyr yn dangos eu sgiliau ysgrifenedig,
mae’r elfen ymarferol bron â bod yn eilradd bellach. Mae angen sgiliau cyfathrebu a
mathemateg arnynt, ond mae hefyd angen iddynt allu cyflawni’r tasgau ymarferol hefyd
Ymddengys fod hyn wedi’i anghofio weithiau.
Darparwr dysgu
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Cyfraddau gadael uchel
167. Cyfeiriodd darparwyr dysgu a chyflogwyr at y nifer fawr o ddysgwyr sy’n cwblhau eu
cwrs a’u cymhwyster addysg bellach – yn enwedig ar lefel 2 – ond nad ydynt yn mynd
ymlaen i ymuno â’r diwydiant. Awgrymodd rhanddeiliaid nad yw nifer fawr o ddysgwyr
yn mynd yn eu blaen i gael cyflogaeth. Nid yw’r rhesymau dros hyn yn glir, ond mae’r
goblygiadau yn amlwg.
Rhoddir gwybod am brinder sgiliau ond pe bai pob dysgwyr yn y sector addysg bellach yn
ymuno â’r diwydiant ni fyddai prinder sgiliau o gwbl.
Darparwr dysgu
168. Y
 n gyffredinol, mynegodd cyflogwyr y farn bod dysgu yn y gweithle yn fwy gwerthfawr
na dysgu academaidd. Awgrymodd rhai y dylai arian cyhoeddus ganolbwyntio’n fwy ar
ddysgu seiliedig ar waith – gan gynnwys dysgu lefel uwch – nag ar gyrsiau amser llawn.
Bylchau yn y ddarpariaeth
169. N
 ododd cyflogwyr amrywiaeth o anghenion sgiliau nad oeddent yn cael eu diwallu gan
ddarparwyr dysgu. Mewn llawer o achosion, roedd yn rhaid i ddysgwyr o Gymru deithio
i fanteisio ar ddarpariaeth yn Lloegr. Roedd y rhain yn cynnwys:
• leinin sych;
• sgaffaldwaith;
• gosodwr barrau dur;
• dalennau to;
• cladin.
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Pennod 9: Prentisiaethau
Yn y bennod hon rydym yn nodi canfyddiadau’r Adolygiad sy’n ymwneud â phrentisiaethau,
sy’n ychwanegol at y materion hynny sy’n ymwneud â chymwysterau a nodwyd mewn
penodau cynharach. Er nad yw rhai o’r canfyddiadau hyn yn ymwneud yn uniongyrchol â
chymwysterau rydym yn eu cynnwys am eu bod yn effeithio ar y cyd-destun ehangach lle yr
astudir ar gyfer cymwysterau.
170. W
 rth gyfweld â chyflogwyr ynghylch y cymwysterau a ddefnyddir mewn prentisiaethau,
roeddent hefyd yn awyddus i siarad yn fwy cyffredinol am brentisiaethau. Adlewyrchir
hyn yn y dystiolaeth yn gyffredinol: mae’n bwysig ystyried y gyfundrefn asesu ar gyfer
prentisiaethau yng nghyd-destun y brentisiaeth gyfan.
171. Roedd sawl cyflogwr o’r farn mai cyflogi prentis oedd un o’r buddsoddiadau busnes
mwyaf y maent yn eu gwneud. Cytunwyd bod cost darparu blwyddyn gyntaf
prentisiaeth i’r cyflogwr yn fwy na’r budd a oedd yn deillio o’r buddsoddiad hwnnw
ond, erbyn yr ail flwyddyn, fod prentisiaid adeiladu, ar y cyfan, yn dod â buddiannau
i’r busnes. Dywedodd cyflogwyr yn y sector gwasanaethau adeiladu (plymio, gwresogi
ac awyru) nad oeddent yn dechrau gweld unrhyw elw o’u buddsoddiad tan drydedd
flwyddyn y brentisiaeth.
Mae’r cyflogwr ar ei golled yn ystod y ddwy flynedd gyntaf am nad ydym yn cael unrhyw
waith gan y cyflogai tan ar ôl yr ail flwyddyn mewn gwirionedd. Hefyd, mae’n rhaid i ni
ddarparu hyfforddiant mewnol ar bethau megis sgaffaldwaith a thrim olwynion garw ar
gyfer y prentis.
Cyflogwr
172. Roedd cyflogwyr yn awyddus i bwysleisio manteision darparu mentor yn y gwaith ar
gyfer prentisiaid – prentis diweddar a oedd bellach wedi cymhwyso efallai - i’w helpu
i addasu i fyd gwaith a rhoi cyngor a chymorth er mwyn iddynt ddatblygu eu sgiliau.
Nid yw pob prentis yn cael mentor ond roedd yn amlwg, lle roedd dysgwyr yn cael eu
mentora, ei fod yn elfen werthfawr o’r gwaith o reoli prentisiaethau.
173. Nododd cyflogwyr hefyd, yn ystod prentisiaeth, fod prentisiaid yn cael budd o ddysgu
am waith yn ei gyd-destun ehangach. Mynegodd llawer o gyflogwyr y farn y dylai
dysgwyr brofi a deall rôl pob un o’r crefftau a’u cyfraniad at y ffordd y mae adeiladau yn
cael eu codi. Roedd meysydd prynu, archebu ac amcangyfrif hefyd yn bwysig. Nododd
cyflogwyr nad yw’r wybodaeth hon yn cael ei datblygu gan ddarparwyr dysgu, lle
nad oes fawr ddim cyfle i ddysgu ac eithrio mewn perthynas â’r brif grefft sy’n cael ei
hastudio.
Byddant yn mynd i eistedd gyda’r adran gaffael a deall pam mae gan yr adran gaffael
amseroedd arwain a mathau o ddeunyddiau. Maent yn dod yn fwy ymwybodol yn
fasnachol ac yn gweld y rhesymau drosto am eu bod yn eu gweld yn gweithio. Pan fyddant
allan ar y safle mae’n aros yn eu cof yn well na phe baent yn cael gwybod am y gwaith
papur ac wedyn yn ei ddysgu. Mae’n fwy effeithiol.
Cyflogwr
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Rhaglenni rhannu prentisiaeth a rhaglenni cyn prentisiaeth
174. Er bod llawer o gyflogwyr yn rhoi gwerth mawr ar brentisiaethau, roedd yn anodd
i rai gyflogi prentis dros oes rhaglen brentisiaeth gyfan. Gall gwaith adeiladu olygu
llawer o symud – ar ôl gorffen gwaith ar un safle, gall y gwaith nesaf fod filltiroedd i
ffwrdd, ac nid yw hyn yn ddelfrydol i brentisiaid ifanc iawn. Er eu bod yn gallu cyflogi
prentis am gyfnod byr, roedd rhai cyflogwyr bach yn teimlo nad oeddent yn gallu
buddsoddi ynddynt am gyfnod hwy. Clywodd tîm yr Adolygiad am ddau gynllun rhannu
prentisiaeth effeithiol a oedd yn helpu i oresgyn llawer o’r heriau sy’n gysylltiedig â
darparu prentisiaethau traddodiadol tra’n sicrhau nifer o fanteision pellach. Cyflogir
prentisiaid gan y cynllun ac mae cyflogwyr lleol yn ymrwymo i’r cynllun hwn, gan
gynnig gwaith i brentisiaid am gyfnodau amrywiol o amser. Mae nifer o fanteision i’r
cynlluniau hyn,24 gan gynnwys:
• gall prentisiaid gael budd o amrywiaeth o brofiadau gwahanol, sy’n eu galluogi i
ddatblygu set ehangach o gymwyseddau;
• mae prentisiaid yn wynebu llai o risg y daw prosiectau gwaith i ben cyn iddynt
gwblhau eu prentisiaeth;
• gall y cynllun Rhannu Prentisiaeth ei hun ddarparu dull mwy cyfannol o reoli a
chefnogi datblygiad a llesiant prentisiaid;
• mae cyflogwyr yn ystyried bod llai o risg gan eu bod yn gallu ‘profi cyn prynu’, a
dyfynnu un cyflogwr.
175. Roedd y dysgwyr y gwnaethom siarad â hwy yn rhoi pwys mawr ar gynlluniau Rhannu
Prentisiaeth ac ymddangosai fod gan y cynlluniau gyfradd lwyddo uchel.

24

Clywsom am ddau gynllun rhannu prentisiaeth yng Nghymru – sef Cyfle ac y Prentis.
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176. Clywsom hefyd sylwadau cadarnhaol am raglenni cyn prentisiaeth. Er enghraifft, roedd
un o’r rhaglenni hyn yn cynnwys dysgwyr o gefndiroedd heriol a’r canlynol:
• cyfweliad;
• wythnos sefydlu gychwynnol gyda darparwr dysgu gan gynnwys hyfforddiant iechyd a
diogelwch cychwynnol;
• lleoliad gyda chyflogwr a gwaith ar safle;
• ymarfer monitro a sgorio wythnosol a gynhaliwyd gan y darparwr dysgu;
• ail wythnos gyda’r darparwr dysgu;
• pythefnos gyda chwmni adeiladu gwahanol;
• wythnos ar brosiect cymunedol;
• asesiad gan y darparwr dysgu yn ystod wythnos asesu derfynol.
Ymrwymodd y cwmnïau adeiladu a oedd yn cymryd rhan yn y rhaglen cyn prentisiaeth i
gynnig o leiaf un lle ar brentisiaeth i’r rhai a fyddai’n cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus.
Y gydberthynas rhwng cyflogwyr a darparwyr dysgu
177. Lle roedd y colegau yn ymwneud â phrentisiaethau, cymysg fu barn cyflogwyr am
ansawdd y ddarpariaeth. Nododd rhai eu bod wedi cael profiadau cadarnhaol iawn gyda
staff colegau a oedd yn ymateb i anghenion cyflogwyr ac yn cefnogi dysgwyr. Roedd
cyflogwyr eraill yn llai cadarnhaol a gwnaethant fynegi pryderon ynghylch y canlynol:
• y ffaith nad yw darparwyr yn cynnwys cyflogwyr ddigon yn y gwaith o gynllunio’r
brentisiaeth, er mwyn sicrhau bod prentisiaid yn cael cefnogaeth dda yn y gweithle;
• y ffaith nad oedd rôl y cyflogwr wrth gefnogi gwaith asesu neu gyfleoedd asesu yn
cael ei chyfleu’n glir;
• y ffaith nad oedd darparwyr yn hysbysu cyflogwyr, nac yn cymryd camau, pan oedd
problemau gyda’r perfformiad, presenoldeb a/neu brydlondeb prentisiaid;
• darparwyr a oedd yn cyfuno dysgwyr yn y flwyddyn gyntaf, yr ail flwyddyn
a’r drydedd flwyddyn yn yr un dosbarth gan gyfyngu, ym marn cyflogwyr, ar
effeithiolrwydd dysgu;
• y ffaith nad oedd darparwyr dysgu yn efelychu gofynion o ran y gweithle megis
gofynion o ran Cyfarpar Diogelu Personol (hetiau caled, festiau llachar neu fygydau
wyneb wedi’u ffitio).
Mae angen mwy o gydweithredu a phartneriaethau ystyrlon rhwng colegau a chyflogwyr.
Dylai cyflogwyr gael mwy o gyfle i fynegi eu barn yngly ̂n â’r hyn sy’n cael ei addysgu a’i
asesu ac am ddulliau asesu.
Cyflogwr
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178. Roedd darparwyr dysgu o’r farn eu bod yn cael adborth rheolaidd ar gymwysterau
gan y cyflogwyr y maent yn cyfarfod â hwy a bod y cymwysterau presennol yn addas
at y diben. Fodd bynnag, ychwanegwyd y cafeat, gan fod cynifer o gyflogwyr bach
yn gysylltiedig â’r sector, na allent warantu bod hyn yn adlewyrchu barn gyffredinol
y diwydiant. Gwnaethant awgrymu, dros y pum mlynedd diwethaf, ei bod yn bosibl
bod cyflogwyr wedi colli cysylltiad â’r system gymwysterau ac nad ydynt yn deall beth
mae myfyrwyr yn ei wneud na pham – ac roedd rhai yn rhoi’r bai am hyn ar y broses o
ddatblygu cymwysterau:
Nid yw cyflogwyr yn teimlo’n hyderus i herio coleg yngly ̂n â chymwysterau am nad
ydynt yn eu deall. Mae’n fwy na thebyg, dros y pum mlynedd diwethaf, fod y strwythur
cymwysterau wedi’i wneud yn rhy anodd i gyflogwyr ymwneud ag ef. Petaent yn credu
y gallent ymwneud â chymhwyster ar lefel lle y byddent yn ychwanegu gwerth, byddai’r
broblem hon wedi’i datrys.
Darparwr dysgu
Diwallu anghenion cyflogwyr
179. Mewn rhai achosion roedd y problemau a nodwyd gan gyflogwyr yn gysylltiedig â’r
ffaith nad oedd darpariaeth dysgu ar gael yn hytrach na bwlch mewn cymwysterau.
Roedd hyn yn broblem fawr i alwedigaethau arbenigol megis gosod pilennau nwy sy’n
gofyn am hyfforddiant er mwyn cyrraedd Safonau Diogelwch Prydain. Mae’n ofynnol i
osodwyr o’r fath astudio ar gyfer NVQ – mae’r cymhwyster ar gael, ond ar adeg drafftio’r
adroddiad hwn, nid oedd yr un darparwr dysgu yn cynnig yr hyfforddiant hwn yng
Nghymru.
180. Roedd prinder sgiliau gwirioneddol a phosibl weithiau yn brinder rhanbarthol.
Cyfeiriodd sawl rhanddeiliad at ofynion sgiliau posibl prosiectau mawr megis Morlyn
Abertawe. Roedd amrywiadau rhanbarthol hefyd yn ymwneud â natur a maint y
cyflogwyr. Ar y cyfan, roedd angen setiau sgiliau ehangach ar gyflogwyr mewn
ardaloedd gwledig am fod y cwmnïau yn llai o faint ac yn llai arbenigol.
181. Roedd cyflogwyr o’r farn bod demograffeg gweithlu sy’n heneiddio yn destun pryder.
Roedd cyflogwyr yn y sector peirianneg sifil yn pryderu’n arbennig ynghylch y broblem
hon ac roeddent o’r farn nad oedd unrhyw lwybr dilyniant clir ar gael i’r rhai sy’n
gweithio yn y sector gweithrediadau sifil nac i’r rhai sy’n ymuno â’r sector hwnnw.
182. Roedd bylchau mewn sgiliau hefyd i’w cael mewn galwedigaethau lefel uwch megis
meysydd mesur meintiau a rheoli contractau. Dywedodd cyflogwyr wrthym fod prinder
gweithwyr mwy medrus yn y meysydd hyn. Roedd rhai cwmnïau mwy o faint yn
diwallu’r angen hwn drwy gyflwyno eu rhaglenni datblygu staff eu hunain.
183. Pwysleisiodd cyflogwyr yn aml, oherwydd natur ‘ffynnu neu fethu’ y diwydiant, fod y
gallu i ragfynegi’r gwaith a’r prosiectau a fyddai ganddynt mewn blynyddoedd i ddod
yn broblem fawr iawn iddynt wrth gynllunio ar gyfer prentisiaethau a datblygu staff.
Awgrymodd rhai cyflogwyr y dylid cysylltu arian ar gyfer prentisiaethau â’r dysgwr.
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Dylid talu cyflogwyr i hyfforddi dysgwyr yn yr un ffordd ag y mae colegau yn cael arian,
gan fod cyflogwyr yn chwarae rôl yr un mor bwysig mewn hyfforddiant. Dylai arian a
roddir ar gyfer prentisiaethau adlewyrchu’r costau i gyflogwyr a bod yn gysylltiedig, efallai,
â pha mor hir y mae prentis wedi bod yn gweithio; wrth iddo ddatblygu mae’n dod yn fwy
defnyddiol i’r cyflogwr ac yn ymgymryd â mwy o dasgau ac, felly, yn raddol mae’n dod yn
fwy costeffeithiol i’w gyflogi ac mae angen llai o gymorth ariannol ar y cyflogwr.
Cyflogwr
184. Roedd llawer o gyflogwyr o’r farn bod dyfarniadau asesu ar eu pen eu hunain yn
ddangosyddion cymhwysedd annigonol ac y dylid cynnwys cyflogwyr yn y broses o
gadarnhau addasrwydd a/neu barodrwydd prentis cyn i gymhwyster gael ei ddyfarnu.
Hyd prentisiaethau
185. Roedd llawer o gyflogwyr yn y sector adeiladu y cyfwelwyd â hwy o’r farn bod
prentisiaethau yng Nghymru yn rhy fyr ar hyn o bryd ac nad yw’r gwaith a gyflawnir gan
y rhai sy’n cwblhau prentisiaethau ar hyn o bryd bob amser o safon dda – yn enwedig y
rhai sy’n cwblhau prentisiaeth lefel 2. Clywsom am rai prentisiaethau nad oeddent ond
yn para mis neu ddau, tra bod prentisiaethau eraill yn para am ddwy flynedd neu lai.
Tueddai prentisiaethau mewn gwasanaethau adeiladu i fod yn hwy na phrentisiaethau
adeiladu. Mynegodd rhai cyflogwyr y farn y dylai prentisiaethau yn y prif grefftau bara
o leiaf bedair blynedd ond y dylid cynnwys sgiliau aml-grefft cysylltiedig ychwanegol yn
yr hyfforddiant.
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186. Pwysleisiodd rhai cyflogwyr fod y ffaith nad oedd llawer o brentisiaethau ond yn para
am gyfnod byr wedi tanseilio statws prentisiaethau.
Rwy’n anghytuno’n llwyr â’r ffordd y mae’r gair prentisiaeth wedi’i ddibrisio. I ni, yn ein
diwydiant, roedd prentisiaeth yn arfer golygu rhywbeth, ond mae’r llywodraeth wedi
cymryd y gair hwnnw a’i ddibrisio. Gall prentisiaeth fod yn gwrs sy’n para pythefnos, mis,
chwe wythnos. Nid dyna yw ei hystyr yn ein diwydiant. Felly, rydym yn ystyried ei hailenwi,
o bosib, neu ei newid i fod yn rhywbeth ystyrlon unwaith eto.
Cyflogwr
187. Er bod prentisiaethau ar gyfer trydanwyr yn hwy na llawer eraill yn y sector, codwyd
pryderon penodol ynghylch hyd y prentisiaethau hyn. Cyfeiriodd cyflogwyr at yr
amrywiaeth eang o systemau trydanol, megis systemau awyru, synwyryddion a
systemau wifi (er enghraifft) a oedd yn golygu bod y gwaith o osod gwifrau mewn tŷ yn
fwy cymhleth nag yr arferai fod. Codwyd pryderon hefyd ynghylch ehangder y profiad
ac nad oedd cymwysterau trydanol yn gwahaniaethu rhwng gwaith gwifro domestig a
gwaith gwifro masnachol.
Gadewch i ni ddewis enghraifft o gymdeithas dai. Mae gennych brentis am dair blynedd ac
mae’n cymhwyso fel trydanwr. Ond dim ond mewn tai. Felly, os bydd rhywbeth yn mynd o’i
le yn eich ty ̂ gall ei drwsio. Ond os bydd yn mynd i weithio mewn ffatri, lle mae’r folteddau
yn dyblu, mae’r risgiau deirgwaith yn fwy…Mae llawer mwy i fod yn ymwybodol ohono,
ond mae ganddo gerdyn sy’n dweud ei fod yn drydanwr cymwysedig. Nid yw’n drydanwr
cymwysedig, ond trydanwr domestig cymwysedig.
Cyflogwr
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Pennod 10: Datblygiad proffesiynol parhaus
Er nad oedd yn destun yr Adolygiad, yn y bennod hon – er mwyn sicrhau cyflawnrwydd rydym yn adrodd ar rai o’r pwyntiau a wnaed gan gyflogwyr ynghylch dysgu a chymwysterau
sy’n gysylltiedig â datblygiad proffesiynol parhaus.
188. Er inni ganolbwyntio ar y cymwysterau a ddefnyddir ar gyrsiau a phrentisiaethau a
ariennir yn gyhoeddus yn yr Adolygiad, roedd llawer o gyflogwyr yn awyddus i fynegi
barn ar yr hyfforddiant a’r cymwysterau a oedd ar gael (neu nad oeddent ar gael)
ar gyfer aelodau presennol o staff – gan gynnwys y rhai a oedd wedi cymhwyso’n
flaenorol drwy brentisiaeth. Mynegodd sawl cyflogwr, yn enwedig rhai llai o faint,
bryder ynghylch cost hyfforddiant yr oeddent yn ystyried ei bod yn uchel ac yn
anghyson o ran ei ansawdd – er bod eraill o’r farn ei fod yn cynnig gwerth am arian, ar y
cyfan.
189. Mynegodd darparwyr dysgu bryder hefyd ynghylch dyfodol ac ymarferoldeb
hyfforddiant DPP ar gyfer y diwydiant – yn enwedig mewn perthynas â’r ffaith mai
ychydig iawn o arian cyhoeddus a oedd ar gael ar gyfer addysg i oedolion (ac eithrio
mewn prentisiaethau).
190. Roedd heriau penodol i gyflogwyr yn ardaloedd mwy gwledig Cymru, a oedd yn ei
chael hi’n anodd cael gafael ar yr amrywiaeth o ddarpariaeth a oedd yn cael ei chynnig
mewn ardaloedd mwy trefol – yn enwedig ar gyfer dysgu lefel uwch rhan-amser, mewn
meysydd megis tirfesur.
Yn fy marn i, yr ochr gyflenwi yw’r broblem gyda’r system gyfan ledled y DU. Mae’r colegau
yn darparu’r hyn y maent bob amser wedi’i ddarparu. Mae’n dasg enfawr i newid o un
rhaglen benodol i raglen arall.
Cyflogwr
191. Pan fydd cyflogwyr am i staff profiadol ddatblygu sgiliau mwy arbenigol – oherwydd
natur arbenigol y sgil – efallai na fydd digon o alw i golegau hyfforddi gynnig
darpariaeth datblygiad proffesiynol parhaus nac ychwaith i gyrff dyfarnu gynnig
cymwysterau. Mynegodd cyflogwyr bryderon ynghylch y ffaith nad yw darparwyr dysgu
yn ymateb i’w hanghenion – a mynegodd darparwyr dysgu bryderon ynghylch y ffaith
bod cyrff dyfarnu yn rhoi’r gorau i gynnig cymwysterau os bydd nifer y dysgwyr yn fach.
Ymddengys fod y ddarpariaeth sgiliau a gynigir ar hyn o bryd gan ddarparwyr yn gul ac
mai prin yw’r cyfleoedd i gael hyfforddiant nad yw’n gysylltiedig â’r prif grefftau.
Cyflogwr
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192. Nododd nifer o gyflogwyr eu bod hwy, neu eu staff, wedi mynd i sesiynau hyfforddi
a gynhaliwyd gan weithgynhyrchwyr ac y byddai cysylltu’r hyfforddiant hwn â
chymwysterau galwedigaethol ar lefel leol yn fuddiol. Er bod ganddynt bryderon
ynghylch costau uchel cwrs ardystio nwy a reoleiddir, roedd cyflogwyr yn y sector
plymio a gwresogi yn eu cefnogi, ar y cyfan, am eu bod yn helpu i sicrhau diogelwch ac
ansawdd yn y sector.
193. Fodd bynnag, mynegodd rhai cyflogwyr bryder bod rhai cwmnïau hyfforddi masnachol
yn cyflwyno’r hyn a ddisgrifiwyd ganddynt fel cyrsiau hyfforddi ‘diystyr’ ac yn cynnig
cymwysterau nad oeddent yn ymwneud â chyflogaeth.
194. Mynegodd rhai cyflogwyr bryder ynghylch oedran eu gweithlu presennol gan fod llawer
o reolwyr safle profiadol yn cyrraedd oedran ymddeol ac nad oedd unrhyw lwybr
uniongyrchol i weithwyr profiadol ennill cymwysterau addas. Mae’n bosibl, yn sgil y
penderfyniad i gyflwyno cyllid ar gyfer prentisiaethau i unigolion o bob oedran, y bydd
cyflogwyr yn ystyried buddsoddi mewn prentisiaethau ym maes rheoli safle ar gyfer
cyflogeion presennol neu newydd.
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Pennod 11: Cludadwyedd
Yn y bennod hon rydym yn adlewyrchu barn rhanddeiliaid ynglŷn â phwysigrwydd y gallu i
gludo cymwysterau ar draws ffiniau.
195. Rhoddodd cyflogwyr bwyslais mawr ar bwysigrwydd sicrhau bod cymwysterau o fewn
prentisiaethau yn gludadwy ledled pedair gwlad y DU, ond yn enwedig rhwng Cymru
a Lloegr. Roedd hyn yn bryder penodol i gyflogwyr mwy o faint sydd â phrentisiaid yn
y ddwy wlad a bydd rhai o’r prentisiaid hyn yn cyflawni elfennau o’u hyfforddiant yn y
ddwy wlad. Ymhlith y pryderon roedd y ffaith y gallai fod yn anymarferol gweithredu
dwy system asesu wahanol – ac y gallai dysgwyr fod dan anfantais os na fyddai
cyflogwyr mewn un wlad yn cydnabod y cymwysterau yr astudir ar eu cyfer yn y llall.
Mae angen i gymwysterau fod yn gymaradwy ledled y DU ac yn gludadwy er mwyn
hyrwyddo cyflogadwyedd yn enwedig ar gyfer economi Cymru.
Cyflogwr
196. E
 r bod rhai o’r farn mai’r ffordd orau o sicrhau cludadwyedd fyddai drwy gadw’r un
cymwysterau, nododd eraill fod cyfle i Gymru sicrhau bod ei chymwysterau yn cael
eu cydnabod fel rhai sydd ‘o leiaf cystal’ â’r cymwysterau sydd ar gael yn Lloegr. Fel
arfer, roedd cyflogwyr ymhellach i’r gorllewin yng Nghymru yn fwy brwdfrydig o blaid
atebion penodol i ddiwallu anghenion Cymru na’r rhai a oedd yn agosach at y ffin.
Mae angen i gymwysterau Cymreig fod cystal â chymwysterau Seisnig neu’n well na nhw.
Cyflogwr
Mae angen i ni ystyried pa welliannau a sicrheir drwy newid cymwysterau a sicrhau
cydbwysedd fel nad yw dysgwyr sydd wedi cymhwyso yng Nghymru yn cael eu hystyried
yn llai cymwys na dysgwyr eraill ledled y DU. Mae angen i’r cydbwysedd hwn sicrhau bod
y safon yn uchel ond y gellir ei chyrraedd a’i fforddio. Ni ddylid newid cymwysterau dim
ond er mwyn eu newid.
Cyflogwr
197. Ar y cyfan, mynegodd y cyflogwyr hynny a oedd yn fwy cyfarwydd â chymwysterau nag
eraill y farn ei bod yn bwysig sicrhau bod cymwysterau yn parhau i ymwneud â’r safonau
galwedigaethol cenedlaethol er mwyn bod yn gludadwy. Ategwyd hyn hefyd gan CITB a
chyrff eraill yn y sector – cyrff ledled y DU – ac rydym wedi bod yn ofalus wrth ddatblygu
cynigion i ymgysylltu’n agos â’r cyrff hynny a sicrhau mai’r Safonau Galwedigaethol
Cenedlaethol sy’n parhau i fod yn brif bwynt cyfeirio o ran cynnwys a safonau.
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Os oes tair system asesu ar waith, dylai cynnwys system yr Alban, system Cymru a system
Lloegr fod yn gymaradwy a dylai dysgwyr cyrraedd yr un lefelau sgìl a chymhwysedd.
Yr her fydd deall sut mae systemau cymwysterau gwahanol yn cymharu â’i gilydd o ran
ansawdd sgiliau a chymhwysedd a sut mae crefftwr yng Nghymru yn cymharu â chrefftwr a
hyfforddwyd ac a gymhwysodd yn yr Alban a Lloegr.
Cyflogwr
198. C
 yfeiriodd cyflogwyr a darparwyr dysgu at gyfleoedd i fabwysiadu dull mwy
cydweithredol o ddatblygu cymwysterau yng Nghymru na’r dull sydd wedi’i fabwysiadu
yn Lloegr. Awgrymodd sawl un y byddai cydweithredu rhwng cyrff dyfarnu, cyflogwyr
a cholegau yn helpu i ddatblygu cymwysterau a fyddai’n diwallu anghenion dysgwyr a
chyflogwr. Gan fyfyrio ar y ffordd y mae asesiadau terfynol ar gyfer prentisiaethau yn
cael eu datblygu yn Lloegr, mynegodd rhai cyflogwyr y farn y dylai cyflogwyr lywio’r
gwaith o ddatblygu cymwysterau, yn hytrach na’u datblygu eu hunain, am nad oes
ganddynt yr arbenigedd i wneud hynny. Pwysleisiodd cyflogwyr a darparwyr dysgu ei
bod yn bwysig sicrhau bod digon o sylw yn cael ei roi i ddiwallu anghenion cyflogwyr
llai o faint.
Byddai’n braf pe bai cyrff dyfarnu yn siarad ag ymarferwyr ac yn trafod sut y dylid diwygio
cymwysterau yn y dyfodol. Mae un neu ddau unigolyn yn ysgrifennu cymwysterau; dylid
gwahodd mwy o bobl i drafod diwygiadau neu gymwysterau newydd, oherwydd nid oes
digon o bobl yn cymryd rhan yn y broses.
Darparwr dysgu
199. Wrth weithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu ein cynigion ar gyfer gweithredu rydym
wedi rhoi cryn sylw i bwysigrwydd cludadwyedd er mwyn sicrhau nad yw dysgwyr
na chyflogwyr yng Nghymru o dan anfantais o gymharu â’r rhai yn Lloegr – ac nad yw
cyflogwyr sydd wedi’u lleoli yn Lloegr o dan anfantais wrth gyflogi prentisiaid yng
Nghymru. Yn ein barn ni mae defnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol fel
sail ar gyfer datblygu’r gyfundrefn asesu yn ddull allweddol o sicrhau cludadwyedd i
ddysgwyr. Wrth ddatblygu ein cynigion ar gyfer gweithredu rydym wedi ystyried yr
angen am gludadwyedd a chymharedd er budd dysgwyr a chyflogwyr.
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Pennod 12: Astudiaeth Gymharu Ryngwladol
Yn y bennod hon rydym yn crynhoi canfyddiadau astudiaeth gymharu ryngwladol fach a
gynhaliwyd gennym i ategu’r Adolygiad. Cyhoeddir yr adroddiad ar yr astudiaeth hon ar ein
gwefan.
200. Fel rhan o’r Adolygiad cynhaliwyd astudiaeth gymharu ryngwladol fach. Defnyddiwyd
dull astudiaethau achos i adolygu’r llwybrau a gynigir mewn gwahanol wledydd i ennill
cymwysterau ym maes gwaith saer ac asiedydd a gwaith plymio a gwresogi domestig.
Roedd yr Adolygiad yn cynnwys ymchwil ar-lein i ddeunydd a oedd ar gael i’r cyhoedd
ar y cymwysterau a’r systemau addysg yn ogystal â chyfnewid negeseuon e-bost ag
arbenigwyr o reoleiddwyr cymwysterau a chyrff tebyg yn y pedair gwlad. Y gwledydd
a gynhwyswyd yn yr Adolygiad oedd yr Almaen, Awstralia, Canada, (talaith Alberta) a
Seland Newydd.
201. Dewiswyd y gwledydd, ar y naill law, am ein bod yn rhagweld y byddai tebygolrwydd
rhwng y systemau cymwysterau yn Awstralia a Seland Newydd a’r system gymwysterau
yn y DU ac, ar y llaw arall, am ein bod wedi nodi canfyddiad cyffredinol bod y system
addysg alwedigaethol yn yr Almaen o safon uchel ac yn wahanol iawn i’r system yn y
DU. Dewiswyd Canada i gynnwys enghraifft o wlad wahanol lle y siaredir Saesneg er
mwyn ychwanegu amrywiaeth at y sampl. Llywiwyd ein dewis hefyd gan argaeledd
gwybodaeth mewn ffynonellau ar-lein.
202. Dewiswyd y ddau faes crefft gan fod nifer fawr o ddysgwyr yng Nghymru yn astudio ar
gyfer cymwysterau yn y ddwy grefft hyn. Dewiswyd y cymwysterau a adolygwyd ym
mhob gwlad er mwyn cynrychioli lefel sy’n galluogi dysgwr i ymuno â’r gweithlu ar ôl
cwblhau’r cymhwyster.
203. Nodwyd gennym fod y llwybrau i ennill cymwysterau cymaradwy i ddod yn saer
neu’n blymwr yn yr Almaen, Canada a Seland Newydd yn debyg ac yn dilyn model
prentisiaeth gan gynnwys hyfforddiant technegol neu ddamcaniaethol yn yr ysgol. Yn
Awstralia, gellir ennill y cymwysterau hyn drwy sefydliadau hyfforddi cofrestredig yn
ogystal â dysgu seiliedig ar waith/prentisiaethau.
204. Y gwahaniaeth mwyaf trawiadol rhwng y systemau a astudiwyd gennym a’r system
yng Nghymru oedd bod prentisiaethau mewn mannau eraill fel arfer yn para am fwy
o amser na phrentisiaethau yng Nghymru. Yn Awstralia, Canada a Seland Newydd
bwriedir i brentisiaethau bara am bedair blynedd, ac yn yr Almaen fel arfer maent yn
para rhwng tair blynedd a thair blynedd a hanner. Er nad yw hyd prentisiaethau yn
sefydlog yng Nghymru, clywodd yr Adolygiad fod rhai prentisiaethau ond yn para am
ychydig o fisoedd, ac nad oedd prentisiaethau blwyddyn o hyd yn anghyffredin.
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205. Yng Nghanada a’r Almaen, mae cyflogwyr a chyflogeion ynghlwm wrth ddatblygu
cymwysterau ac asesiadau, tra bod diwygiadau diweddar yn Awstralia yn anelu’n
arbennig at sicrhau bod cyflogwyr yn ymwneud yn fwy â datblygu cymwysterau. Mae
hyn yn cyd-fynd â’r pwyslais rydym wedi’i roi ar gynnwys cyflogwyr yn yr Adolygiad, ac
â’r dull gweithredu yn Lloegr o ran prentisiaethau a lefelau T.
206. Er bod gwaith asesu yn Awstralia a Seland Newydd yn seiliedig ar gymhwysedd,
a asesir yn bennaf yn y gweithle, yn yr Almaen a Chanada mae mwy o bwyslais
ar arholiadau. Yn yr Almaen, ym mlynyddoedd 2 a 3, mae dysgwyr yn sefyll dau
arholiad ysgrifenedig sy’n para tair awr ac un dasg ymarferol. Mae un o’r arholiadau
ysgrifenedig yn ymdrin â materion cymdeithasol ac economaidd. Yng Nghanada, bob
blwyddyn, mae dysgwyr yn sefyll dau arholiad damcaniaethol ac un dasg ymarferol (ym
mlynyddoedd 1 i 3 mae’r prawf ymarferol yn cymryd chwe awr, ym mlwyddyn 4 mae’n
cymryd 26 awr).
207. Ymddengys fod cymwysterau gwaith saer yn y gwledydd a adolygwyd yn cwmpasu
meysydd cymhwysedd tebyg. Ym meysydd plymio a gwres domestig, mae’r cwricwla
yn dra thebyg, ond mae sawl gwlad yn cynnig arbenigo mewn dŵr , glanweithdra, nwy,
neu, yn achos yr Almaen, ynni adnewyddadwy a thechnoleg amgylcheddol.
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Pennod 13: Cynigion ar gyfer Gweithredu
Yn y bennod hon, rydym yn nodi ein cynigion ar gyfer mynd i’r afael â’r materion a nodwyd
gan yr Adolygiad. Rydym yn nodi camau rydym yn bwriadu eu cymryd ynghyd â chynigion
rydym yn ymgynghori yn eu cylch.
208. Gan weithio gyda rhanddeiliaid, CITB, cyrff eraill yn y sector a grwpiau cyflogwyr a
Llywodraeth Cymru, mae tîm yr Adolygiad wedi datblygu cynigion ar gyfer gweithredu.
Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:
• Camau Gweithredu Cam Un y gellir eu cymryd yn y byrdymor, er mwyn dechrau
mynd i’r afael â materion a nodwyd mewn perthynas â’r cymwysterau a’r system
gymwysterau bresennol. Nodir manteision a chyfyngiadau’r camau gweithredu hyn.
• Opsiynau Cam Dau ar gyfer Gweithredu y gellid eu cymryd yn y tymor canolig i
ddiwygio cymwysterau er mwyn diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr yn well.
Nodir yr opsiynau hyn isod gyda’r manteision a’r anfanteision/risgiau cymharol
ynghyd â’r opsiynau a ffefrir gennym. Rydym yn ymgynghori ynghylch yr opsiynau hyn
ac yn gwahodd rhanddeiliaid i ymateb i’r ymgynghoriad ar ein gwefan –
www.cymwysteraucymru.org.
Camau Gweithredu Cam Un
209. Byddwn yn cymryd y camau canlynol yn y byrdymor er mwyn mynd i’r afael, hyd y
gellir, â’r materion a nodwyd gan yr Adolygiad o fewn cyfyngiadau’r cymwysterau
presennol.
Cam Gweithredu 1
Byddwn yn ysgrifennu at y cyrff dyfarnu ar gyfer cymwysterau i ddysgwyr 16-19 oed
a chymwysterau NVQ yn y sector, gan eu hannog i ystyried canfyddiadau’r adroddiad
ym mhennod 6, sy’n ymwneud â’r ffordd yr asesir eu cymwysterau, nodi a yw’r
canfyddiadau yn gymwys iddynt ac, os ydynt yn gymwys, gynnig sut y byddant yn
ymateb iddynt.
Byddwn yn tynnu sylw, yn arbennig, at y canlynol:
• y baich asesu ac a yw’n gymesur ac yn rhesymol;
• y mathau o gwestiynau sy’n anodd eu deall a ddefnyddir o fewn asesiadau
ysgrifenedig, gan gynnwys darnau cyfan o safonau galwedigaethol;
• y nifer fach o sesiynau arsylwi ar ddysgwr ar y safle a gofnodir ar gyfer
cymwysterau NVQ
• y defnydd o ffotograffau o waith wedi’i gwblhau fel tystiolaeth ar gyfer
cymwysterau NVQ lle na ellir cadarnhau cyfraniad y dysgwr yn ddigonol;
• dulliau ticio blychau o gofnodi cymhwysedd, na ellir eu dilysu;
• y graddau y defnyddir asesiadau ysgrifenedig i ddangos gwybodaeth sylfaenol ar
gyfer cymwysterau NVQ;
• Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol yn gosod gofynion anghyson ar ganolfannau;
• y graddau y mae aseswyr yn ddigon cymwys – a chyfredol – o ran eu harbenigedd
technegol i wneud penderfyniadau asesu cadarn.
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Cam Gweithredu 2
Byddwn yn ysgrifennu at y cyrff yn y sector (gan gynnwys CITB), gan eu hannog i
ystyried, ar y cyd â chyrff dyfarnu, y pryderon a godir ym mhenodau 4 a 5 o’r Adolygiad
ynghylch cynnwys y cymwysterau a’r safonau galwedigaethol cenedlaethol. Byddai’r
materion i’w hystyried yn cynnwys y canlynol:
•p
 ’un a ellid symleiddio’r safonau galwedigaethol gorfodol sy’n ofynnol ar gyfer pob
galwedigaeth, er mwyn sicrhau eu bod yn hanfodol ac yn debygol o gael eu cyflawni
gan ddysgwyr mewn amrywiaeth eang o weithleoedd.
• s ut y gallent sicrhau bod cymwysterau yn ei gwneud yn ofynnol i dechnolegau,
offer, deunyddiau a phrosesau cyfredol gael eu defnyddio;
• s ut y gallent sicrhau bod dysgwyr yn deall y gwahaniaethau rhwng yr offer, y
deunyddiau, y prosesau a’r sgiliau/gwybodaeth sydd eu hangen ar gyfer adeiladau
traddodiadol a modern;
• s ut y gallent fynd i’r afael â phroblem ailadrodd cynnwys rhwng lefelau o’r
cymwysterau a’r ffaith nad oes digon o wahaniaethu rhwng lefelau, gan gynnwys y
nifer fawr o unedau lefel 2 yng nghymwysterau lefel 3;
•p
 ’un a yw’n briodol cynnwys, mewn rhai cymwysterau ar lefel 3, uned ar lefel 5 y
dehonglir fel arfer ei bod yn gofyn am sgiliau goruchwylio;
•p
 ’un a yw’r strategaethau asesu cyfredol sy’n ymwneud yn benodol â’r diwydiant
(sy’n rhoi arweiniad i gyrff dyfarnu ar asesu cymwysterau NVQ yn y sector) yn dal i
fod yn briodol yn sgil canfyddiadau’r Adolygiad;
• s ut y gall cyrff dyfarnu fynd i’r afael â’r diffyg cydlyniad rhwng Diplomâu Trydanol i
Ddysgwyr 16-19 oed a llwybr NVQ.
Cam Gweithredu 3
Byddwn yn rhannu tystiolaeth yr Adolygiad â Llywodraeth Cymru a Ffederasiwn
Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru er mwyn iddynt ystyried ein canfyddiadau ynglŷn â
phrentisiaethau sy’n nodi’r canlynol:
• ymddengys ei bod yn anodd asesu unigolion yn y gweithle yn effeithiol ar gyfer y
math o gymwysterau seiliedig ar gymhwysedd sy’n ofynnol mewn fframweithiau
prentisiaethau o fewn y modelau presennol o ddysgu seiliedig ar waith wedi’i
gontractio;
• mae model Rhannu Prentisiaethau yn cynnig manteision sylweddol o ran
hyfforddiant adeiladu ledled Cymru;
• mae prentisiaid yn elwa o gael eu cefnogi gan fentoriaid yn y gweithle drwy gydol
eu prentisiaeth.
Cam Gweithredu 4
Argymell i Gyrfa Cymru y dylai ystyried sut y gellid hyrwyddo’r holl yrfaoedd yn y sector
adeiladu a’r amgylchedd adeiledig, yn enwedig y rhai sy’n gofyn am ddysgwyr mwy
galluog, yn fwy effeithiol i ddysgwyr, ysgolion a rhieni.

72

Cam Gweithredu 5
Mewn perthynas â rhai o’r materion ehangach a nodwyd gan yr Adolygiad, mae
Cymwysterau Cymru:
•w
 edi ystyried yr angen am dasgau wedi’u gosod yn eu cyd-destun ar gyfer
cymwysterau Sgiliau Hanfodol, wrth ddatblygu ein hymateb i’r adolygiad ar wahân
o Sgiliau Hanfodol;
•w
 edi ystyried canfyddiad dysgwyr a chanolfannau o Fagloriaeth Cymru yn yr
adolygiad ar wahân o Fagloriaeth Cymru;
• y n ystyried y ffordd orau o nodi a lledaenu arfer da o ran defnyddio technolegau
wrth asesu dysgwyr;
• a m ystyried goblygiadau canfyddiadau’r Adolygiad ar gyfer y lefelau a bennir i
gymwysterau galwedigaethol;
• a m ystyried goblygiadau ehangach canfyddiadau’r Adolygiad mewn perthynas ag
asesu cymwysterau seiliedig ar gymhwysedd a sicrhau eu hansawdd.
Cyfyngiadau Camau Gweithredu Cam Un
210. Er ein bod yn ymrwymedig i gymryd y camau hyn, rydym o’r farn na fyddant yn
ddigonol, ar eu pen eu hunain, i fynd i’r afael â’r materion a nodwyd gan yr Adolygiad.
211. Ar hyn o bryd mae’r system cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru yn dibynnu’n
fawr ar y system gymwysterau yn Lloegr. Lluniwyd y rhan fwyaf o gymwysterau
galwedigaethol, yn enwedig y rhai a ddarperir mewn rhaglenni dysgu a ariennir yn
gyhoeddus, yn wreiddiol i fodloni gofynion polisi Llywodraeth y DU. Mantais hyn yw
ei bod yn cefnogi cludadwyedd cymwysterau ar gyfer dysgwyr a chyflogwyr ar draws
y ffin rhwng Cymru a Lloegr, ond yr anfantais yw ei bod yn anodd dylanwadu er mwyn
mynd i’r afael â materion a nodwyd yng Nghymru. Mae rheoleiddwyr cymwysterau
yn y DU yn rhannu canfyddiadau eu gwaith yn rheolaidd ac ni fydd canfyddiadau’r
Adolygiad hwn yn wahanol. Fodd bynnag, mae’n debygol mai prin bydd rhanddeiliaid
yng Nghymru, gan gynnwys cyflogwyr a darparwyr dysgu, yn gallu dylanwadu ar y
datblygiadau yn Lloegr o ran cymwysterau ac asesiadau newydd.
212. Mae newidiadau sy’n cael eu gwneud ar hyn o bryd i’r system gymwysterau yn Lloegr,
a newidiadau sydd ar fin cael eu gwneud, yn debygol o gael cryn effaith ar yr ystod o
gymwysterau sydd ar gael yng Nghymru. Er enghraifft:
• nid yw nifer o gymwysterau galwedigaethol i ddysgwyr 14-16 oed a oedd yn arfer cael
eu cyfrif mewn mesurau perfformiad yn Lloegr yn cael eu cyfrif mwyach. Mae hyn yn
wir am o leiaf un o’r cymwysterau poblogaidd yr astudir ar ei gyfer yng Nghymru, sydd
bellach yn annhebygol o gael ei ddarparu yn Lloegr sy’n golygu y gallai ei ddyfodol fod
yn llai sicr yng Nghymru;
• caiff Diplomâu i bobl ifanc 16-19 oed a addysgir ar hyn o bryd ym maes addysg bellach
eu disodli, yn Lloegr, rhwng 2020 a 2024, gan gymwysterau newydd a gomisiynir
yn arbennig fel rhan o raglenni ‘lefel T’, felly byddai unrhyw newidiadau yn gymharol
fyrhoedlog;
• caiff prentisiaethau yn Lloegr eu hasesu gan asesiadau terfynol yn lle cymwysterau
NVQ (neu, mewn rhai achosion, yn ogystal â chymwysterau NVQ).
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213. Mae hefyd yn un o gasgliadau’r Adolygiad nad yw’r model asesu cymwysterau NVQ
sy’n seiliedig ar bortffolios, lle mae angen dangos cymhwysedd ym mhob uned ac
elfennau o safonau galwedigaethol a ddewiswyd (ac yn y gweithle os oes modd),
byth yn debygol o fod yn fodel asesu hollol fforddiadwy o fewn rhaglenni hyfforddi
a ariennir yn gyhoeddus, megis prentisiaethau, yn y sector adeiladu a’r amgylchedd
adeiledig. Oherwydd y ffordd y mae wedi’i lunio, mae’r asesiad, os caiff ei gynnal yn
briodol, yn cymryd cryn dipyn o amser ac yn defnyddio llawer o adnoddau, mae’n anodd
darparu tystiolaeth ar ei gyfer o fewn un cyflogwr ac mae’n debygol o fod yn anghyson
hyd yn oed lle y gwneir pob ymdrech i sicrhau cysondeb. Mae mân newidiadau i’r
system bresennol ond yn debygol o gael effaith gyfyngedig tra bod y model asesu mor
aneffeithlon ac anodd i’w weithredu.
214. Ni fyddai addasiadau i’r gyfres bresennol o gymwysterau yn mynd i’r afael â rhai o’r
materion eraill a nodwyd yn yr Adolygiad, megis dysgwyr yn arbenigo’n gynnar, y
ffaith nad yw dysgwyr sy’n cwblhau rhaglenni AB amser llawn yn barod i weithio a
chymhlethdod llwybrau dilyniant, yn gyfan gwbl. Yn ein barn ni, mae’n debygol mai dim
ond newid ehangach, mwy systematig a all fynd i’r afael â’r materion hyn yn effeithiol.
215. I grynhoi, yng nghyd-destun y newid sylweddol sy’n digwydd yn achos cymwysterau a
llwybrau galwedigaethol yn Lloegr, ni fydd dibynnu ar gamau unioni yn unig a chymryd
yn ganiataol y bydd y gyfres bresennol o gymwysterau yn parhau, yn gynaliadwy yn
y tymor canolig i’r hirdymor. Mae’n anochel y bydd angen diwygio cymwysterau AAA,
boed yng Nghymru neu Loegr.
Cam 2 - Opsiynau ar gyfer diwygio
216. A
 r ôl casglu’r dystiolaeth ar gyfer yr Adolygiad, rydym wedi ystyried, dros sawl mis,
raddau a natur bosibl y diwygiadau. Rydym wedi trafod ac wedi datblygu opsiynau,
gyda CITB a chyrff eraill yn y sector, gyda Llywodraeth Cymru a rhwydwaith penaethiaid
adeiladu BACH Cymru yn y sector addysg bellach, drwy gyfuniad o drafodaethau manwl
a gweithdai diwrnod llawn. Ym mhob achos, rydym wedi pwyso a mesur manteision
dibynnu ar ddatblygiadau yn Lloegr, neu gymryd rheolaeth dros y broses ddiwygio yng
Nghymru a’r angen am gludadwyedd. Rydym wedi ystyried agweddau ar hydrinedd,
dilysrwydd a dibynadwyedd yn ogystal â phwysigrwydd sicrhau bod y broses asesu yn
ddiddorol i ddysgwyr.
217. Nodir yr opsiynau ar gyfer pob prif faes dysgu isod, ynghyd â’r manteision a’r risgiau
sy’n gysylltiedig â phob un:
• maes dysgu 14-16 oed ac 16-19 oed (yn bennaf) ar gyfer symud ymlaen i addysg
uwch;
• addysg bellach amser llawn i ddysgwyr 16-19 oed (yn bennaf) ar gyfer symud ymlaen
i brentisiaethau neu gyflogaeth;
• Prentisiaethau.
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218. Yr opsiynau a ystyriwyd gennym yw:
Maes Dysgu

A

14-16
yn bennaf mewn
ysgolion
ac
16-19
yn bennaf ar gyfer
symud ymlaen i addysg
uwch

B

C

Rhif yr
0psiwn
A1

A2

B1
16-19
amser llawn
addysg bellach
yn bennaf ar gyfer
symud ymlaen i
brentisiaethau neu
gyflogaeth27

B2

C1
Prentisiaethau
C2

Disgrifiad lefel uchel o'r Opsiwn
Parhau i ddynodi 25 cymwysterau presennol (a/
neu gymwysterau newydd) fel rhai sy’n gymwys
i’w defnyddio ar gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus
ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed.
Datblygu meini prawf cymeradwyo er mwyn
cymeradwyo26 un neu ragor o fersiynau o’r
cymwysterau hyn i’w defnyddio yng Nghymru.

Anelu at ddynodi’r cymwysterau newydd – a
ddatblygir yn Lloegr i’w defnyddio ar raglenni
lefel T – i’w defnyddio ar gyrsiau a ariennir yn
gyhoeddus yng Nghymru.
Comisiynu cymwysterau Sylfaenol a Dilyniant
eang newydd, â llwybrau crefft-benodol, i’w
defnyddio yng Nghymru.
Dynodi, lle y bo’n bosibl, asesiadau terfynol a
ddatblygir i’w defnyddio yn Lloegr ar raglenni
‘Trailblazer’ a pharhau i reoleiddio cymwysterau
NVQ lle mae’r rhain yn dal i gael eu cynnig.
Comisiynu cymhwyster generig, â phrofion
gwybodaeth sy’n ymwneud â chrefftau penodol,
i’w ddefnyddio ar brentisiaethau yng Nghymru,
ar y cyd â phorth cyflogwr gwell. Byddai’r
cymhwyster a’r porth cyflogwr gyda’i gilydd
yn sicrhau bod y Safonau Galwedigaethol
Cenedlaethol craidd wedi’u cwmpasu.

 haid i gymwysterau a ddefnyddir ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed naill ai gael
R
eu ‘dynodi’ neu eu ‘cymeradwyo’ gan Cymwysterau Cymru. Lle nad ydym yn pennu meini prawf cymeradwyo sy’n benodol
i gymwysterau, dilynwn broses lefel isel o ‘ddynodi’, sy’n cynnwys rhai gwiriadau sylfaenol. Lle rydym yn blaenoriaethu
cymwysterau ac yn datblygu gofynion mwy manwl, rhaid iddynt ddilyn proses ‘gymeradwyo’.
26
Gwelen troednodyn 25 uchod.
27
Nid ydym yn cynnig unrhyw newidiadau i’r cymwysterau yr astudir ar eu cyfer mewn addysg bellach gan ddysgwyr gallu is ar
lefel mynediad neu lefel 1, lle mai’r diben yn aml yw ailymgysylltu â dysgu. Mae amrywiaeth o gymwysterau generig y gellir
astudio ar eu cyfer ar y lefel hon mewn cyd-destun adeiladu.
25
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Maes dysgu A: cyrsiau i ddysgwyr 14-16 oed (yn bennaf mewn
ysgolion) a dysgwyr 16-19 oed y bwriedir iddynt, yn bennaf,
ddarparu dilyniant i Addysg Uwch
Opsiwn A1 Parhau i ddynodi cymwysterau presennol (a/neu gymwysterau newydd)
Disgrifiad o Opsiwn A1
Byddem yn parhau i ddynodi cymwysterau lefel 1/2 presennol, neu gymwysterau lefel 1/2
newydd, ar gyfer dysgwyr 14-16 oed mewn ysgolion, a chymwysterau lefel 3 presennol
(neu gymwysterau lefel 3 newydd) ar gyfer dysgwyr rhwng 16 a 19 oed mewn ysgolion a
cholegau AB, os mai diben y cymhwyster fyddai darparu dilyniant i ddysgu pellach neu
uwch.
Manteision Opsiwn A1
Ar y cyfan, roedd yr adborth ar yr is-set hon o’r ystod bresennol o gymwysterau yn fwy
cadarnhaol nag ar gyfer cymwysterau eraill ac ni fyddid yn tarfu ar gyrff dyfarnu na
darparwyr dysgu. Byddai’r farchnad bresennol yn parhau.
Anfanteision a risgiau Opsiwn A1
Nid yw’r holl gymwysterau presennol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae’r gyfres bresennol o gymwysterau yn agored i ddylanwad newidiadau polisi yn Lloegr.
Ar adeg drafftio’r ddogfen hon clywsom fod un o’r cymwysterau mwyaf poblogaidd ar gyfer
dysgwyr 14-16 oed wedi’i dynnu oddi ar y rhestr o gymwysterau a all gyfrif mewn tablau
perfformiad yn Lloegr. Gall hyn effeithio ar ymarferoldeb parhau i gynnig cymwysterau o’r
fath yng Ngymru, i gyrff dyfarnu.
 ae’r ffaith bod ystod o gymwysterau gwahanol ar gael, heb feini prawf cymeradwyo
M
penodol, yn golygu ei bod yn fwy anodd i ddysgwyr/canolfannau ddewis a bod y
ddarpariaeth yn llai cyson na chyfres genedlaethol.
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Opsiwn A2 Datblygu meini prawf cymeradwyo er mwyn cymeradwyo un neu ragor o
fersiynau o’r cymwysterau hyn i’w defnyddio yng Nghymru.
Disgrifiad o Opsiwn A2
Byddai Cymwysterau Cymru yn datblygu meini prawf cymeradwyo ar gyfer y canlynol:
i) c ymhwyster seiliedig ar adeiladu cenedlaethol (ag opsiynau ar gyfer llwybrau o bosibl)
ar gyfer dysgwyr rhwng 14 ac 16 oed yr astudir ar ei gyfer ochr yn ochr â chymwysterau
TGAU yn yr ysgol (neu drwy gysylltiadau colegau ag ysgolion);
ii) cymhwyster seiliedig ar adeiladu cenedlaethol ar gyfer dysgwyr 16-19 oed, yr astudir ar
ei gyfer ochr yn ochr â chymwysterau eraill, gyda’r nod o symud ymlaen i addysg uwch.
Byddem yn gwahodd pob corff dyfarnu i gyflwyno cymwysterau i’w cymeradwyo yn erbyn
y meini prawf hyn neu’n dewis neu’n comisiynu28 un fersiwn o bob cymhwyster i Gymru.
Byddem yn dweud wrth Lywodraeth Cymru am roi’r un flaenoriaeth i’r cymwysterau hyn ag
a roddir i gymwysterau cyffredinol mewn mesurau perfformiad.
Manteision Opsiwn A2
Rydym o’r farn y byddai gan un neu ragor o gyrff dyfarnu gymwysterau a fyddai, â rhai
addasiadau bach o bosibl, yn bodloni ein meini prawf, sy’n golygu na fyddai angen iddynt
ddatblygu cymwysterau newydd.
Byddem yn sicrhau bod yr holl gymwysterau cymeradwy ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Anfanteision a risgiau Opsiwn A2
Mae risg na fyddai gan gyrff dyfarnu ddiddordeb mewn gwneud hyd yn oed fân
ddiwygiadau i gymwysterau sydd ar gael eisoes er mwyn bodloni’r meini prawf
cymeradwyo y byddem yn eu datblygu. Dyma pam rydym yn ystyried a fyddai cyfyngu’r
cymwysterau i un cyflenwr yn helpu i sicrhau bod y cymwysterau hyn yn parhau’n hyfyw.
Yn ein hymgynghoriad rydym yn gwahodd cyrff dyfarnu i ddweud wrthym pa opsiwn
(gan gynnwys, os caiff ei awgrymu, unrhyw opsiwn arall) a fyddai fwyaf tebygol o sicrhau
darpariaeth barhaus yng Nghymru.

28

 ran ‘dethol’, cyhoeddwn feini prawf cymeradwyo a meini prawf dethol, ac mae cyrff dyfarnu yn cyflwyno cymwysterau sy’n
O
bodloni’r meini prawf hyn – gall hyn gynnwys cymwysterau sy’n bodoli eisoes. Yna, byddwn yn cymeradwyo’r fersiwn unigol
o’r cymhwyster (neu nifer benodol arall) a oedd yn bodloni’r meini prawf cymeradwyo ac yn bodloni’r meini prawf dethol orau.
Lle rydym yn ‘comisiynu’ bydd cyrff dyfarnu yn gwneud cais i ddatblygu (neu ddarparu) cymhwyster a dim ond y corff dyfarnu
a gomisiynwyd sy’n cyflwyno’r cymhwyster i’w gymeradwyo.
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Maes dysgu B: Cyrsiau galwedigaethol i ddysgwyr 16-19 oed yn y
sector addysg bellach – ar gyfer symud ymlaen i brentisiaeth neu
gyflogaeth29
Opsiwn B1: Anelu at ddynodi’r cymwysterau newydd – a ddatblygir yn Lloegr i’w defnyddio
ar raglenni lefel T – i’w defnyddio ar gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru.
Disgrifiad o Opsiwn B1
Byddai Cymwysterau Cymru yn parhau i gysylltu â Llywodraeth y DU a’r Sefydliad
Prentisiaethau er mwyn galluogi dysgwyr yng Nghymru i astudio ar gyfer y cymwysterau a
ddatblygir ar gyfer, ac a ddefnyddir o fewn, lefelau T yn Lloegr. Câi’r corff dyfarnu ar gyfer
pob un o’r cymwysterau hyn ei wahodd/annog i gyflwyno’r cymhwyster er mwyn iddo gael
ei ddynodi i’w ddefnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yng Nghymru;
Byddai Diplomâu AB sydd ar gael eisoes yn parhau i gael eu dynodi yng Nghymru, am
gyhyd ag y byddai cyrff dyfarnu yn barod i’w cynnig.
Manteision Opsiwn B1
Byddai cymwysterau yn gludadwy iawn rhwng Cymru a Lloegr gan sicrhau chwarae
teg i ddysgwyr yn y ddwy wlad. Mae rhanddeiliaid wedi pwysleisio pa mor bwysig yw
cludadwyedd i ddysgwyr a chyflogwyr;
 ae’r paneli ar gyfer llunio lefelau T yng Nghymru yn cynnwys cyflogwyr allweddol yn y
M
DU er mwyn sicrhau bod y cymwysterau yn diwallu anghenion y diwydiant. Gallai hyn, o
bosibl, fynd i’r afael â rhai o’r materion sy’n ymwneud â chyfredoldeb a nodir o fewn yr
Adolygiad;
Pe bai cymwysterau ychwanegol yn parhau i gael eu cynnig gan gyrff dyfarnu, ni fyddai
unrhyw gyfyngiad ar y gallu i gynnig y rhain yng Nghymru, gan roi dewis ychwanegol i
ddysgwyr a chanolfannau.

29

 id ydym yn cynnig unrhyw newidiadau i’r cymwysterau yr astudir ar eu cyfer mewn addysg bellach gan ddysgwyr gallu is ar
N
lefel mynediad neu lefel 1, lle mai’r diben yn aml yw ailymgysylltu â dysgu. Mae amrywiaeth o gymwysterau generig y gellir
astudio ar eu cyfer ar y lefel hon mewn cyd-destun adeiladu.
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Anfanteision a risgiau Opsiwn B1
Ni fyddem yn gallu sicrhau yr ymdrinnid â’r materion a nodwyd gan yr Adolygiad ac mae
risg bendant nad ymdrinnid â llawer ohonynt. Mae ein trafodaethau â rhanddeiliaid, wrth
ddatblygu’r cynigion hyn mewn ymateb i’r materion a nodwyd gan yr Adolygiad, wedi
dangos bod cefnogaeth gref iawn o blaid cyflwyno blwyddyn sylfaen ym maes addysg
bellach, a fyddai’n arwain at brentisiaethau.
Byddai Cymru yn dibynnu’n fawr ar ddatblygiadau i gymwysterau a threfniadau rheoleiddio
yn Lloegr ac ni fyddai fawr ddim cyfle i randdeiliaid yng Nghymru ddylanwadu ar y gwaith
o lunio, datblygu ac asesu’r cymwysterau newydd, na’u cynnwys, na’r gwaith o sicrhau eu
hansawdd na’u rheoleiddio’n gyffredinol.
Nid yw’n glir eto a ellid defnyddio’r cymwysterau o fewn rhaglenni lefel T yng Nghymru na
sut y gellid eu defnyddio.
 s bydd yn bosibl defnyddio’r cymwysterau hyn yng Nghymru, byddai rhai cyfyngiadau a
O
heriau o hyd:
• ni fydd y cymwysterau eu hunain ond yn rhan o’r rhaglen ddysgu lefel T yn Lloegr
(gan gynnwys mathemateg, Saesneg a phrofiad gwaith mewn rhaglen sy’n cynnwys
cyfanswm o 900 awr). Dyfernir lefel T am gwblhau pob elfen o’r rhaglen hon. Efallai y
bydd gan Lywodraeth Cymru ofynion gwahanol ar gyfer rhaglenni AB – ac mae’n debyg
y bydd yn anodd iawn rhoi’r elfen profiad gwaith, yn arbennig, ar waith ledled Cymru.
Ar hyn o bryd, caiff rhaglenni AB amser llawn yng Nghymru eu costio ar sail llawer llai
o oriau na 900. Felly, efallai y bydd yn anodd darparu’r un cymhwyster o fewn rhaglen
ddysgu fyrrach;
• y Sefydliad Prentisiaethau fydd â’r hawliau eiddo deallusol ar gyfer y cymwysterau
newydd. O ganlyniad, efallai na fydd yn bosibl i’r cymwysterau gael eu haddasu i’w
defnyddio yng Nghymru, os byddwn yn dymuno gwneud hynny.

79

Opsiwn B2: Comisiynu cymwysterau Sylfaenol a Dilyniant eang newydd, â llwybrau crefftbenodol, i’w defnyddio yng Nghymru.
Disgrifiad o Opsiwn B2
Byddai Cymwysterau Cymru yn cyfyngu ar nifer y cymwysterau newydd ac yn comisiynu
dau (neu bedwar – gweler y troednodiadau), pob un â llwybrau crefft-benodol, ar gyfer
dysgwyr rhwng 16 a 19 oed ar raglenni dysgu amser llawn yn y sector addysg bellach:
i) un30 cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu â llwybrau crefftbenodol;
ii) un31 cymhwyster Dilyniant mewn Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu â llwybrau
dilyniant crefft-benodol.
Byddai dysgwyr yn astudio ar gyfer y cymhwyster Sylfaen yn ystod blwyddyn gyntaf 32 pob
rhaglen adeiladu yn y sector AB a byddent yn datblygu’r canlynol:
i) g
 wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau trawsbynciol eang sy’n ymwneud â gweithio yn
y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig ac ar gyfer gweithio yn y sector hwnnw
(a fydd yn cynnwys dealltwriaeth o’r berthynas rhwng y crefftau gwahanol, iechyd a
diogelwch a sgiliau cyflogadwyedd megis datrys problemau, cynllunio, trefniadaeth ac
effeithiolrwydd personol);
ii) sgiliau technegol mewn crefft neu nifer o grefftau a ddewiswyd (dylai dysgwyr sy’n
arbenigo mewn crefft a ddewiswyd gael cyfle i roi cynnig ar grefftau eraill);
iii) ymwybyddiaeth o dechnolegau cyfredol a thechnolegau sy’n datblygu;
iv) ymwybyddiaeth o ofynion adeiladau a deunyddiau traddodiadol.
Mae’n debyg y câi’r cymhwyster Sylfaen, sy’n gymhwyster lefel 2, ei asesu gan ddefnyddio
asesiad ymarferol sy’n seiliedig ar brosiect (lle y mae’r dysgwyr yn dangos sgiliau
meddalach a sgiliau crefftus) ynghyd ag asesiad ar-lein o wybodaeth graidd. Fodd bynnag,
byddai’r corff dyfarnu a gomisiynwyd yn gallu awgrymu dulliau effeithiol, effeithlon a
diddorol eraill o’i asesu i Cymwysterau Cymru;
Yn ogystal ag astudio ar gyfer y cymhwyster Sylfaen, byddai dysgwyr yn datblygu sgiliau
cyfathrebu a rhifedd yng nghyd-destun y sector a byddent yn astudio ar gyfer cymwysterau
Sgiliau Hanfodol;
Ar ddiwedd y rhaglen Sylfaen byddai dysgwyr yn symud ymlaen naill ai i brentisiaeth neu
byddent yn parhau yn y sector AB am flwyddyn Dilyniant arall, gan ddatblygu eu sgiliau cyn
dechrau prentisiaeth wedyn.

30
31
32

neu ddau gymhwyster Sylfaen ar wahân, ond sy’n debyg – un ym maes Adeiladu ac un ym maes Gwasanaethau Adeiladu.
cneu ddau gymhwyster Dilyniant ar wahân, ond sy’n debyg – un ym maes Adeiladu ac un ym maes Gwasanaethau Adeiladu.
Byddai dysgwyr AB, nad ydynt yn barod i astudio’r cymhwyster sylfaen eto, yn gallu dilyn, fel y maent yn ei wneud ar hyn o
bryd, gyrsiau lefel 1 (neu lefel Mynediad) blwyddyn o hyd, sydd â’r prif nod o’u hailymgysylltu â dysgu. Byddai dysgwyr yn
astudio ar gyfer dyfarniadau galwedigaethol presennol ar lefel 1 (neu lefel Mynediad) cyn, o bosibl, symud ymlaen i’r rhaglen
sylfaen.
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 dysgwyr hynny sy’n dal i fod yn y sector AB a fyddai’n astudio ar gyfer y cymhwyster
Y
Dilyniant33. Byddai’n galluogi dysgwyr i ganolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau crefft a’u
sgiliau cyflogadwyedd. Câi’r sgiliau crefft eu datblygu yn unol â Safonau Galwedigaethol
Cenedlaethol. Rydym yn awgrymu y byddai’r dulliau asesu canlynol yn cael eu datblygu
er y byddai’r corff dyfarnu a gomisiynwyd yn gallu awgrymu dulliau gweithredu amgen i
Cymwysterau Cymru, fel yn achos y cymhwyster Sylfaen:
i) p
 rosiect sgiliau ymarferol sylweddol â strwythur generig a ragnodwyd gan y corff
dyfarnu ac sy’n gyson ar draws crefftau. Y ganolfan a fyddai’n llunio’r dewis penodol o
dasg ar gyfer prosiect gan ddibynnu ar y grefft a astudir a’r cyfleoedd sydd ar gael yn
lleol i ddangos sgiliau (a gaiff eu hasesu’n fewnol a’u cymedroli’n allanol). Fel arfer câi’r
prosiect ei gyflawni mewn lleoliad efelychu;
ii) trafodaeth lafar wedi’i recordio (i brofi gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol, mewn
perthynas â’r prosiect a gwblhawyd a’r ffordd y cymhwyswyd y sgiliau a ddangoswyd
at amrywiaeth o gyd-destunau gwahanol gan gynnwys adeiladau traddodiadol a
modern (a gaiff eu hasesu’n fewnol a’u cymedroli’n allanol);
iii) p
 rawf ar-lein o wybodaeth hanfodol (a gaiff ei lunio gan y corff dyfarnu a’i asesu
gan gorff allanol). Byddai’r prawf hwn ar gael i grefftau craidd a byddai canolfannau
yn gallu llunio asesiadau ysgrifenedig ar gyfer crefftau mwy arbenigol. Ar gyfer rhai
crefftau gellid defnyddio profion allanol sy’n ymwneud yn benodol â’r diwydiant
yn ei le.
Manteision Opsiwn B2
Byddai comisiynu cymwysterau newydd yn ymateb cadarn i ganfyddiadau’r Adolygiad, a
fyddai’n mynd i’r afael â llawer o’r materion a nodwyd yn y tymor hwy. Mae Opsiwn B yn
adlewyrchu awgrymiadau ar gyfer mynd i’r afael â’r materion a gynigiwyd, ac a gefnogwyd,
gan randdeiliaid. Rydym wedi profi’r cysyniad gyda CITB, cyrff eraill yn y sector a grwpiau
cyflogwyr, Llywodraeth Cymru, darparwyr addysg bellach a chyflogwyr – ac mae wedi cael
derbyniad cadarnhaol;
Ni fyddai cymwysterau mewn adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yn y sector addysg
bellach yn dibynnu ar y newidiadau yn Lloegr mwyach, a byddai hyn yn creu rhywfaint o
sefydlogrwydd a mwy o gyfleoedd i Cymwysterau Cymru reoleiddio’r cymwysterau ar ôl
iddynt gael eu cyflwyno a mynnu bod gwelliannau yn cael eu gwneud lle y bo angen;
Câi argaeledd asesiadau cyfrwng Cymraeg ei warantu;
Byddem yn parhau i weithio’n agos gyda chyflogwyr a darparwyr dysgu ar gomisiynu a
datblygu’r cymwysterau hyn, ennyn cefnogaeth i’r cymwysterau newydd a pherchenogaeth
ohonynt yn hytrach na bod y sector yng Nghymru yn derbyn cymwysterau a luniwyd mewn
mannau eraill yn oddefol.

33

Yn gymhwyster lefel 2 hefyd fwy na thebyg, er bod angen ystyried hyn ymhellach.
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Byddai cynnwys eang y cymhwyster Sylfaen yn mynd i’r afael â phryderon a leisiwyd
gan gyflogwyr ynghylch dysgwyr sy’n arbenigo mewn un grefft yn rhy gynnar. Byddai’r
cymhwyster yn cynnig cydbwysedd rhwng canolbwyntio ar un grefft – diwallu anghenion
y dysgwyr hynny sydd â syniad clir o’r grefft y maent am ei dilyn - a chaffael sgiliau eang.
Byddai dysgwyr yn fwy cymwys i newid crefftau a dechrau prentisiaeth mewn crefft
wahanol petaent yn dymuno gwneud hynny (neu petai gwell cyfleoedd cyflogaeth ar gael
yn lleol);
Byddai dysgwyr yn datblygu’r sgiliau ‘meddalach’ y mae cyflogwyr yn rhoi pwys mawr
arnynt, a fyddai’n sicrhau eu bod yn barod i weithio ac yn fyw cymwys i ddechrau
prentisiaeth. Y farn gref a fynegwyd gan y sector oedd bod angen datblygu ac asesu’r
sgiliau hyn yng nghyd-destun y diwydiant. Câi’r rhain eu darparu o fewn y Cymhwyster
Sylfaen a’r cymhwyster Dilyniant;
Byddai dysgwyr yn meithrin dealltwriaeth o dechnolegau newydd a ffyrdd newydd o
weithio, a fyddai’n sicrhau eu bod yn fwy hyblyg ac abl i addasu i ofynion cyflogaeth yn y
dyfodol;
Byddai dysgwyr yn meithrin dealltwriaeth o’r heriau sy’n gysylltiedig â gweithio gydag
adeiladau traddodiadol – angen a bwysleisiwyd yn gryf gan sawl rhanddeiliad allweddol
yng Nghymru;
Byddai’r rhaglen Sylfaen (sy’n cyfuno’r cymhwyster Sylfaen a’r Sgiliau Hanfodol), sydd â’r
nod o ddarparu llwyfan mynediad uniongyrchol ar gyfer prentisiaethau, yn rhoi llawer mwy
o bwyslais ar sicrhau bod dysgwyr yn symud ymlaen yn gyflymach i brentisiaethau a’i
gwneud yn fwy tebygol y byddant yn gwneud hynny, yn hytrach na dilyn rhaglenni dysgu
ailadroddus ym maes addysg bellach. Mynegodd rhanddeiliaid y farn gref mai’r gweithle
yw’r lle gorau i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau ac y byddai ennill y cymhwyster Sylfaen yn
darparu sail gadarn i ddysgwyr symud ymlaen ar ôl blwyddyn i brentisiaethau – p’un a
fyddent yn dewis symud ymlaen i’r grefft wreiddiol a ddewiswyd ganddynt neu grefft arall;
Yn y cymhwyster Sylfaen a’r cymhwyster Dilyniant gallem symud i ffwrdd o strwythurau
cymwysterau ailadroddus y ddarpariaeth bresennol a sicrhau bod asesiadau yn ddilys, yn
ddibynadwy, yn hydrin, yn effeithlon ac yn ddiddorol;
Lle mae lleoliadau gwaith ar gael gellir annog dysgwyr yn gryf i fanteisio arnynt a darparu
ar eu cyfer – ond ni fyddent yn rhan o’r cymhwyster. Byddai’r asesiad ymarferol yn galluogi
dysgwyr i ddangos sgiliau sy’n ymwneud â’r safonau galwedigaethol cenedlaethol a
byddent hefyd yn darparu tystiolaeth dda o brosiect sylweddol a gyflawnwyd ganddynt ar
gyfer dysgwyr;
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Petai opsiwn C2 yn cael ei fabwysiadu hefyd ar gyfer prentisiaethau (gweler isod) byddai’r
cymhwyster Dilyniant yn paratoi dysgwyr yn dda ar gyfer arddull a fformat eu hasesiad
dilynol o Brentisiaeth. Byddai elfen asesu gwybodaeth y cymhwyster Dilyniant yn cyfrif fel
elfen gwybodaeth cymhwyster y Brentisiaeth;
 ae natur gyffredinol yr asesiadau ymarferol a llafar yn y cymwysterau yn cynyddu
M
hyfywedd y cymhwyster ar gyfer y cyrff dyfarnu hynny y gall fod ganddynt ddiddordeb
mewn cynnig am y comisiwn. Mae’n osgoi’r angen i gynnal nifer o asesiadau gwahanol
ar gyfer crefftau gwahanol sy’n cael eu hastudio gan nifer fach o ddysgwyr. Dim ond y
profion gwybodaeth a fyddai’n gofyn am asesiadau gwahaniaethol – ac mae llunio’r rhain
fel profion ar-lein yn ffordd effeithlon a chosteffeithiol o ddatblygu asesiadau o’r fath a
byddai’n haws eu diweddaru pan fyddai angen gwneud hynny.
Lle mae darparwyr dysgu yn gallu cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau mewn meysydd
sgiliau arbenigol, er mwyn diwallu anghenion lleol efallai, byddai natur gyffredinol y model
asesu ar gyfer y cymwysterau Sylfaen a Dilyniant yn darparu ar gyfer cynnwys y sgiliau.
Lle mae’r galw am y sgiliau arbenigol hyn yn fach, gellid defnyddio profion gwybodaeth
amgen a luniwyd yn lleol ac a gymeradwywyd gan y corff dyfarnu yn lle’r rhai cenedlaethol.
Neu gallai dysgwyr astudio cyfuniad o wybodaeth graidd ar-lein ar y cyd â gwybodaeth
‘arbenigol’ a luniwyd yn lleol gyda’r gyfres bresennol o gymwsterau.
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Anfanteision a risgiau Opsiwn B2
Byddai systemau cymwysterau gwahanol ar gyfer dysgwyr addysg bellach ym maes
adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yng Nghymru a Lloegr. Oni chaiff y newidiadau eu
cyfleu’n effeithiol, mae risg y bydd hyn yn drysu cyflogwyr, dysgwyr a rhieni ac y bydd
dysgwyr yng Nghymru yn pryderu na chaiff eu cymwysterau eu cydnabod, o bosibl, gan
gyflogwyr yn Lloegr. Efallai yr ystyrir bod y rhaglen yng Nghymru yn llai gwerthfawr na’r un
yn Lloegr (er ei bod hefyd yn bosibl mai fel arall y bydd hi). Efallai y bydd y risg hon yn fwy
os bydd rhaglenni dysgu yng Nghymru gryn dipyn yn fyrrach na rhaglenni dysgu yn Lloegr.
Fodd bynnag, byddai cymeradwyaeth gan gyrff yn y sector adeiladu a gwasanaethau
adeiladu a chyrff a chymdeithasau proffesiynol yn lleihau’r risg hon yn sylweddol.
 ae’n bosibl y byddai darparwyr dysgu yn wynebu newidiadau mwy sylweddol o gymharu
M
ag Opsiwn B1 - er, ar y cam hwn, ni ellir mesur y newid a ddeuai yn sgil cymwysterau lefel T.
Byddai cyflwyno’r cymwysterau Sylfaen a Dilyniant newydd yn gofyn am drefniadau rheoli
newid cadarn ac effeithiol yn y sector Addysg Bellach a fyddai’n cynnwys Llywodraeth
Cymru, cyrff a chymdeithasau proffesiynol a chyrff a chymdeithasau yn y sector,
Cymwysterau Cymru, Colegau Cymru, rhwydwaith BACH, y corff dyfarnu a gomisiynwyd a
phartneriaid eraill. Byddai hyn yn cynnwys yr angen i ddatblygu staff er mwyn paratoi ar
gyfer cyflwyno’r cymwysterau newydd. Byddai angen i ddarparwyr dysgu baratoi rhaglenni
dysgu newydd a dod o hyd i ffyrdd o gyflwyno elfennau newydd y cymwysterau Sylfaen
a Dilyniant. Byddai hefyd angen cynnal gweithgarwch ymgysylltu helaeth â chyflogwyr er
mwyn helpu dysgwyr i symud ymlaen i gyflogaeth.

84

Maes dysgu C: Prentisiaethau a ariennir yn gyhoeddus
Opsiwn C1 Dynodi, lle y bo’n bosibl, asesiadau terfynol a ddatblygir yn Lloegr
Disgrifiad o Opsiwn C1
Byddai Cymwysterau Cymru yn derbyn ceisiadau i ddynodi asesiadau terfynol, a luniwyd
i’w defnyddio yn Lloegr ar brentisiaethau ‘Trailblazer’, petaent yn cael eu cyflwyno gan
gorff dyfarnu cydnabyddedig. Ar yr amod bod Llywodraeth Cymru, a’r Awdurdodau
Dyroddi ar gyfer prentisiaethau, yn derbyn yr asesiadau terfynol hyn mewn fframweithiau
prentisiaethau, byddai prentisiaid yng Nghymru yn cwblhau asesiadau terfynol petaent ar
gael. Pe na bai asesiadau terfynol ar gael (a, sut bynnag efallai, petai CSCS yn dal i fynnu
eu bod yn dod yn ddeiliaid cerdyn), byddai angen i ddysgwyr barhau i astudio ar gyfer
cymwysterau NVQ.
Manteision Opsiwn C1
Byddai cysoni’r asesiadau a gwblheir fel rhan o brentisiaethau yng Nghymru â’r rhai a
gwblheir yn Lloegr yn sicrhau cludadwyedd y cymwysterau hyn ar draws ffin agored
Cymru a Lloegr. Mae cludadwyedd o’r fath yn debygol o fod yn ddeniadol i gyflogwyr, yn
enwedig y rhai sy’n cyflogi prentisiaid yng Nghymru a Lloegr. Gall hefyd fod yn ddeniadol i’r
darparwyr dysgu hynny yng Nghymru sy’n darparu gwasanaethau i gyflogwyr yn Lloegr.
Anfanteision a risgiau Opsiwn C1
Byddai Cymru yn dal i ddibynnu’n fawr ar benderfyniadau polisi ynghylch cymwysterau ac
asesiadau terfynol a wneir gan Lywodraeth y DU a’r Sefydliad Prentisiaethau. Ychydig bach
o ddylanwad a fyddai gan Cymwysterau Cymru ar y gwaith o lunio, datblygu neu asesu’r
cymwysterau hyn a’u cynnwys, pe bai ganddo unrhyw ddylanwad o gwbl ac, felly, ni
fyddai ganddo’r pŵer i sicrhau bod yr asesiadau yn mynd i’r afael â’r materion perthnasol a
nodwyd gan yr Adolygiad. Gall fod risg uchel nad ymdrinnid â’r materion hyn.
Ni ellir gwarantu y caiff asesiadau terfynol a ddatblygir yn Lloegr eu dyfarnu gan gyrff
dyfarnu cydnabyddedig. Pan na fyddant yn cael eu dyfarnu gan gyrff cydnabyddedig, ni
fyddai Cymwysterau Cymru yn gallu rheoleiddio’r asesiadau hyn oni fyddai’r sefydliad sy’n
cynnal yr asesiadau terfynol yn fodlon gwneud cais i gael ei gydnabod. Ni chydnabyddir
nifer sylweddol o sefydliadau o’r fath sy’n bodoli mewn sectorau eraill.
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Mae’r broses o ddatblygu safonau rôl-benodol ac asesiadau terfynol ar gyfer prentisiaethau
wedi bod yn heriol i’r sector adeiladu ac araf fu’r cynnydd. Bu’n anodd i gyflogwyr ddod i
gytundeb ynghylch asesiadau, a lunnir ar gyfer pob crefft yn unigol, ac mae’n annhebygol
y bydd pob cyflogwr yn fodlon ar y canlyniadau. Er bod rhanddeiliaid wedi ein hannog
i ystyried cludadwyedd, mae eraill wedi ein rhybuddio rhag ‘dilyn llwybr y rhaglenni
Trailblazer’. Gan fod yn rhaid i gynllun asesu ar wahân gael ei gymeradwyo ar gyfer pob
rôl unigol, mae’r broses o roi safonau prentisiaethau newydd ar waith yn debygol o fod
yn gymharol araf a thameidiog. Ymddengys yn debygol y bydd datblygiadau diweddar yn
ei gwneud yn ofynnol i’r cymwysterau NVQ presennol gael eu cynnwys mewn rhaglenni
‘Trailblazer’ sy’n gysylltiedig ag Adeiladu yn ychwanegol at yr hyn sydd eisoes wedi’i
gymeradwyo. Os parheir i ddefnyddio’r model asesu presennol ar gyfer cymwysterau NVQ
yng Nghymru mae’n bosibl y byddwn yn dal i wynebu’r heriau sylweddol sy’n gysylltiedig
ag asesu cymwysterau NVQ yn effeithiol o fewn prentisiaethau a nodwyd gan yr Adolygiad.
Mae’n debyg y bydd yn anodd iawn sicrhau bod pob asesiad terfynol a lunnir yn Lloegr ar
gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Opsiwn C2 Comisiynu cymhwyster generig i’w ddefnyddio ar brentisiaethau
Disgrifiad o Opsiwn C2
Byddai Cymwysterau Cymru yn cyfyngu a chomisiynu Cymhwyster Prentisiaeth newydd ar
gyfer Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu34 a fyddai’n cynnig fframwaith cyffredinol ar gyfer
asesu prentisiaid ar ddiwedd eu prentisiaethau, i’w gyfuno â chymeradwyaeth y cyflogwr.
Gofynion cyn cofrestru ar gyfer y cymhwyster
Byddai rhagofyniad i’r cyflogwr gymeradwyo bod y prentis wedi cwblhau’r brentisiaeth yn
foddhaol ac wedi cyflawni pob un o’r safonau galwedigaethol cenedlaethol craidd ar gyfer
y grefft (neu grefftau) a ddewiswyd. Ni fyddai hyn yn rhan o’r cymhwyster ond byddai’n
rhagofyniad ar gyfer cwblhau’r asesiad35. Byddai’r cyflogwr yn cyflwyno cofnod o’r
gymeradwyaeth ynghyd â thystiolaeth ffotograffig (y mae’r cyflogwr wedi cadarnhau ei bod
yn ddilys) i’r darparwr dysgu/canolfan a fyddai’n sicrhau ansawdd y dystiolaeth ffotograffig
er mwyn sicrhau cysondeb o ran safon y gwaith gorffenedig a gyflwynwyd. Dim ond
wedyn y byddai’r ganolfan yn cofrestru’r ymgeisydd ar gyfer cymhwyster y brentisiaeth.
Byddai gan y corff dyfarnu rôl sicrhau ansawdd i’w chwarae wrth oruchwylio prosesau cyn
cofrestru’r ganolfan.
Byddai’r cymhwyster yn cynnwys y canlynol:
i) Prosiect seiliedig ar waith, a nodwyd ar y cyd gan y darparwr dysgu, y cyflogwr a’r
dysgwr fel un darn sylweddol o waith a fyddai’n dangos ei sgiliau a’i berfformiad yn
erbyn safonau galwedigaethol orau.
ii) T
 rafodaeth broffesiynol pan fydd y dysgwr yn cyflwyno ei dystiolaeth o’i brosiect (a
all gynnwys, er enghraifft, arteffact a/neu waith wedi’i recordio ar fideo). Byddai’r
drafodaeth hefyd yn profi dealltwriaeth y dysgwr o’r ffordd y gallai ei sgiliau fod wedi
cael eu defnyddio a/neu eu haddasu mewn cyd-destunau eraill; mewn adeiladau
traddodiadol a gan ddefnyddio technolegau newydd.

34 Neu ddau gymhwyster – un ym maes adeiladu ac un ym maes gwasanaethau adeiladu.
35 M
 ae hwn yn debyg i’r Porth Cyflogwr yn Lloegr, ond yn fwy penodol. Gellid ystyried comisiynu canllawiau ar y safonau, neu
werslyfrau asesu ffurfiannol – y gallai cyrff yn y sector eu comisiynu.
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a
iii) N
 aill ai prawf gwybodaeth ar-lein sy’n cyfuno gwybodaeth graidd, iechyd a diogelwch
a gwybodaeth sy’n ymwneud yn benodol â’r grefft. Ni fyddai angen i ddysgwyr a oedd
wedi llwyddo yn y prawf hwn o fewn y cymhwyster Dilyniant ei ailsefyll.
iv) Neu (yn enwedig ar gyfer crefftau arbenigol) prawf gwybodaeth byrrach ar-lein
sy’n cyfuno gwybodaeth graidd ac iechyd a diogelwch a naill ai prawf llafar i brofi
gwybodaeth am grefftau arbenigol neu gyflwyniad (ynghyd â chyfleoedd i ofyn
cwestiynau) yn cynnwys gwybodaeth am grefftau arbenigol.
Dangosir y llwybrau dilyniant o B2 i C2 (hynny yw, fel arfer, o 16 oed ymlaen) yn y diagram
isod:
Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Dysgwr A

Cymhwyster
Sylfaenol

Prentisiaeth

Dysgwr B

Cymhwyster
Sylfaenol

Cymhwyster
Dilyniant

Dysgwr C

Blwyddyn 3

Prentisiaeth neu
gyflogaeth arall

Prentisiaeth
Cymhwyster Sylfaenol

Mae Dysgwr A yn dilyn y rhaglen sylfaen yn 16 oed (neu’n hŷn) am flwyddyn ac wedyn yn
cael prentisiaeth, y mae’n ei dilyn am o leiaf 18 mis (mae’n debygol o fod yn hwy ar gyfer
rhai crefftau, er enghraifft trydanwyr), gan fynd ymlaen i astudio ar gyfer cymhwyster y
brentisiaeth ar ddiwedd y cyfnod hwn. Mae’n cael ei ryddhau o’r gwaith fesul diwrnod neu
mewn blociau i fynd i’r coleg er mwyn datblygu gwybodaeth sylfaenol yn ogystal â sgiliau
na ellir eu meithrin yn hawdd yn ei weithle. Ni fyddai’n astudio ar gyfer y cymhwyster olaf
hwn nes i’w gyflogwr gadarnhau ei fod yn gymwys.
Mae Dysgwr B hefyd yn dilyn y rhaglen sylfaen yn 16 oed am flwyddyn, ond nid yw’n cael
prentisiaeth. Mae’n aros mewn AB am flwyddyn arall, gan astudio ar gyfer y cymhwyster
dilyniant. Efallai y bydd yn cael cyfle i gwblhau lleoliad gwaith, er nad yw hyn yn cael ei
asesu. Ar ôl dwy flynedd, mae’n cael ei dderbyn i fynd ar brentisiaeth. Mae eisoes wedi
llwyddo yn elfen gwybodaeth o gymhwyster y brentisiaeth, felly, ar ddiwedd prentisiaeth
sy’n para o leiaf 12 mis (neu pan gaiff ei gymeradwyo fel rhywun sy’n gymwys gan
ei gyflogwr – efallai y bydd hyn yn cymryd mwy o amser ar gyfer rhai crefftau megis
trydanol) mae’n astudio ar gyfer yr elfennau sy’n weddill o gymhwyster y brentisiaeth. I’r
gwrthwyneb, gall dysgwr B benderfynu symud ymlaen i gyflogaeth arall, ar ôl ennill sgiliau
trosglwyddadwy ar ei raglen addysg bellach.
Cynigir prentisiaeth i Ddysgwr C yn syth o’r ysgol. Mae’n dysgu wrth weithio ond yn cael
ei ryddhau o’r gwaith fesul diwrnod neu mewn blociau i fynd i’r coleg er mwyn ategu ei
ddysgu. Mae’n astudio ar gyfer y cymhwyster sylfaen ar ôl mynd i’r coleg yn rhan-amser, ar
ddiwedd blwyddyn 2 (neu, os bydd yn barod, flwyddyn 1) a chymhwyster ei brentisiaeth
ar ôl o leiaf 30 mis (neu pan gaiff ei gymeradwyo fel rhywun cymwys gan ei gyflogwr).
Unwaith eto, gall hyn gymryd mwy o amser ar gyfer rhai crefftau nag eraill.
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Manteision Opsiwn C2
Byddai Cymwysterau Cymru yn gallu sicrhau yr ymdrinnid yn fanylach â’r materion a
nodwyd yn yr Adolygiad.
Byddai’n arwain at lwybr cymwysterau clir a chydlynol ar gyfer pob dysgwr adeiladu a’r
amgylchedd adeiledig yng Nghymru, gyda’r holl agweddau ar y system gymwysterau ar
gyfer dysgwyr 14-19 oed, p’un a ydynt mewn ysgolion neu golegau neu ar brentisiaethau,
yn cael eu llunio gyda’i gilydd.
Byddai’r gyfundrefn asesu newydd yn gallu cwmpasu pob llwybr galwedigaethol yn y
sector o’r un adeg, yn hytrach na’i gwneud yn ofynnol i gynlluniau asesu ar wahân gael eu
datblygu ar gyfer pob llwybr galwedigaethol fel yn Lloegr.
Byddai’r cymhwyster newydd, ar y cyd â chymeradwyaeth ar sail gwybodaeth y cyflogwr,
yn lleihau neu’n dileu’r ddibyniaeth ar y dulliau asesu presennol ar gyfer cymwysterau NVQ
gan ymateb i’r materion a godwyd mewn perthynas â’r cymwysterau hyn yn yr Adolygiad.
Mae’n debyg y bydd gan y cymhwyster gyfundrefn asesu lawer mwy dibynadwy na’r dull
gweithredu presennol ar gyfer cymwysterau NVQ. Er mai’r bwriad ar hyn o bryd yw bod
cymwysterau NVQ yn profi’r holl sgiliau ar gyfer crefft ar draws y safonau galwedigaethol,
nododd yr Adolygiad nad yw hyn yn cael ei gyflawni’n ymarferol ar hyn o bryd ac nad
oes modd cyflawni hyn, mewn gwirionedd, ar raglenni a ariennir yn gyhoeddus. Yn y
cymhwyster newydd, sicrheid cysondeb a chymharedd drwy’r asesiad ymarferol unigol
a’r drafodaeth broffesiynol (a fyddai’n ymdrin â safonau galwedigaethol cenedlaethol a
nodwyd) a thrwy’r profion safonedig ar-lein i brofi gwybodaeth ehangach, hanfodol a
chrefft-benodol.
Y cymwysterau prentisiaethau newydd, gyda gofynion cyn cofrestru cymeradwyaeth y
cyflogwr, fyddai’r cymwysterau NVQ newydd, a byddent yn sicrhau cludadwyedd ar gyfer
dysgwyr a chyflogwyr.
Rhoddid sicrwydd y byddai’r cymwysterau a gomisiynwyd ar gael i ddysgwyr astudio ar eu
cyfer drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.
Gallai’r cymhwyster, oherwydd ei hyblygrwydd cynhenid i asesu anghenion lleol ac
arbenigol ac anghenion cyflogwyr – a thrwy gynnwys cyflogwyr yn y gwaith o nodi’r
prosiect seiliedig ar waith, sy’n hanfodol - fynd i’r afael â phryderon a fynegwyd yn
ystod yr Adolygiad nad oedd anghenion cyflogwyr llai o faint yn cael eu diwallu gan y
cymwysterau a lunnir ar lefel genedlaethol y DU. Mae’r cynigion i ddefnyddio fformat
sefydlog ar gyfer yr asesiad ymarferol, ond dull personoledig o ddewis tasgau, yn darparu
ar gyfer diwallu anghenion pob cyflogwr.
Byddai natur gyffredinol yr asesiadau ymarferol a llafar o fewn y cymhwyster yn cynyddu
hyfywedd y cymhwyster ar gyfer cyrff dyfarnu, gan leihau’r angen am nifer o asesiadau
gwahanol ar gyfer crefftau gwahanol. Mae’n bosibl y byddai hyn, pe câi ei gynnig i un
cynigydd, yn gwneud y ‘lot’ o gymwysterau yn fwy sylweddol ac, felly, yn fyw deniadol i
gyrff dyfarnu.
Mae’r dull cyson o ddysgu ac asesu ar gyfer pob crefft yn debygol o ddefnyddio llai o
adnoddau/bod yn llai drud i ddarparwyr dysgu ei gyflawni na’r amrywiaeth eang o gyrsiau
ac asesiadau gwahanol y mae’n debygol y bydd eu hangen yn Lloegr.
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Anfanteision a risgiau Opsiwn C2
Byddai cyfundrefn asesu wahanol ar gyfer y sector AAA yng Nghymru i’r un yn Lloegr mewn
perthynas â phrentisiaethau. Ar yr wyneb, efallai y bydd hyn yn anghyfleus i gyflogwyr
ac yn eu drysu. Yn yr Adolygiad, dywedodd sawl cyflogwr wrthym mai dim ond petai o
leiaf cystal â’r hyn a gynigir yn Lloegr, ac yn well nag ef petai modd, y byddent yn gallu
goddef system wahanol. Fodd bynnag, ymddengys mai un o’r prif heriau sy’n gysylltiedig
â phrentisiaethau ‘Trailblazer’ oedd sicrhau bod y safonau galwedigaethol unigol a lunnir
ar gyfer pob rôl gan y grwpiau ‘Trailblazer’ yn asesu’r safonau galwedigaethol unigol yn
effeithiol. Efallai y bydd mabwysiadu dull mwy cyson o asesu prentisiaethau ym mhob rhan
o’r sector, gan ddefnyddio technegau y gwyddom eu bod yn cael eu cydnabod fel rhai dilys
yn Lloegr, yn arwain at gynnig cliriach, mwy cydlynol na’r hyn a geir yn Lloegr.
Os na chaiff y newidiadau eu cyfleu’n effeithiol, mae’n bosibl y bydd dysgwyr yng Nghymru,
sy’n cwblhau asesiadau a chymwysterau gwahanol i’r rhai a gwblheir gan ddysgwyr yn
Lloegr, yn pryderu na chaiff eu cymwysterau eu cydnabod, o bosibl, gan gyflogwyr yng
Nghymru. Fodd bynnag, byddai’r opsiwn i alw’r cymhwyster newydd yn gymwysterau NVQ,
yn lleihau rhai o’r pryderon hyn.
Wrth symud i ffwrdd o’r cysyniad o gymhwysedd llawn ar gyfer pob safon alwedigaethol yn
yr asesiad terfynol (er ein bod wedi gweld nad yw hyn wedi’i warantu) gall fod canfyddiad
bod y cymwysterau yn llai trylwyr na chymwysterau NVQ ac na fyddai prentisiaid yn
gymwys ym mhob un o’r sgiliau. Fodd bynnag, wrth fynnu bod cyflogwyr yn cymeradwyo’r
dysgwr fel unigolyn sy’n gymwys o ran pob uned graidd, ar y cyd â thystiolaeth ffotograffig,
a thrwy gysoni’r gwahanol elfennau asesu â’r safonau galwedigaethol, gallem ddangos
bod yr ymdriniaeth yn fwy dibynadwy. Gallai unrhyw brofion crefft-benodol presennol sy’n
ofynnol gan y diwydiant, megis y prawf Diogelwch Nwy, barhau i gael eu cynnwys ymhlith
gofynion y brentisiaeth. Gallai’r cyngor i gyrff y sector (a ddisgrifir yng Ngham 1 uchod)
hefyd arwain at set fwy hydrin o safonau craidd.
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Casgliad
219. Ar ôl ystyried yr opsiynau hyn, rydym o’r farn y byddai pob un o’r tri opsiwn canlynol
ar gyfer diwygio a arweinir gan Gymru (sef A2, B2 ac C2) yn cynnig y cyfle gorau i lunio
llwybrau dilyniant cydlynol, wedi’u cyfleu’n glir rhwng 14 a 19 oed ar gyfer dysgwyr yng
Nghymru. Byddai’n arwain at ddulliau asesu hydrin, hyfyw a diddorol a fyddai’n gwella
effeithiolrwydd cymwysterau AAA yng Nghymru yn sylweddol.
220. Byddem yn croesawu eich barn ar yr opsiynau rydym yn eu cynnig ac rydym yn eich
gwahodd i ymateb i’n hymgynghoriad sydd ar gael ar ein gwefan. Ar ôl ystyried eich
barn, os byddwn yn penderfynu mynd ymlaen â’r opsiynau a ffefrir gennym, byddem yn
anelu at gyflwyno cymwysterau newydd yng Nghymru i’w haddysgu am y tro cyntaf o fis
Medi 2020 neu fis Medi 2021 ymlaen. Mae gennym gyfle i sicrhau bod sgiliau pobl ifanc
sy’n ymuno â’r diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yng Nghymru yn y dyfodol
yn ddibynadwy ac yn cael eu hasesu a’u gwobrwyo mewn modd argyhoeddiadol ac
y caiff anghenion cyflogwyr yng Nghymru am staff cymwys sy’n barod i weithio eu
diwallu’n llawn.
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Diolchiadau
Hoffem ddiolch i’r rhai a roddodd o’u hamser yn wirfoddol ac mor hael i gymryd rhan yn yr
Adolygiad a rhoi’r corff helaeth o dystiolaeth y mae’r adroddiad hwn yn seiliedig arno inni. Ni
allem fod wedi gallu ymdopi heboch chi. Rydym wedi diolch i rai o’r unigolion a sefydliadau,
a fu yn ein helpu, ar dudalen 4 o’r adroddiad hwn. Mae gormod o bobl a sefydliadau eraill a
fu’n cymryd rhan i ni sôn amdanynt yn unigol, ond rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.
Fodd bynnag, mae’n rhaid diolch yn arbennig i’n paneli cyfeirio rhanddeiliaid, a roddodd
gyngor ac arweiniad, ac a fu’n herio ein syniadaeth mewn modd adeiladol.
• Allan Stuckey Architects
• Alun Griffiths Civil Engineering
• Anwyl Construction
• Bluestone builders
• Bouygues-UK
• Cartrefi Conwy
• Cartrefi Cymunedol Gwynedd
• CITB
• Coleg Caerdydd a’r Fro
• Coleg Cambria
• Coleg Gwent
• Coleg Sir Gâr
• Coleg y Cymoedd
• Costain
• Cyfle
• Cyngor Castell-nedd Port Talbot
• Cyngor Sir Caerfyrddin/Canolfan Tywi
• Cymdeithas Frenhinol y Penseiri yng
Nghymru
• Cymdeithas y Contractwyr Trydanol
• Cymdeithas y Gwasanaethau Peirianneg
Adeiladu

• Dawnus
• Grŵp Colegau NPTC
• Grŵp Llandrillo Menai
• Gyrfa Cymru
• Bwrdd Uchelgais Economaidd
Gogledd Cymru
• Hyfforddiant Torfaen
• ISG Plc
• Jones Brothers Civil Engineering
• K&C Group
• Llywodraeth Cymru/CADW
• Opus International
• Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
• Prifysgol Glyndŵ r
• Prifysgol Metropolitan Caerdydd
• Seddon Construction Ltd
• Sefydliad Siartredig Adeiladu
• Sir a Bwrdeistref Abertawe
• TAD Builders Ltd
• Willmott Dixon
• Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Bu nifer sylweddol o staff o bob rhan o Cymwysterau Cymru yn ymwneud â’r adolygiad
sector hwn. Diolch yn arbennig i Donna Hughes, Jack Thomas, Vasile Rotaru, Laura Evans,
John Bryon, Darren Ellis, Sarah Milosevic, Sarah Watson, Alexis de Vere, Gitte Sparding,
Jack Watkins, Annie Allitt, Penny Evans, Arron Watkins, Mike Hatcher, Craig Prosser,
Jenna Llewellyn a Sue Price.
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