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CRYNODEB GWEITHREDOL
MAE’R ADRODDIAD HWN YN DARPARU ASTUDIAETH GYMHAROL RYNGWLADOL
FEL RHAN O ADOLYGIAD SECTOR CYMWYSTERAU CYMRU O’R SECTOR
PEIRIANNEG, GWEITHGYNHYRCHU UWCH AC YNNI (EAME).
Yn yr astudiaeth hon, mae Semta
yn rhannu dulliau o ddatblygu,
cyflwyno ac asesu cymwysterau
galwedigaethol a thechnegol yn y
sector EAME (y cyfeirir ato fel “y
sector” drwy gydol yr adroddiad)
ar gyfer myfyrwyr rhwng 14 ac 19
oed yn yr Iseldiroedd, y Ffindir,
Oman, Canada (Alberta) ac India.
Nod y gwaith ymchwil hwn yw
helpu Cymwysterau Cymru i
feithrin dealltwriaeth o’r ffordd
y mae gwledydd eraill yn
strwythuro, cyflwyno ac asesu
cymwysterau yn y sector yn y
cyd-destunau addysgol canlynol:
• 14-16 oed
• 16-19 oed
• Prentisiaethau

Cynhaliwyd yr astudiaeth
hon rhwng mis Ionawr a mis
Gorffennaf 2019 a chafwyd
cyfraniadau gan randdeiliaid
allweddol ym mhob un o’r
gwledydd dan sylw. Casglwyd
cyfuniad o ddata ansoddol o
15 o gyfweliadau ffôn manwl a
gwybodaeth eilaidd o adolygiad
desg o ddogfennau sydd ar
gael yn gyhoeddus fel rhan o’r
astudiaeth hon.
Mae’r astudiaeth hon yn cynnig
gwybodaeth am enghreifftiau
ymarferol sy’n ymwneud â
datblygu, cyflwyno ac asesu
cymwysterau galwedigaethol a
thechnegol.

Mae’r astudiaeth yn darparu’r
canlynol:
• Y cyd-destun economaidd
gan dynnu sylw at issectorau EAME penodol.
• Crynodeb o’r system
gymwysterau a’r system
addysg a hyfforddiant
galwedigaethol (VET)
gysylltiedig.
• 	Yr heriau allweddol sy’n
wynebu’r system VET sy’n
gwasanaethu’r sector.
• 	Enghreifftiau o fentrau a
ddefnyddiwyd i ddatblygu a
chyflwyno VET i’r sector.
Mae’r adroddiad hwn hefyd
yn darparu trosolwg o’r sector
yng Nghymru a’r cymwysterau
galwedigaethol a thechnegol
cysylltiedig.
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Canfyddiadau:
Mae’r adroddiad yn amlygu
nifer o nodweddion tebyg a
gwahaniaethau allweddol yn
systemau VET y gwledydd a
astudiwyd, y ceir crynodeb
ohonynt isod:
Mae’r oedran y mae dysgwyr yn
dechrau ymgymryd â chyrsiau
VET yn amrywio. Er enghraifft,
yn yr Iseldiroedd, gall dysgwyr
ddewis VET uwchradd paratoadol
yn 14 oed, ond yn India,

gall dysgwyr ddilyn llwybrau
galwedigaethol yn yr ysgol o 1617 oed. Fodd bynnag, mae nifer
y disgyblion sy’n dewis VET yn
yr ysgol yn parhau’n gymharol
isel ac mae’r rhan fwyaf o VET yn
digwydd ar ôl 18 oed.
Mae graddau a natur cyfranogiad
cyflogwyr wrth ddatblygu
cymwysterau galwedigaethol a
thechnegol hefyd yn amrywio’n
sylweddol rhwng y pum gwlad a
astudiwyd.
Mae’r ffurf fwyaf strwythuredig
o gyfranogiad gan gyflogwyr i’w
gweld yn yr Iseldiroedd lle y caiff
cyflogwyr eu cynrychioli ar y
pwyllgorau sy’n pennu’r broses
ar gyfer datblygu cymwysterau ar
lefelau cenedlaethol a rhanbarthol.
Yng Nghanada (Alberta), ceir
cyfranogiad strwythuredig iawn
gan gyflogwyr ar lefel darparwyr
unigol, yn enwedig yn achos
colegau (ROCs).
Ceir mwy o ffocws ar ddysgu
yn y gweithle yn y Ffindir. Fel
rhan o’r broses hon, ceir cyswllt
uniongyrchol llawer mwy mynych
rhwng athrawon a chyflogwyr, gan
ei gwneud hi’n haws i sefydliadau
addysgol sicrhau eu bod yn
ymwybodol o anghenion sgiliau
newidiol cyflogwyr.
Yn gyffredinol, nid yw cyfranogiad
cyflogwyr wrth ddatblygu
cymwysterau galwedigaethol
a thechnegol wedi’i sefydlu
cystal yn India ac Oman, er
bod rhai enghreifftiau da iawn o
gyfranogiad helaeth gan gyflogwyr
o dan arweiniad Cynghorau
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Sgiliau Sector (SSC) neu gyrff sy’n
cynrychioli’r sector.
O’r dystiolaeth a gasglwyd,
mae’r darlun a geir o bob gwlad
yn amrywio mewn perthynas
â llwybrau cynnydd. Gwelir
llwybrau cynnydd clir yn yr
Iseldiroedd a’r Ffindir a gaiff eu
cydgysylltu ar lefel genedlaethol.
Yn Oman ac India, cymerwyd
camau sylweddol i wella llwybrau
cynnydd.
Yng Nghanada, yn gyffredinol
nid yw’r llwybrau cynnydd o
fewn taleithiau wedi’u sefydlu’n
gadarn, ond yn nhalaith Alberta,
mae’r llwybrau cynnydd yn
cynnwys cytundebau eang ar
lefel darparwyr unigol er mwyn
cefnogi cynnydd rhwng ysgolion
a cholegau a rhwng colegau a
phrifysgolion.
Ceir gwahaniaethau sylweddol
ar y cyfan yn y dulliau asesu a
safoni a geir ym mhob gwlad a
oedd yn rhan o’r astudiaeth. Yn
yr Iseldiroedd a Chanada, ceir
cryn dipyn o awtonomi ar lefel
darparwyr unigol mewn perthynas
â’r dull asesu a fabwysiadwyd.
Yn y Ffindir, ceir ffocws ar asesu
ar sail cymhwysedd yn y gweithle,
ac ymddengys fod Oman hefyd
wedi symud yn rhannol tuag at
y dull gweithredu hwn. Yn India,
ar hyn o bryd mae amrywiaeth
o systemau asesu ac ardystio ar
waith, a all arwain at ddryswch
ac sy’n ei gwneud hi’n heriol
alinio cyrsiau a chymwysterau â’r
Fframwaith Cymwysterau Sgiliau
Cenedlaethol (NSQF).
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Mae’r adroddiad hwn yn darparu crynodeb gwerthfawr o arferion byd-eang
a allai wella dulliau lleol o ddatblygu a chyflwyno cymwysterau. Nodwyd
themâu allweddol sy’n gysylltiedig â’r sector, a’r broses o ddatblygu a
chyflwyno VET, drwy’r astudiaeth hon a cheir crynodeb ohonynt isod:

 wysigrwydd sefydlu
• P

system gymwysterau y
gall rhanddeiliaid sy’n rhan
o’r broses o ddatblygu a
chyflwyno VET ei deall yn
glir. Mae’r Iseldiroedd a’r

Ffindir wedi rhoi prosesau
gwella ar waith yn ddiweddar
i symleiddio ac ad-drefnu eu
fframweithiau a chynnwys eu
cymwysterau.

• Gofynion sgiliau sy’n newid
yn gyflym o fewn EAME
o ganlyniad i ddechrau
Diwydiant 4.01. Mae angen
sicrhau bod cymwysterau a
fframweithiau yn ddigon hyblyg
i ddiwallu anghenion newidiol
diwydiant. Mae dwy enghraifft
o’r Iseldiroedd yn tynnu sylw
at ddatblygiadau modiwlaidd
arloesol mewn cymwysterau
ac mae un enghraifft o India yn
disgrifio trefniadau cydweithio
rhwng cyflogwyr er mwyn
ymdrin â’r her hon.

• P
 wysigrwydd dylunio
cymwysterau sy’n berthnasol
i ddiwydiant ac wedi’u
dylunio ar y cyd â diwydiant.

Amlinellir wyth menter sy’n
darparu gwybodaeth am
wahanol ddulliau gweithredu
a fabwysiadwyd er mwyn
hwyluso mwy o gyfranogiad
gan gyflogwyr. Bwriad y dull
gweithredu hwn yw sicrhau
bod cymwysterau yn diwallu
anghenion y sector.

Ar ddiwedd yr adroddiad, ceir
cyfres o gasgliadau sy’n tynnu
sylw at yr angen i sicrhau bod
cymwysterau yn parhau’n
berthnasol i’r diwydiant,
pwysigrwydd sefydlu system

• P
 wysigrwydd sicrhau bod VET
sy’n gysylltiedig â pheirianneg
yn hyblyg ac yn ddeniadol
i ddysgwyr. Darperir

enghreifftiau o’r Ffindir sy’n
tynnu sylw at sut y maent
wedi personoleiddio llwybrau
astudio i ddiwallu anghenion
dysgwyr.

gymwysterau hawdd ei deall
a gweithio fel rhan o system
sy’n hyrwyddo ac yn hwyluso
dull gweithredu hyblyg sy’n
adlewyrchu’r tirlun economaidd
modern. Yn ehangach, mae’r

• P
 wysigrwydd sicrhau

cynnydd di-dor rhwng
ysgolion, dysgu
galwedigaethol a dysgu lefel
uwch pellach a’r byd gwaith.
Mae enghraifft o Ganada
(Alberta) yn tynnu sylw at
un ffordd y symleiddiwyd
y llwybrau cynnydd rhwng
ysgolion a hyfforddiant
galwedigaethol pellach.

• Pwysigrwydd annog mwy
o fenywod a merched
i ymgymryd ag addysg
alwedigaethol sy’n gysylltiedig
â pheirianneg. Mae enghraifft

o’r Iseldiroedd yn tynnu sylw
at amrywiaeth o fentrau
gwahanol a weithredwyd er
mwyn cynyddu cyfranogiad
menywod a merched mewn
Gwyddoniaeth, Technoleg,
Peirianneg a Mathemateg
(STEM).
• P
 wysigrwydd marchnata
buddiannau prentisiaethau
i bob rhanddeiliad er mwyn
ceisio cynyddu nifer y dysgwyr
sy’n ymgymryd â fframweithiau
prentisiaeth uwch mewn rhai
is-sectorau EAME. Mae’r porth
recriwtio a phrentisiaethau a
ddatblygwyd yn Oman er mwyn
ceisio ymdrin â’r her hon yn
enghraifft o arfer da.

gwaith ymchwil yn nodi dulliau
gweithredu rhyngwladol
sy’n hyrwyddo mynediad,
cynwysoldeb ac ansawdd VET..
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CYFLWYNIAD
YN YR ASTUDIAETH HON, MAE SEMTA YN RHANNU DULLIAU O DDATBLYGU,
CYFLWYNO AC ASESU CYMWYSTERAU GALWEDIGAETHOL A THECHNEGOL
YN Y SECTOR PEIRIANNEG, GWEITHGYNHYRCHU UWCH AC YNNI (EAME) I
DDYSGWYR RHWNG 14 AC 19 OED A PHRENTISIAETHAU MEWN PUM GWLAD
BENODOL: YR ISELDIROEDD, Y FFINDIR, OMAN, CANADA (ALBERTA) AC INDIA.
Cynhaliwyd yr astudiaeth rhwng
Ionawr a Gorffennaf 2019.
Nod y gwaith ymchwil hwn yw
helpu Cymwysterau Cymru i
feithrin dealltwriaeth o’r ffordd y
mae gwledydd eraill yn cyflwyno
ac yn asesu cymwysterau yn y
sector EAME (y cyfeirir ato fel ‘y
sector’ drwy gydol yr adroddiad
hwn) yn y cyd-destunau addysgol
canlynol:
• 14-16 oed
• 16-19 oed
• Prentisiaethau
Nid yw cymwysterau addysg
uwch, fel graddau a thystysgrifau
ôl-raddedig, yn rhan o gwmpas
yr adolygiad hwn, ac eithrio er
mwyn ystyried llwybrau cynnydd
i ddysgwyr sy’n ymgymryd â
chymwysterau rhwng 14 a 19
oed.
Yn gyntaf, mae’r adroddiad hwn
yn darparu trosolwg o’r sector
yng Nghymru a’r cymwysterau
galwedigaethol a thechnegol
cysylltiedig.
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Ar gyfer y pum gwlad arall, mae’r
astudiaeth hon yn darparu’r
canlynol:
• Y
 cyd-destun economaidd
gan dynnu sylw at is-sectorau
EAME penodol.
• C
 rynodeb o’r system
gymwysterau a’r system VET
gysylltiedig.
• Y
 r heriau allweddol sy’n
wynebu’r system VET sy’n
gwasanaethu’r sector.
• E
 nghreifftiau o fentrau a
ddefnyddiwyd i ddatblygu a
chyflwyno VET i’r sector.
Mae’r adroddiad yn darparu cyfres
o gasgliadau mewn perthynas
ag arferion rhyngwladol, a fydd
o bosibl yn berthnasol i’r tirlun
cymwysterau ar gyfer y sector yng
Nghymru.
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Y RHESYMEG DROS Y GWLEDYDD A DDEWISWYD
Y pum gwlad a ddewiswyd ar gyfer yr astudiaeth hon oedd yr Iseldiroedd, y Ffindir, Oman, Canada (Alberta)
ac India. Defnyddiodd Semta International ei wybodaeth a’i brofiad wrth weithio’n rhyngwladol ar brosiectau
VET er mwyn nodi’r gwledydd hyn.
Dewiswyd yr Iseldiroedd a’r
Ffindir oherwydd eu systemau
sgiliau uwch, gan gynnwys rhai
nodweddion perthnasol tebyg o
fewn y sector y gellid eu cysylltu
â chyd-destun gweithredu
Cymwysterau Cymru.

amgylchedd Ewropeaidd, yr
heriau sy’n gysylltiedig â bodloni
gofynion Diwydiant 4.01 a’r ffaith
bod ganddynt sector EAME
cadarn, gan gynnwys ynni
adnewyddadwy, hefyd yn sicrhau
cydnawsedd â Chymru.

Gellir ystyried bod gan yr
Iseldiroedd a’r Ffindir, yn
seiliedig ar gymariaethau
byd-eang2, arferion da o ran
polisi VET. Roedd cyd-destun
economaidd gweithio o fewn

Dewiswyd Talaith Alberta
yng Nghanada oherwydd y
nodweddion economaidd cadarn
tebyg i Gymru drwy bwysigrwydd
y sector ynni a pheirianneg.
Teimlwyd y byddai ffocws ar

Ogledd America yn ychwanegu
safbwynt byd-eang ehangach
i’r astudiaeth ac y byddai cyfle i
ddysgu o arferion da rhyngwladol.
Mae India, â’i hymateb i her
sgiliau sylweddol, yn ychwanegu
elfen ryngwladol hynod ddiddorol
i’r astudiaeth.
Mae gwaith sawl menter yn y DU
i ddatblygu’r sector sgiliau yn
India yn golygu ei bod yn wlad
ddiddorol i’w chynnwys fel rhan
o’r astudiaeth hon.
Yn yr un modd, cynigiodd
Oman safbwynt rhyngwladol
gwerthfawr, yn enwedig drwy
ei dull gweithredu strategol
mewn perthynas ag arallgyfeirio
ei heconomi o ddibyniaeth
draddodiadol ar gyflenwadau
Olew a Nwy y wlad.
Mae’r sector ynni a rôl gysylltiedig
sgiliau gweithgynhyrchu uwch
a pheirianneg yn holl bwysig i’r
economi genedlaethol. Mae’n
rhanbarth strategol bwysig sydd,
yn draddodiadol, wedi croesawu
modelau a dulliau addysg a
ddefnyddiwyd yn rhyngwladol i
wella ei gapasiti sgiliau ei hun.
Ystyriwyd hefyd bod datblygu
cymwysterau yn rhan bwysig o
agenda llywodraeth Oman.
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CASGLU DATA
Datblygwyd yr adroddiad hwn
drwy gyfuniad o ddata ansoddol
a gasglwyd o gyfweliadau lledstrwythuredig â rhanddeiliaid
ym mhob gwlad dan sylw a
gwybodaeth eilaidd o adolygiad
desg o ddogfennau sydd ar gael
yn gyhoeddus sy’n amlinellu
economïau cenedlaethol a
modelau VET cysylltiedig.

Ymdriniodd y cyfweliadau â’r
meysydd canlynol:

Asesu
Trosolwg
• A
 mlinelliad o’r cymwysterau a
phrentisiaethau VET ar gyfer y grŵp
14-19 oed sy’n gwasanaethu’r
sector.

• Y
 prif ddulliau a ddefnyddir i asesu
cymwysterau yn y sector.
• Y
 r agweddau ar y broses asesu yr
ystyrir eu bod yn arferion da.

• E
 nghreifftiau o’r hyn sy’n
gweithio’n dda mewn perthynas â
chymwysterau EAME.

CYFWELIADAU DROS
Y FFÔN

• Y
 r heriau allweddol sy’n wynebu’r
system VET sy’n gwasanaethu’r
grŵp 14-19 oed (gan gynnwys
prentisiaethau).

Cynhaliwyd cyfanswm
o 15 o gyfweliadau
lled-strwythuredig dros
y ffôn â rhanddeiliaid
allweddol3 gan bara
rhwng 45-60 munud. Cafodd pob
cyfweliad ei recordio â chydsyniad
pob cyfwelai ac wedyn ei drawsgrifio
air am air.

• D
 atblygiadau diweddar neu
arfaethedig sylweddol i’r system
VET wedi’u hanelu at fynd i’r afael
â’r heriau hyn.
• E
 nghreifftiau o arferion da wrth
hyrwyddo’r ddarpariaeth VET a/neu
gynnwys cymwysterau a sut y gellid
gwella’r hyn a gynigir ar hyn o bryd

• L
 lwybrau cynnydd nodweddiadol
o’r cymwysterau hyn i mewn i
gyflogaeth neu astudiaethau pellach
ac i ba raddau y mae dysgwyr,
cyflogwyr ac athrawon yn deall y
llwybrau cynnydd.
• Enghreifftiau penodol o arferion da.

.

Canfyddiadau cyflogwyr a
sefydliadau addysg uwch

Cyflwyno

• B
 arn cyflogwyr a sefydliadau
addysg uwch ar yr amrywiaeth o
gymwysterau galwedigaethol a
thechnegol sy’n gwasanaethu’r
sector ar hyn o bryd.

• Y
 dulliau ar gyfer cyflwyno
cymwysterau yn y sector drwy
ysgolion, colegau, darparwyr
hyfforddiant preifat, dysgu seiliedig
ar waith a dysgu o bell.

Datblygu cymwysterau

• Y
 r agweddau ar y trefniadau
cyflwyno sy’n gweithio’n dda yn
ogystal â’r rheini y gellir eu gwella.
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Llwybrau dilyniant

• I ba raddau y mae cyflogwyr yn
llywio’r broses o ddatblygu a
chyflwyno’r cymwysterau sy’n
gwasanaethu’r sector.
• Y
 trefniadau ar gyfer cynnwys
cyflogwyr wrth ddatblygu’r
cymwysterau hyn.
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wedi’u cyfyngu i wybodaeth a
phrofiad yr unigolyn hwnnw ac
nad ydynt o bosibl yn cynrychioli
safbwyntiau ehangach.

AROLWG AR-LEIN
Er mwyn ehangu cwmpas y gwaith
ymgysylltu, datblygwyd arolwg
ar-lein ategol ac fe’i dosbarthwyd i
gydweithwyr cyfweleion
a rhanddeiliaid eraill a nodwyd
drwy rwydwaith cysylltiadau Semta
International. Ymdriniodd yr arolwg
â’r meysydd canlynol:
• Enghreifftiau o arferion cyfredol
wrth ddatblygu a chyflwyno’r
cymwysterau sy’n gwasanaethu’r
sector y gallai gwledydd eraill
ddysgu ohonynt.
• Yr heriau allweddol sy’n
wynebu’r system VET sy’n
gwasanaethu’r sector.
• Awgrymiadau ar gyfer gwella
unrhyw agweddau ar y system
VET sy’n gwasanaethu’r sector
ar hyn o bryd.
Fel y rhagwelwyd, dim ond pedwar
ymateb a gafwyd i’r arolwg ar-lein
(dau o’r Iseldiroedd a dau o Ganada).
Dylid nodi na wnaeth y gyfradd
ymateb i’r arolwg ar-lein effeithio ar
ddilysrwydd canfyddiadau’r prosiect
oherwydd y wybodaeth fanwl a
gasglwyd drwy’r 15 o gyfweliadau â
rhanddeiliaid a’r gwaith ymchwil desg.
Cafwyd rhagor o wybodaeth
ychwanegol hefyd drwy
weithgareddau dilynol â’r unigolion y
cyfwelwyd â nhw dros y ffôn er mwyn
cael eglurhad ar bwyntiau penodol
neu gael gwybodaeth fanylach lle
roedd ar gael.

ADOLYGIAD O
LENYDDIAETH
Cynhaliwyd adolygiad desg helaeth
o lenyddiaeth hefyd. Cynhaliwyd
chwiliadau rhyngrwyd ar gyfer pob
gwlad, a oedd yn cynnwys nodi a
chael gafael ar wybodaeth a oedd
yn ymwneud â strwythur, natur a
phwysigrwydd y sector a’r systemau
VET cysylltiedig. Roedd yr adolygiad
o lenyddiaeth yn broses iteraidd, a
lywiodd gynnwys y cyfweliadau lledstrwythuredig dros y ffôn, ond a gafodd
hefyd ei lywio gan y cyfweliadau hyn.
Yn arbennig, defnyddiwyd y
cyfweliadau manwl dros y ffôn fel
cyfle i nodi adroddiadau ymchwil
perthnasol a gwybodaeth arall
y gellid cael gafael arni ar-lein i
ategu’r adolygiad desg. Yn ogystal,
anfonodd yr unigolion y cyfwelwyd
â nhw adroddiadau perthnasol a
gwybodaeth ychwanegol dros e-bost,
a chynhwyswyd y deunydd hwn yn yr
astudiaeth.

Cyfyngiadau o ran y fethodoleg
Er y gwnaed pob ymdrech i gynyddu
gwerth y cyfweliadau â rhanddeiliaid
i’r eithaf, yn anochel, gan mai dim
ond 15 o gyfweliadau a gynhaliwyd
ar draws pum gwlad wahanol, roedd
cyfyngiadau o ran lefel y manylder
a oedd yn bosibl a’r amrediad
gwybodaeth a oedd ar gael ar gyfer
pob gwlad.
Dylid nodi hefyd er bod pob
cyfwelai wedi’i ddewis yn ofalus ar
sail ei arbenigedd penodol, fod y
safbwyntiau a fynegwyd o reidrwydd

O ystyried yr amrywiaeth eang o
bynciau a oedd yn rhan o’r fframwaith
ar gyfer cyfweld â rhanddeiliaid,
roedd y cyfweliadau yn naturiol yn
canolbwyntio ar y materion mwyaf
perthnasol o ystyried arbenigedd pob
ymatebydd.
Ceir heriau sylweddol hefyd o ran
defnyddio’r data sydd ar gael ar gyfer
gwaith dadansoddi. Mae’n arbennig o
anodd llunio cymariaethau rhyngwladol
ar gyfer cyfranogiad mewn VET neu’r
rheini sy’n graddio o VET oherwydd
yr amrywiad o ran oedrannau
unigolion, yn ogystal â’r fframweithiau
cymwysterau a’r diffiniadau data ar
draws gwledydd. Er enghraifft, mae’r
Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a
Datblygiad Economaidd (OECD) yn
cofnodi cyfranogiad yn ôl meysydd
astudio, ond dim ond ar gyfer
astudiaethau lefel uwch, nid VET.
Nid oes gan rai gwledydd, fel Oman,
seilwaith gwladol ar gyfer cofnodi
cyfranogiad yn agored.
Gellir dod o hyd i rai awgrymiadau
o lefelau cyfranogiad ar gyfer rhai
gwledydd Ewropeaidd sy’n golygu
y gellir llunio rhai cymariaethau
ynghylch maint y farchnad VET, ac yn
benodol y sector.
Fodd bynnag, er gwaethaf y
cyfyngiadau uchod, mae’r astudiaeth
wedi cynnig cyfle i ni nodi amrywiaeth
o fentrau ac arferion penodol ynghyd
â gwybodaeth ddefnyddiol mewn
perthynas â’r dulliau ymarferol
y gellid eu hystyried yng nghyddestun datblygu, cyflwyno ac asesu
cymwysterau galwedigaethol a
thechnegol yn y sector yng Nghymru
yn y dyfodol.
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Y SECTOR PEIRIANNEG,
GWEITHGYNHYRCHU
UWCH AC YNNI AC
ADDYSG A HYFFORDDIANT
GALWEDIGAETHOL
YNG NGHYMRU
CYD-DESTUN ECONOMAIDD
Amcangyfrifwyd bod gan Gymru
boblogaeth o 3.1 miliwn o bobl
yn 20184.
Mae gan Gymru etifeddiaeth
falch o ran rhagoriaeth fyd-eang
yn y sector drwy bresenoldeb
cwmnïau amlwladol fel Airbus,
Toyota, GE Aviation a Tata Steel.
Gellir diffinio’r mwyafrif (99%) o
gyflogwyr EAME sy’n gweithredu
yng Nghymru fel busnesau bach
a chanolig sy’n cyflogi llai na 250
o bobl5.
Mae Llywodraeth Cymru o blaid
datblygu’r sector yng Nghymru,
gan gynnwys drwy fuddsoddiad
£3 miliwn mewn canolfan ymchwil
newydd yng Nghaerdydd5. Mae
hyn yn adlewyrchu’r angen a
nodwyd i gydbwyso’r sector o
swyddi sgiliau is i swyddi sgiliau
uwch. Yn hyn o beth, mae
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MAE GAN GYMRU

ETIFEDDIAETH
FALCH

blaenoriaeth Cymru yn debyg
i’r blaenoriaethau hynny a
nodwyd gan y gwledydd
Ewropeaidd eraill sy’n rhan
o’r astudiaeth hon.

O RAN
RHAGORIAETH

FYD-EANG
YN Y

SECTOR
EAME
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CYMRU

O RAN Y GALW AM
SGILIAU TECHNEGOL, NODIR MAI

PEIRIANNEG
FECANYDDOL
SYDD BWYSICAF
GAN GYFLOGWYR EAME
YNG NGHYMRU,

DROS 20%
O’R SWYDDI A HYSBYSEBWYD YN 20175
A CHYFEIRIWYD ATI MEWN

Fel y gellid ei ddisgwyl mewn
sector sy’n profi’r angen
am newidiadau sylweddol,
wedi’i ysgogi er enghraifft gan
ddatblygiadau technolegol cyflym,
mae angen amlwg am sgiliau
rhyngddisgyblaethol fel rheoli
prosiectau a ‘sgiliau meddal’ gan
gynnwys cyfathrebu a datrys
problemau.
Unwaith eto, caiff y galw am y
sgiliau hyn, yn enwedig o ran
sgiliau cynhyrchiant, sgiliau
rhyngddisgyblaethol a sgiliau
meddal, ei ddyblygu yn y
gwledydd Ewropeaidd eraill sy’n
rhan o’r astudiaeth hon.

Nododd gwaith ymchwil Semta
i anghenion sgiliau cyflogwyr
EAME yng Nghymru hefyd fod
angen uwchsgilio mewn nifer o
rolau allweddol ym mhob rhan o’r
sector.

dros 1,000 o
reolwyr y mae
angen cymhwyster
Lefel 3 neu’n
uwch arnynt
dros 2,000 o
weithwyr
proffesiynol y mae
angen cymhwyster
Lefel 4 neu uwch
arnynt

1,300 o
dechnegwyr
y mae angen
cymhwyster Lefel
4 neu uwch arnynt
dros 8,000 o
gyflogeion sy’n
gweithio mewn
galwedigaethau
masnach medrus
y mae angen
cymhwyster Lefel
4 neu uwch arnynt5

Mae hyn yn cynnwys:
Ystyrir bod strategaeth i leihau’r
bylchau sgiliau ymhlith gweithwyr
cymwys yn hanfodol i gyflogwyr
EAME yng Nghymru. Mae
cyflogwyr hefyd yn nodi bod
angen datblygu cyflogeion
sydd wedi’u hyfforddi ac wedi
cymhwyso ar lefel uwch.
Mae Llywodraeth Cymru wedi
rhoi blaenoriaeth i ymdrin â’r
cydbwysedd rhwng y rhywiau yn
y sector a rhagwelir y bydd twf yn
nifer y menywod sy’n ymuno â’r
sector yn ystod y pum mlynedd
nesaf. Bydd hyn yn rhannol o
ganlyniad i ymddeoliad gweithlu
sy’n cynnwys dynion yn bennaf
ac ymgyrchoedd sy’n hyrwyddo
Gwyddoniaeth, Technoleg,
Peirianneg a Mathemateg (STEM)
i fenywod a merched5.
Yn benodol, ar gyfer yr is-sector
ynni, nododd papur yn 2014 a
gomisiynwyd gan Lywodraeth
Cymru6 fod y sector yn cyflogi
tua 58,000 o bobl mewn 2,066 o
gwmnïau ac yn cynhyrchu £4.76
biliwn o werthiannau. Nododd
hefyd gyfraddau twf sylweddol
yn yr is-sector technoleg ynni
newydd ac adnewyddadwy, â’r
potensial ar gyfer tua £50 biliwn o
fuddsoddiadau mewn prosiectau
trydan carbon isel yng Nghymru
erbyn 2025.
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CYMRU

CRYNODEB O’R
SYSTEM VET
Prentisiaethau
Mae gwahaniaethau rhwng
systemau prentisiaethau
Cymru a Lloegr y mae’n werth
tynnu sylw atynt fel rhan o’r
astudiaeth hon.
Mae cyflogwyr yng Nghymru, y
mae eu bil cyflogau yn fwy na £3
miliwn, yn cyfrannu at yr ardoll
brentisiaethau ond ni allant gael
gafael yn uniongyrchol ar gyllid, fel
sy’n digwydd yn Lloegr. Yn hytrach,
caiff lleoliadau prentisiaeth eu rheoli
drwy asiantaethau hyfforddi preifat
neu mewn colegau. Fodd bynnag,
mae canran o gronfa’r ardoll
brentisiaethau ar gael drwy system
y weinyddiaeth ddatganoledig yng
Nghymru y gellir ei defnyddio i
hyfforddi prentisiaid.
Gwahaniaeth arall allweddol
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rhwng prentisiaethau yng
Nghymru a Lloegr yw’r defnydd o
gymwysterau.
Mae’r system brentisiaethau yng
Nghymru yn cynnwys cymwysterau
cymhwysedd a gwybodaeth
gorfodol fel y nodir ym Manyleb
Safonau Prentisiaethau Cymru
(SASW).
Yn Lloegr, mae’r holl brentisiaethau
newydd sy’n seiliedig ar safonau
prentisiaethau yn cynnwys asesiad
diweddbwynt. Fodd bynnag, yng
Nghymru, nid yw’n ofynnol cynnal
asesiad diweddbwynt ffurfiol fel
rhan o brentisiaeth.
Addysg a hyfforddiant ôl-orfodol
(PCET)
Mae PCET yn cynnwys llwybrau
cyffredinol a galwedigaethol a
addysgir mewn ysgolion, colegau
neu drwy ddysgu seiliedig ar waith i
ddysgwyr 16 oed a throsodd. Gan
nad oes cwricwlwm cenedlaethol

na phynciau craidd ar gyfer PCET,
mae cyfleoedd a hyblygrwydd i
ddarparwyr dysgu a hyfforddiant
ddewis o blith y cymwysterau a
gynigir gan sefydliadau dyfarnu.
Yn yr un modd â llwybrau
galwedigaethol i bobl ddi-waith,
mae gan Gymru system unigryw
o hyfforddiant cyn-prentisiaeth y
cyfeirir ati fel y Cynllun Peirianneg
Uwch. Gofynnir i gyflogwyr
ddylunio rhaglenni prentisiaeth
i ddysgwyr di-waith sy’n cynnig
cymwysterau a phrofiad gwaith â
chyfle i gael cynnig swydd ar ôl
blwyddyn.
Dysgu seiliedig ar waith
Yn 16+ oed, gall dysgwyr hefyd
ymgymryd â phrentisiaethau a
gyflwynir drwy gymysgedd o
ddysgu seiliedig ar waith a dysgu
mewn colegau addysg bellach
(AB). Caiff y prentisiaid eu cyflogi
a byddant yn dilyn rhaglen ddysgu
ar y lefel briodol.
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CYMRU

TROSOLWG O GYMWYSTERAU GALWEDIGAETHOL A THECHNEGOL YNG NGHYMRU
• Oedran dechrau VET

• Dulliau asesu

Fel arfer, cyflwynir VET o 16 oed
(ar ddiwedd addysg uwchradd
orfodol). Cyflwynir elfennau o VET
i rai dysgwyr o 14 oed.

Ceir amrywiaeth o drefniadau
asesu, sy’n wahanol gan
ddibynnu ar y math o gymhwyster
e.e. ar sail cymhwysedd a sgiliau
neu ar sail gwybodaeth. O ran
cymwysterau ar sail cymhwysedd
a sgiliau, mae’r dull asesu yn
canolbwyntio ar asesiadau
ymarferol, wedi’u hategu gan
asesiadau gwybodaeth.

• Prif systemau cyflwyno VET
Yng Nghymru, fel gyda gweddill
y DU, mae amrywiaeth o fodelau
cyflwyno VET ar gael i ddysgwyr.
Mae hyn yn cynnwys tiwtoriaeth
yn un o’r 12 o golegau addysg
bellach (AB) yng Nghymru, dysgu
cymunedol gan awdurdodau lleol,
darparwyr hyfforddiant preifat
neu ddarparwyr dysgu seiliedig ar
waith7.
• Cyfranogiad cyflogwyr
yn y broses o ddatblygu
cymwysterau
Er nad yw’n ofynnol cynnwys
cyflogwyr, caiff ymgyngoriadau
â chyflogwyr eu cynnwys yn
rheolaidd er mwyn sicrhau bod
amcan cyffredinol y cymhwyster
yn gydnaws ag anghenion y
diwydiant a’i fod yn arwain at
fudd uniongyrchol i’r dysgwr
sy’n cyrraedd lefel cyrhaeddiad
benodedig.

O ran cymwysterau ar sail
gwybodaeth, defnyddir
amrywiaeth o ddulliau asesu gan
gynnwys gwaith cwrs, asesiadau
wedi’u dylunio gan athrawon ac
arholiadau ar-lein neu bapur, lle
y gofynnir i’r ymgeisydd ateb
cwestiynau amlddewis neu
gwestiynau ag atebion byr. Gall
fod rhai asesiadau ymarferol
hefyd er mwyn i’r ymgeiswyr allu
cymhwyso eu gwybodaeth.
• Llwybrau cynnydd
Gall dysgwyr sy’n cwblhau
cymwysterau galwedigaethol
a thechnegol symud ymlaen i
addysg bellach neu uwch drwy
raglen ddysgu naill ai ar yr un
lefel, ond gan gynnwys sgiliau a
gwybodaeth gwahanol i’r rheini
a feithriniwyd yn flaenorol, neu ar
lefel uwch. Gallent hefyd symud
ymlaen i brentisiaeth neu’n syth i
gyflogaeth.

• Mathau o gymwysterau yn
y sector EAME a gynigir i
ddysgwyr ac ym mha gyddestunau addysgol y cânt eu
cynnig
Mae amrywiaeth o gymwysterau
yn cael eu cynnig ar hyn o bryd i
fyfyrwyr 14-19 oed a phrentisiaid
yng Nghymru.
Maent yn amrywio o gymwysterau
lefel mynediad hyd at Ddiploma
Cenedlaethol Uwch (HND)
Lefel 58 ac maent yn ymdrin
ag amrywiaeth o bynciau/
disgyblaethau sy’n gysylltiedig
â’r sector EAME fel: peirianneg
fecanyddol, peirianneg drydanol/
electronig, peiriannu, cynnal a
chadw a gosod, technegau gwella
busnes, arweinyddiaeth mewn
peirianneg, a pheirianneg forol.
I brentisiaid, caiff cymhwyster
galwedigaethol a thechnegol
cenedlaethol perthnasol ei
gynnwys yn y fframweithiau
prentisiaeth.
Ceir rhestr lawn o’r cymwysterau
ar wefan Cymwysterau Cymru9.
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Y SECTOR PEIRIANNEG,
GWEITHGYNHYRCHU
UWCH AC YNNI AC
ADDYSG A HYFFORDDIANT
GALWEDIGAETHOL YN
YR ISELDIROEDD
CYD-DESTUN
ECONOMAIDD
Amcangyfrifwyd bod gan yr
Iseldiroedd boblogaeth o 17
miliwn o bobl yn 2017, sy’n
cyfateb i 5.5 gwaith poblogaeth
Cymru10.
Mae gan yr Iseldiroedd sector
gweithgynhyrchu uwch hynod
ddatblygedig. Mewn perthynas â’r
sector EAME, mae’r diwydiannau
canlynol yn allweddol yn yr
Iseldiroedd:

MAE GAN

• Systemau a deunyddiau
technoleg uchel: Mae
Llywodraeth yr Iseldiroedd wedi
nodi bod systemau a deunyddiau
technoleg uchel ymhlith naw
“prif’ sector economaidd y wlad”.
Gellir rhannu’r sector yn 17 o
is-sectorau: offeryniaeth uwch,
awyrenneg, cerbydau, cydrannau
a chylchedau, systemau wedi’u
mewnblannu, gofal iechyd,
deunyddiau technoleg uchel,
mecatroneg gwybodaeth a
chyfathrebu, nanodechnoleg,
ffotoneg, argraffu, diogelwch,
cyfarpar lled-ddargludo, solar,
gofod a goleuadau technoleg12.

YR ISELDIROEDD

• M
 etelau: Mae’r diwydiant metelau
yn gwneud cyfraniad pwysig
i’w sector gweithgynhyrchu ac
mae ganddo gysylltiadau cryf
ag amrywiaeth eang o sectorau
eraill gan gynnwys; ynni a phŵer,
gofal iechyd, cloddio, cerbydau,
eiddo tirol ac adeiladu llongau.
Mae’r cwmnïau allweddol sy’n
rhan o’r sector yn cynnwys Kapco
Hindustan Machine Tools, DMG
Mori, Colfax, BTD Manufacturing,
Atlas Copco ac Amada13.
• N
 wy naturiol, niwclear, thermol,
ynni’r gwynt, prosesu biomas
a ffermio tŷ gwydr: Bu nwy
naturiol yn elfen bwysig o’r
sector ynni yn yr Iseldiroedd ers
y 1950au. Gorsafoedd thermol
sy’n cynhyrchu’r rhan fwyaf o’r
trydan yn yr Iseldiroedd. Ceir dau
gyfleuster niwclear hefyd, ac mae
ynni’r gwynt (ar y môr), prosesu
biomas a ffermio tŷ gwydr hefyd
yn bwysig13.

SECTOR
GWEITHGYNHYRCHU UWCH
HYNOD DDATBLYGEDIG SY’N CEFNOGI
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YR ISELDIROEDD

CRYNODEB O’R SYSTEM VET
Ar ddiwedd yr ail flwyddyn yn yr ysgol uwchradd (14 oed), gall
dysgwyr ddewis rhwng addysg uwchradd gyffredinol a VET uwchradd
paratoadol.
Yn 1997, galluogodd Deddf yr
Iseldiroedd ar Addysg i Oedolion
ac Addysg Alwedigaethol
ddysgwyr i gymryd rhan mewn
VET ar lefel uwchradd uwch o 14
oed, drwy ddau lwybr gwahanol14:
1. A
 ddysg ddamcaniaethol yn
bennaf yn yr ysgol, gyda
lleoliad ymarfer mewn cwmni
lleoliad gwaith, gyda rhwng
20% a 60% o’r hyfforddiant
yn cael ei gyflwyno mewn
amgylchedd ymarferol.
2. H
 yfforddiant ymarferol yn
bennaf drwy leoliad gwaith
mewn cwmni ac addysg
ddamcaniaethol yn yr ysgol.
Caiff o leiaf 60% o’r amser ei
dreulio mewn lleoliad gwaith.
Bydd dysgwyr yn ennill yr un
diploma ar gyfer y ddau lwybr.
Gellir ennill diploma yn y ddau
lwybr ar gyfer pob un o bedair

lefel y system VET uwchradd
uwch bresennol a chynigir
amrywiaeth eang o gyrsiau ar bob
lefel. Dyluniwyd cyrsiau Lefel 1 i
sicrhau bod dysgwyr yn meddu
ar y wybodaeth sydd ei hangen i
symud ymlaen i gyrsiau Lefel 2 sy’n
cynnig hyfforddiant galwedigaethol
sylfaenol. Mae cyrsiau Lefel 3 yn
darparu hyfforddiant proffesiynol
ar gyfer galwedigaeth ac mae
cyrsiau Lefel 4 yn cynnig y sgiliau
a’r wybodaeth sydd eu hangen ar
gyfer swyddi rheoli canol15.
Felly, gellir integreiddio’r ddau
lwybr i’r strwythur cymwysterau
cenedlaethol. Gall dysgwyr
ddewis rhwng llwybr ymarferol
neu lwybr damcaniaethol. Fodd
bynnag, ar gyfer y llwybr ymarferol,
mae angen i ddysgwr nodi
cyflogwr a fydd yn darparu lleoliad
gwaith ac sy’n barod i’w hyfforddi
a bydd angen llunio contract
ffurfiol rhwng y dysgwr a’r cwmni.

TROSOLWG O
GYMWYSTERAU
GALWEDIGAETHOL A
THECHNEGOL
• Oedran dechrau VET
Gall dysgwyr ddewis VET
uwchradd paratoadol o 14 oed
ymlaen a gallant ddewis VET
seiliedig ar waith neu VET yn yr
ysgol o 16 oed.
• Prif systemau cyflwyno VET
Ysgolion, colegau VET (ROCs)16
a cholegau galwedigaethol
arbenigol17 sy’n cyflwyno VET fel
arfer.
• C
 yfranogiad cyflogwyr
yn y broses o ddatblygu
cymwysterau
Ceir cryn dipyn o gyfranogiad gan
gyflogwyr18 ar lefel genedlaethol
drwy gynrychiolaeth ar y
Sefydliad Addysg Alwedigaethol
a’r Farchnad Lafur (SBB)19. Mae
gan yr SBB fwrdd strategol sy’n
cynnwys aelodau sy’n cynrychioli
pob partner cymdeithasol
(cyflogwyr, cyflogeion a
darparwyr hyfforddiant) ac mae’n
cynnig pwynt cyswllt unigol i’r
Gweinidog Addysg, Diwylliant
a Gwyddoniaeth er mwyn cael
argymhellion ac arweiniad
ynghylch datblygu cymwysterau.
Ar lefel ranbarthol a lleol, ceir
cydweithio agos hefyd rhwng
colegau a chyflogwyr unigol.
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YR ISELDIROEDD

Mae Cymdeithas Addysg
Alwedigaethol ac Addysg i
Oedolion yr Iseldiroedd, MBO
Raad20, sy’n cynrychioli’r
holl golegau a ariennir gan y
llywodraeth i ddarparu VET
uwchradd yn chwarae rhan
sylweddol yn y tirlun VET. Gan
gyflwyno llais unedig ar ran
darparwyr, mae’n negodi amodau
llafur ar gyfer y sector ag undebau
llafur ac yn llofnodi cytundebau
llafur cyfunol.
Mae’r SBB yn chwarae rhan
arweiniol wrth ddatblygu
cymwysterau yn yr Iseldiroedd.

Crynhowyd y broses o ddatblygu cymwysterau drwy gydol yr
ymgynghoriad â rhanddeiliaid fel a ganlyn:
1. Cyflwynir cais i ddatblygu cymhwyster i SBB gan ysgol VET
ynghyd â chyflogwr. Mae’r cais yn cynnwys gwybodaeth/ymchwil
mewn perthynas â’r alwedigaeth/proffesiwn y mae’r cymhwyster yn
berthnasol iddi/iddo. Caiff y cais hwn ei adolygu gan dîm datblygu’r
SBB a’i asesu gan bwyllgorau sectoraidd (gan gynnwys aelodau
ysgolion VET a’r farchnad lafur).
2. C
 aiff y cais ei asesu gan bwyllgorau sectoraidd gan ddefnyddio’r
meini prawf canlynol: a yw’n ychwanegiad da at strwythur
cymwysterau’r Iseldiroedd, a yw o werth i farchnad llafur yr
Iseldiroedd, a oes cymwysterau tebyg eisoes ac a yw’n bosibl ei
arholi.
3. O
 s bydd y pwyllgorau sectoraidd yn cymeradwyo’r cymhwyster
i’w ddatblygu, bydd tîm datblygu’r SBB, ynghyd ag ysgolion VET
a chyflogwyr, yn datblygu cynnwys y cymhwyster.
4. U
 nwaith y bydd y cymhwyster ar ffurf cysyniad datblygiedg, caiff
ei gyflwyno i’r “toetsingskamer”, sef sefydliad annibynnol sy’n
cadarnhau a yw cynnwys y modiwl yn unol â gofynion strwythur
cymwysterau’r Iseldiroedd, sy’n rhan o gyfraith yr Iseldiroedd ar
VET.
5. U
 nwaith y bydd yn cymeradwyo’r cymhwyster, caiff y modiwl
cysyniadol ei adolygu unwaith eto gan y pwyllgorau sectoraidd.
Os byddant hefyd yn cytuno, fe’i cyflwynir i fwrdd llywodraethwyr
yr SBB a’i gyflwyno’n olaf i’r Gweinidog Addysg, Diwylliant a
Gwyddoniaeth.

MAE MYFYRWYR YN
CAEL UN DIPLOMA
AR GYFER

6. B
 ydd y Gweinidog Addysg, Diwylliant a Gwyddoniaeth yn
adolygu ac yn cymeradwyo’r cymhwyster terfynol ac ar ôl hynny,
gall ysgolion VET gynnig y cymhwyster.

ADDYSG
DDAMCANIAETHOL
YN YR
YSGOL A HYFFORDDIANT
YMARFEROL
MEWN CWMNI
LLEOLIAD GWAITH
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• D
 ulliau asesu

• L
 lwybrau cynnydd

Nid oes unrhyw system benodedig o sicrhau ansawdd
ar gyfer arholiadau o dan hyfforddiant MBO (VET lefel
uwchradd uwch), mae’r canolfannau ROC yn gosod
eu harholiadau eu hunain ar gyfer asesiadau yn yr
ysgol ac asesiadau seiliedig ar waith. Nhw hefyd sy’n
cyhoeddi diplomâu a thystysgrifau. Fodd bynnag,
mae bellach yn ofynnol i ganolfannau ROC gynnwys
canolfannau arholi annibynnol, allanol wrth arholi o
leiaf hanner y rhaglen hyfforddi20.

Mae llwybrau cynnydd clir ar waith. Gall pob
dysgwr sy’n gadael yr ysgol uwchradd â thystysgrif
alwedigaethol neu academaidd ymgymryd â VET
ôl-uwchradd. Gall y rheini sy’n cyflawni cymhwyster
Lefel 4 naill ai drwy’r llwybr seiliedig ar waith neu’r
llwybr coleg symud ymlaen i’r brifysgol, fel y dangosir
yn Ffigur 1 isod sy’n darparu crynodeb o’r system
VET yn yr Iseldiroedd:

8

DOETHURIAETH

HYFFORDDIANT ARBENIGOL
CYMHWYSTER LEFEL 4

ADDYSG
BROFFESIYNOL
UWCH
(BAGLOR HBO)
4 blynedd

ADDYSG UWCH
ACADEMAIDD
(PRIFYSGOL/
BAGLOR WO)
3 blynedd

GRADD
GYSWLLT
2 flynedd

ADDYSG
GYFFREDINOL
ALWEDIGAETHOL
UWCHRADD
(MBO)
5 mlynedd
12-17 oed

ADDYSG
CYN PRIFYSGOL
(VWO)
6 blynedd
12-18 oed

4

HYFFORDDIANT RHEOLI
CANOL
CYMHWYSTER
LEFEL 4
3 - 4 blynedd

HYFFORDDIANT
PROFFESIYNOL
CYMHWYSTER
LEFEL 3
3 blynedd

HYFFORDDIANT GALWEDIGAETHOL
SYLFAENOL
CYMHWYSTER
LEFEL 2
2 flynedd

HYFFORDDIANT
MYNEDIAD
CYMHWYSTER
LEFEL 1
1 flwyddyn

4

3

2

1

5

6

4+

ADDYSG ALWEDIGAETHOL
UWCHRADD UWCH (MBO)

7

7

6

1 flwyddyn

4

RHAGLEN
DDAMCANIAETHOL

2

RHAGLEN
GYFUN

2

RHAGLEN
ALWEDIGAETHOL UWCH

RHAGLEN
ALWEDIGAETHOL
SYLFAENOL

2

1

ADDYSG I OEDOLION

ADDYSG UWCH
ACADEMAIDD
(PRIFYSGOL/
MEISTR WO)
1 – 3 blynedd

Trosolwg o system addysgol yr Iseldiroedd
ADDYSG
BROFFESIYNOL
UWCH
(MEISTR HBO)
1 - 3 blynedd

ADDYSG ALWEDIGAETHOL UWCHRADD
BARATOADOL(VMBO)
4 blynedd, 12-16 oed

CWRICWLWM SYLFAENOL

ADDYSG GYNRADD
8 mlynedd, 4-12 oed

X

= Lefel FfCE

Ffigur 1, ffynhonnell: SBB21
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HERIAU ALLWEDDOL
Nodwyd nifer o heriau allweddol sy’n wynebu’r Iseldiroedd mewn
perthynas â pharhau i ddatblygu a gweithredu’r system VET
a’r cymwysterau cysylltiedig drwy gyfweliadau â rhanddeiliaid,
ymatebion i’r arolwg ar-lein a gwaith ymchwil desg. Ni fwriedir
iddynt fod yn rhestr gynhwysfawr ond fe’u nodwyd am eu bod
yn arbennig o berthnasol i’r system VET sy’n gwasanaethu’r
sector. Drwy gwblhau’r gwaith ymchwil hwn, rydym wedi nodi
enghreifftiau o fentrau sy’n cynnig rhai atebion i’r heriau penodol
hyn:
X M
 ae Diwydiant 4.0 ac, yn
fwy cyffredinol, cyflymder
newidiadau technolegol wedi
arwain at fwy o ansicrwydd
ynghylch gofynion y farchnad
lafur yn y dyfodol. Mae hyn
yn cyflwyno her i gyflogwyr a
darparwyr dysgu wrth ddod i
gasgliadau ar y cyd er mwyn
llywio gwaith yr SBB wrth
ddatblygu cymwysterau.
X M
 ae cyfnod sylweddol o oedi
rhwng datblygu cymwysterau
newydd a mabwysiadu’r
cymwysterau hyn yn y
farchnad. Gall gymryd sawl
blwyddyn i newidiadau i’r
cwricwlwm gael eu gweithredu,
sy’n creu diffyg amynedd, yn
enwedig gan gyflogwyr.
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X S
 icrhau bod digon o ddysgwyr
yn dewis llwybrau addysg
VET er mwyn i ysgolion unigol
allu fforddio parhau i gynnig
cymwysterau galwedigaethol a
thechnegol.
X P
 rinder athrawon technegol
arbenigol, nawr ac yn y
dyfodol.
X P
 arhau’n ymwybodol o
gyflymder arloesedd o ran
hyfforddiant a diweddaru
sgiliau cyflogeion presennol.
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ARFERION CYFREDOL
Mae’r gwaith ymchwil hwn wedi nodi pedair enghraifft o fentrau sy’n dangos dulliau o ddatblygu
cymwysterau galwedigaethol a thechnegol sy’n anelu at oresgyn heriau penodol a wynebwyd.
Mae’r tair enghraifft gyntaf yn
cynnig gwybodaeth am ddulliau
sy’n gwella’r cysylltiadau rhwng
cymwysterau sy’n bodoli eisoes
ac anghenion y diwydiant,
drwy gynnwys cyflogwyr
wrth ddatblygu a chyflwyno
cymwysterau.
Mae’r bedwaredd enghraifft
yn ymdrin â’r bwlch rhwng y
rhywiau yn y sector drwy annog
mwy o fenywod a merched i
ymgymryd â VET sy’n gysylltiedig
â pheirianneg..

Enghraifft 1

Enghraifft 3

Cydweithio agos rhwng
cyflogwyr a sefydliadau
addysg.

Defnyddio modiwlau
dewisol.

Mae’r enghraifft hon yn
ystyried cyfranogiad
cyflogwyr, drwy sefydlu
cysylltiadau strwythuredig
rhwng cyflogwyr a sefydliadau
addysgol ar lefelau
cenedlaethol, rhanbarthol a
lleol.

Mae’r enghraifft hon o’r
sector ynni adnewyddadwy
yn dangos sut mae ad-drefnu
cymwysterau, a datblygu
modiwlau dewisol, wedi
helpu i sicrhau hyblygrwydd
yn y system ar lefel leol a
rhanbarthol. Mae hyn yn
helpu’r sector VET i ymateb i
newidiadau o ran anghenion
sgiliau lleol.

Enghraifft 2
Cyflwyno cymwysterau
‘pontio’ peilot.
Mae’r enghraifft hon
yn disgrifio’r defnydd o
gymwysterau ‘pontio’, sef
cymwysterau sydd wedi’u
hanelu at rannau arbenigol
penodol o’r farchnad lafur
sy’n deillio o ofynion sgiliau
newidiol. Caiff cymwysterau
‘pontio’ eu datblygu drwy
gyfuno elfennau o ddau
gymhwyster sy’n bodoli
eisoes. Maent yn llawer
cyflymach i’w datblygu na
chymhwyster cyffredin, sy’n
golygu eu bod yn ddefnyddiol
wrth ymateb i ofynion
economaidd newidiol.

Enghraifft 4
Annog mwy o fenywod i
ymgymryd â hyfforddiant
sy’n gysylltiedig â STEM.
Mae’r enghraifft hon yn
dangos sut mae sefydliad
arbenigol cenedlaethol yr
Iseldiroedd ar fenywod/
merched a gwyddoniaeth/
technoleg wedi datblygu
amrywiaeth o fentrau er mwyn
cynyddu nifer y menywod a
merched sy’n ymgymryd â
STEM.
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ENGHRAIFFT 1

CYDWEITHIO AGOS RHWNG CYFLOGWYR
A SEFYDLIADAU ADDYSG
Nododd rhanddeiliaid fod y trefniadau cydweithio agos rhwng cyflogwyr a sefydliadau addysg yn yr
Iseldiroedd yn enghraifft o arfer da. Mae nifer o ffactorau sy’n cefnogi’r dull cydweithio hwn:
Rôl yr SBB (Y Sefydliad
Cydweithredol ar gyfer Addysg
VET)
Ar lefel genedlaethol, mae’r
SBB yn helpu i sicrhau bod y
ddarpariaeth VET yn gydnaws
ag anghenion y diwydiant drwy
gynghori’r Gweinidog Addysg,
Diwylliant a Gwyddoniaeth
ar strwythurau cymwysterau,
arholiadau a gofynion o ran
lleoliadau gwaith.
Fel sy’n ofynnol gan Ddeddf yr
Iseldiroedd ar Addysg i Oedolion
ac Addysg Alwedigaethol, mae’r
SBB yn cydweithio ag ysgolion
VET a’r farchnad lafur i gwblhau’r
tasgau cyfreithiol canlynol:
• r hoi cyngor i gwmnïau ar
leoliadau gwaith, eu hachredu
a’u cefnogi.
• d
 atblygu a chynnal y strwythur
cymwysterau.
• d
 arparu ymchwil a gwybodaeth
am y farchnad lafur, lleoliadau
gwaith ac effeithlonrwydd
rhaglenni VET.
Caiff cyflogwyr/undebau
a sefydliadau addysgol eu
cynrychioli’n gyfartal o fewn yr
SBB.
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Rôl pwyllgorau ‘sector’
cenedlaethol
Mae pwyllgorau sector yn
gweithredu ar lefel genedlaethol
ac maent yn cynnwys
cynrychiolwyr o’r farchnad lafur
ac o sefydliadau addysgol. Mae’r
pwyllgorau yn rhoi cyngor penodol
i’r pwyllgor SBB canolog, sydd
wedyn yn penderfynu beth i’w
gyflwyno i’r Gweinidog Addysg,
Diwylliant a Gwyddoniaeth.
Cyswllt agos rhwng colegau a
chyflogwyr ar lefel unigol
Yn ogystal, cynhelir trefniadau
cydweithio agos rhwng colegau
unigol a chyflogwyr lleol er mwyn
sicrhau bod y ddarpariaeth
addysgol leol neu ranbarthol
yn bodloni gofynion sgiliau.
Ceir cyswllt rheolaidd rhwng
colegau a’r cwmnïau lle mae’r
dysgwyr yn gweithio neu’n
ymgymryd â’u profiad gwaith,
ac mae rhanddeiliaid masnach a
diwydiant rhanbarthol yn meithrin
cydberthnasau cadarn â cholegau
mewn perthynas ag ansawdd a
chynnwys y cyrsiau a gynigir22.

Un achos diddorol yw’r trefniadau
cydweithio rhwng Ørsted, cwmni
blaenllaw ym maes gwynt
alltraeth, a Choleg Scalda (ysgol
VET yn nhalaith Zeeland), sy’n
darparu addysg ar ynni’r gwynt i
gyflogeion y dyfodol drwy brosiect
o’r enw WindDock. Cynigir
WindDock, sef llwybr astudio
ynni’r gwynt, ochr yn ochr â thair
astudiaeth Lefel 4 llawn amser
mewn Peirianneg Fecanyddol,
Peirianneg Drydanol a Pheirianneg
Cynnal a Chadw. Mae’n cynnig
sgiliau penodol i ddysgwyr a
chyflogeion y dyfodol weithio ar
beiriannau hybrid, gan gynnwys
elfennau mecanyddol, trydanol a
gwahardd. Datblygwyd cynnwys
y llwybr astudio gan gydweithio’n
agos â diwydiant ac mae
cynlluniau i gynyddu’r math hwn o
gydweithio yn y dyfodol23.
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ENGHRAIFFT 2

CYFLWYNO CYMWYSTERAU ‘PONTIO’
PEILOT
Nodwyd cynllun peilot i gyflwyno cymwysterau ‘pontio’, sy’n cyfuno dau gymhwyster sy’n bodoli eisoes,
gan randdeiliaid fel enghraifft o ddatblygiad arloesol.
Caiff cymhwyster ‘pontio’ ei
dargedu at ran arbenigol benodol
o’r farchnad lafur ac mae’n
defnyddio rhannau o gymwysterau
o ddau sector gwahanol neu fwy er
mwyn ymateb i’r angen am sgiliau
mwy arbenigol. Un o fanteision
cymwysterau ‘pontio’ yw ei bod
yn llawer cyflymach eu datblygu
(dim ond cwpwl o fisoedd y mae’r
broses yn ei chymryd fel arfer)
na chymhwyster cyffredin (a allai
gymryd blynyddoedd).

Un enghraifft dda yw’r cymhwyster
‘pontio’ ar gyfer Technegwyr
Gofal Iechyd (Zorgtechnicus), sy’n
cyfuno elfennau o gymwysterau
peirianneg a gofal iechyd ac sydd
wedi’i anelu at hyfforddi dysgwyr
a fydd yn gweithio fel peiriannydd
mewn cyfleusterau gofal iechyd.
Mae’n rhoi’r cyfle i unigolion sy’n
ymuno â’r sector gofal iechyd
feddu ar y sgiliau sydd eu hangen
i weithredu technoleg gynyddol
gymhleth.

Nododd rhanddeiliaid mai ar ffurf
beilot y cyflwynwyd y cymwysterau
‘pontio’ ar hyn o bryd ac mai’r
bwriad oedd gwerthuso’r cynllun
yn 2025. Bydd hyn yn penderfynu
a gaiff y model hwn ei gynnwys fel
rhan o strwythur cymwysterau’r
Iseldiroedd yn y tymor hwy.
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ENGHRAIFFT 3

MODIWLAU DEWISOL
Ers 2014, symleiddiwyd y fframwaith cymwysterau cenedlaethol drwy leihau nifer y cymwysterau a gynigir
ac a reoleiddir yn yr Iseldiroedd. Gwnaed hyn yn rhannol er mwyn sicrhau hyfywedd ariannol ac osgoi’r
dosbarthiadau bach a oedd yn gysylltiedig ag amrywiaeth eang o gymwysterau mwy arbenigol.
Mae’r strwythur cymwysterau
yn gymharol eang o hyd ac
mae’n gysylltiedig â chyflwyno
modiwlau dewisol fel rhan o bob
cymhwyster. Mae tua 15% o
gyfanswm yr amser astudio wedi’i
neilltuo i fodiwlau dewisol. Mae’r
modiwlau dewisol hyn yn caniatáu
i ddysgwyr ehangu neu ddyfnhau
sgiliau er mwyn bodloni’r gofynion
sectoraidd penodol yn y farchnad
lafur yn y rhanbarth, a dadleuir ei
bod yn llawer haws newid modiwl
dewisol na newid y cymhwyster
cyfan. Prif ddiben modiwl dewisol
yw cefnogi’r farchnad lafur
ranbarthol.
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Fodd bynnag, nid yw hyn yn
golygu mai dim ond i un rhanbarth
penodol y mae’r modiwl dewisol
hwnnw o werth. Er enghraifft,
gall modiwl dewisol sydd wedi’i
anelu at farchnad lafur ranbarthol
Amsterdam fod o werth hefyd i
Rotterdam.
Er mwyn datblygu modiwl
dewisol, rhaid i’r cais cychwynnol
i’r SBB gael ei gyflwyno gan
ysgol ar y cyd â chyflogwr, gan
ddilyn yr un broses â’r broses ar
gyfer cymhwyster (amlinellir ar
dudalen 18). Yr unig wahaniaeth
yw nad oes angen gwybodaeth
am yr alwedigaeth y maent
yn berthnasol iddi ar gyfer y
modiwlau dewisol.

Er mwyn cynnal cyfranogiad agos
â chyflogwyr a chefnogi’r broses
hon, mae gan y rhan fwyaf o
ysgolion gydgysylltydd lleoliadau
gwaith sy’n cadw mewn cysylltiad
â’r cyflogwyr rhanbarthol.
Nodir bod y Weinyddiaeth
Addysg, Diwylliant a
Gwyddoniaeth, darparwyr VET
a chyflogwyr yn frwdfrydig
ynghylch y modiwlau dewisol
gan eu bod yn cynnig rhywfaint
o hyblygrwydd o fewn cwricwla/
rhaglenni dysgu ysgolion ac yn
sicrhau bod y ddarpariaeth VET
yn ymateb yn gyflym i anghenion
newidiol cyflogwyr lleol a
rhanbarthol24
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MODIWLAU DEWISOL PARHAD

Nododd rhanddeiliaid fod
cymwysterau sy’n gwasanaethu’r
sector ynni adnewyddadwy
yn enghraifft o’r ffordd y mae
modiwlau dewisol yn gweithio’n
ymarferol. Nododd rhanddeiliaid
fodiwlau dewisol sy’n ymwneud
â phympiau gwres a chynnal a
chadw fel enghreifftiau.
Un o amcanion llywodraeth yr
Iseldiroedd yw lleihau’r defnydd
o nwy. Mae hyn yn golygu wrth
adeiladu tai newydd, ond hefyd
mewn tai sy’n bodoli eisoes, fod
yn rhaid newid gosodiadau nwy i
ffynonellau ynni cynaliadwy.

Er mwyn helpu i gyflawni’r
amcan hwn, lluniwyd sawl
modiwl dewisol sy’n addysgu
dysgwyr sut i osod y ffynonellau
ynni newydd hyn. Mae hyn
yn cynnwys y modiwl dewisol
‘pympiau gwres’. Gellir hefyd
ardystio’r rheini sy’n gweithio yn
y sector peirianneg ac adeiladu
eisoes drwy ddefnyddio’r un
modiwl dewisol ar bympiau
gwres. Mae hyn yn cynnig
cyfleoedd i gyflogwyr wella sgiliau
eu staff presennol er mwyn
sicrhau y gallant wella lefelau
cynhyrchiant er mwyn diwallu
anghenion yr is-sector.

Mae’r dull gweithredu yn debyg i
ryw raddau i raglenni Datblygiad
Proffesiynol Parhaus a gynigir
yn y DU, ond mae’r dull hwn
yn canolbwyntio’n benodol ar
ddiwydiant penodol ac yn diwallu
anghenion sgiliau’r dyfodol.
Enghraifft arall yw’r modiwl
dewisol ‘gwaith cynnal a chadw
ar dyrbinau gwynt’ a gaiff ei
addysgu’n bennaf gan ysgolion
yn ne-orllewin yr Iseldiroedd
(talaith Sealand). Mae nifer
sylweddol o dyrbinau gwynt
yn y rhanbarth hwn, ac mae eu
niferoedd yn cynyddu.

25

YR ISELDIROEDD

ENGHRAIFFT 4

ANNOG MWY O FENYWOD I YMGYMRYD Â
HYFFORDDIANT SY’N GYSYLLTIEDIG Â STEM
Mae sefydliad arbenigol cenedlaethol yr Iseldiroedd ar fenywod/merched a gwyddoniaeth/technoleg
(VHTO)25 wedi datblygu amrywiaeth o fentrau i annog mwy o fenywod a merched i ymgymryd â
hyfforddiant sy’n gysylltiedig â STEM, gan gynnwys:
• S
 ganiau rhywedd:
Caiff y sganiau hyn eu cynnal
mewn sefydliadau addysgol er
mwyn helpu i gynyddu nifer y
menywod sy’n astudio pynciau
STEM a gwella lefelau cadw ar
eu cyfer. Fel rhan o’r sganiau,
caiff pump agwedd ar addysg
a pholisi eu dadansoddi ym
mhob sefydliad addysgol sy’n
cymryd rhan: trefniadaeth;
addysg a didacteg; arweiniad
astudio; arweiniad gyrfaoedd;
a rhwydweithiau. Mae
enghreifftiau o’r mathau o
gwestiynau a ofynnir yn ystod y
sgan yn cynnwys:
– A
 yw’r sefydliad yn casglu
data meintiol ar fewnlif ac
all-lif bechgyn a merched
mewn pynciau STEM?
– A
 gaiff y cydbwysedd
rhwng y rhywiau ei ystyried
mewn cyhoeddusrwydd ac
yn y cyfryngau?
– A
 gaiff merched eu
cyflwyno i unrhyw fodelau
rôl benywaidd ym maes
STEM wrth ystyried y
posibiliadau ar gyfer
astudiaethau/ proffesiynau
yn y dyfodol?
– A
 gaiff pynciau STEM eu
haddysgu mewn ffordd sy’n
dangos eu perthnasedd
cymdeithasol?
– A
 oes strwythur mentora
eisoes ar waith?
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• H
 yfforddiant ymwybyddiaeth
o rywedd:
Mae’r hyfforddiant hwn i
athrawon a chynghorwyr
astudio yn anelu at godi
ymwybyddiaeth o faterion sy’n
ymwneud ag anghydraddoldeb
rhwng y rhywiau ym maes
STEM. Mae’r hyfforddiant
yn rhoi cyngor ac yn cynnig
ymarferion ymarferol o ran sut i
annog mwy o ferched i astudio
pynciau STEM, ac ymarferion
a chyngor am addysgu mewn
ffordd sy’n ymwybodol o’r
rhywiau.
• Cyrsiau mentora:
Ar ddiwedd digwyddiadau
gyrfaoedd, gall merched
gofrestru ar gyfer Rhaglen
Fentora. Ar ôl cael eu
hysbrydoli a chael syniadau
am yrfaoedd posibl ar gyfer y
dyfodol, mae’n bosibl y byddant
am gael arweiniad a chyngor
ar sut i sicrhau’r yrfa o’u dewis.
Drwy’r Rhaglen Fentora, caiff
merched eu paru â gweithiwr
proffesiynol benywaidd unigol
ym maes STEM y gallant
gyfarfod/siarad â hi’n rheolaidd
er mwyn cael arweiniad
ar swyddi cyntaf posibl a
chyflogau, chwilio am swydd, a
phynciau eraill fel heriau posibl
yn yr amgylchedd gwaith.

• Gwasanaeth allgymorth
colegau VET: mae VHTO
wedi bod yn cynnal sesiynau
paru mewn ysgolion uwchradd
ers sawl blwyddyn bellach er
mwyn cysylltu merched ysgol
â menywod sy’n gweithio
ym maes STEM.Yn ystod
y digwyddiadau hyn, caiff
grwpiau bach o ferched gyfle i
siarad â sawl un o’r gweithwyr
proffesiynol hyn, gan gynnig
modelau rôl iddynt, yn ogystal â
dealltwriaeth well ac ehangach o
weithio ym maes STEM.
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Y SECTOR PEIRIANNEG,
GWEITHGYNHYRCHU UWCH
AC YNNI AC ADDYSG A
HYFFORDDIANT
GALWEDIGAETHOL
YN Y FFINDIR
CYD-DESTUN
ECONOMAIDD
Amcangyfrifwyd bod gan y
Ffindir boblogaeth o 5.5 miliwn
o bobl yn 2017, sy’n cyfateb i 1.8
gwaith poblogaeth Cymru10.
Mewn perthynas â’r sector
EAME, nodir bod y canlynol yn
ddiwydiannau allweddol:
• Electroneg:

Mae’r diwydiant
electroneg yn parhau’n
ysgogwr economaidd pwysig
er gwaethaf gwerthu Nokia
yn 2013. Gellir priodoli twf y
diwydiant electroneg yn rhannol
o leiaf i lefelau buddsoddi
cymharol uchel mewn gwaith
ymchwil a datblygu, ac
amcangyfrifir bod gwariant yn
cyfateb i 2.7% o’r GDP26.
• Y
 Diwydiant Morol: Mae
diwydiant morol y Ffindir yn
cynnwys gweithgynhyrchwyr
cyfarpar morol, dylunwyr,
darparwyr meddalwedd a
systemau, yn ogystal ag
adeiladwyr ac atgyweiriwyr

llongau. Mae ganddo drosiant
blynyddol o tua 8 biliwn o
ewros27.
• Peirianneg

Fecanyddol: Mae
peirianneg fecanyddol hefyd
yn gwneud cyfraniad pwysig
i’r economi, er bod y niferoedd
a gyflogir wedi lleihau ers
cyrraedd uchafbwynt yn2008.
Er gwaethaf hyn, cyfrannodd
peirianneg fecanyddol 27.1
biliwn o ewros i’r economi yn
2014, ac roedd gan y diwydiant
weithlu o 118,90028.
• Niwclear,

Ynni dŵr a Biomas:
Mae llywodraeth y Ffindir yn
rhoi mwy o bwyslais ar liniaru
newid yn yr hinsawdd a lleihau
ei chyfran o danwyddau
ffosil, gan anelu at hybu twf
economaidd ac arloesedd
diwydiannol ar yr un pryd. O
ran y cymysgedd ynni, mae’r
broses cynhyrchu trydan
yn bennaf yn cynnwys ynni
niwclear (34%), dŵr (22%) a
biomas (18%); gyda chyfran
tanwyddau ffosil yn lleihau’n
sylweddol yn ystod yr ychydig
flynyddoedd diwethaf29.

CYFRANNODD
PEIRIANNEG
FECANYDDOL

27.1
BILIWN O
EWROS
I’R ECONOMI YN
2014 AC ROEDD
GAN Y DIWYDIANT
WEITHLU O

118,900
27

Y FFINDIR

CRYNODEB O’R
SYSTEM VET
Yn y Ffindir, trefnir VET gan
wahanol randdeiliaid, gan
gynnwys rhanbarthau trefol,
cyd-awdurdodau trefol, y
wladwriaeth a’r sector preifat30.
Y llywodraeth genedlaethol a
llywodraeth leol sy’n gyfrifol am
ariannu VET a hyfforddiant a
gyflwynir yn y gweithle.
Bydd dysgwyr sydd wedi cwblhau
eu haddysg sylfaenol yn 16 oed
yn dewis eu llwybr uwchradd
uwch, naill ai cyffredinol neu VET,
yn seiliedig ar eu diddordebau,
eu sgiliau a’u llwyddiant wrth
astudio hyd yn hynny. Ystyrir bod
y ddau lwybr yr un mor werthfawr
â’i gilydd, mae’r ddau fel arfer yn
cymryd tair blynedd i’w cwblhau
ac yn cynnig cyfle i symud ymlaen
i addysg uwch. Gellir cwblhau
cymwysterau galwedigaethol a
thechnegol drwy VET uwchradd
uwch; hyfforddiant prentisiaeth
neu fel cymwysterau ar sail
cymhwysedd31. Yn gyffredinol,
mae astudiaethau uwchradd
uwch mewn ysgolion yn fwy
damcaniaethol eu natur na mathau
eraill o VET32.
Mae’r un opsiynau ar gael i
oedolion sy’n awyddus i ddysgu
sgiliau newydd neu wella eu
sgiliau.
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Mae tua hanner y dysgwyr sy’n
cwblhau eu haddysg sylfaenol
yn symud ymlaen i VET ac mae
hanner yn ymgymryd ag addysg
uwchradd uwch gyffredinol33.
Ar ddiwedd mis Mehefin
2017, cyflwynodd Senedd y
Ffindir y diwygiadau ehangaf
i ddeddfwriaeth addysg a
hyfforddiant ers bron i ugain
mlynedd, gyda’r ddeddf newydd
yn dod i rym ar 1 Ionawr 201834.
Roedd y diwygiadau hyn yn
cynnwys:
• Cyflwyno tri math o
gymwysterau: cymwysterau
galwedigaethol, cymwysterau
galwedigaethol pellach a
chymwysterau galwedigaethol
arbenigol.
• Newid ffocws y system VET o
ddull a oedd yn canolbwyntio
ar y cyflenwad i ddull wedi’i
lywio gan alw. Caiff dysgwyr
eu hasesu a’u credydu am
gymwyseddau a gafaelwyd yn
flaenorol, ac felly dim ond y
cymwyseddau sydd ar goll y
bydd angen iddynt eu caffael fel
rhan o’u hastudiaethau er mwyn
bodloni’r gofynion cyffredinol.
• Rôl bwysicach i amgylcheddau
dysgu digidol a mwy o ddysgu
yn y gweithle. Mae hyn yn
arbennig o berthnasol i EAME
o ystyried gofynion technoleg
llawer o swyddi. Un dull a
ddefnyddiwyd i annog mwy o
hyfforddiant yn y gweithle oedd
diwygio prentisiaethau, drwy
leihau’r baich gweinyddol ac
ariannol ar gyflogwyr35.

• C
 yflwyno system gwneud
cais ar-lein sy’n golygu y gall
dysgwyr wneud cais am gyrsiau
VET drwy gydol y flwyddyn
yn hytrach nag ar adegau
penodedig. Er bod rhai heriau
gweinyddol yn gysylltiedig â
hyn, mae’n sicrhau cymaint
o hyblygrwydd â phosibl i
ddysgwyr gan gynnig mynediad
i system strwythuredig o
gofrestru a dadgofrestru34.
Cysylltwyd y diwygiadau hyn â’r
canlynol:
• Y
 mdrechion i symleiddio
cymwysterau presennol
er mwyn sicrhau llai o
gymwysterau, ond cymwysterau
ehangach. Disgwylir y
bydd nifer y cymwysterau
galwedigaethol a thechnegol
yn lleihau o fwy na 351 ar hyn o
bryd i 16436 (43 o gymwysterau
galwedigaethol, 65 o
gymwysterau galwedigaethol
pellach a 56 o gymwysterau
galwedigaethol arbenigol).
• M
 ae gwaith i ailwampio’r
strwythurau cyllido yn
sylweddol, gan symud tuag
at ddull gweithredu ar sail
canlyniadau, wedi arwain at
ostyngiad cyffredinol yn lefel
y cyllid. Mae ffocws y dull
cyllido newydd ar yr unedau
a’r cymwysterau a gwblheir
ac ar gyflogaeth neu leoliad
i ymgymryd ag astudiaethau
pellach ar ôl addysg, yn ogystal
ag adborth a gesglir gan
ddysgwyr a chyflogwyr37.
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Mae’r diwygiadau hyn yn
caniatáu i sefydliadau addysg
fod yn fwy hyblyg o ran sut y
cyflwynir VET. Er y bydd angen
iddynt barhau i gydymffurfio â
gofynion cenedlaethol eang o ran
cymwysterau, rhoddir hyblygrwydd
i ddarparwyr addysg ddewis:

• P
 a fodiwlau i’w haddysgu.

Ceir crynodeb o’r diwygiadau VET
hyn yn Ffigur 2 isod.

• S
 ut i addysgu pob modiwl.
• P
 ’un a ydynt am ddatblygu eu
modiwlau eu hunain ar y cyd â
chyflogwyr lleol.

ADDYSG A HYFFORDDIANT
GALWEDIGAETHOL NEWYDD
Ar 1 Ionawr 2018

Mae bywyd gwaith yn mynd drwy newidiadau.
Mae galwedigaethau newydd yn dal i ddod i'r
amlwg ac mae hen rai'n diflannu. Mae technoleg
yn datblygu. Mae modelau refeniw yn cael eu
hadnewyddu. Mae anghenion myfyrwyr yn dod y
fwyfwy unigolyddol. Mae angen diweddaru
sgiliau drwy gydol gyrfaoedd.

AMGYLCHEDDAU
DYSGU
HYBLYG

Sgiliau'n cael eu diweddaru

Sgiliau coll
yn cael
eu caffael
Dysgu yn
y gwaith

CYNLLUN
DATBLYGU
CYMHWYSEDD
PERSONOL

DERBYNIADAU PARHAUS

O'r ystafell
ddosbarth i'r
gweithle
ac efelychwyr

Sgiliau yn
cael eu
dangos
mewn
gwaith
ymarferol

AMSER
ASTUDIO
HYBLYG

Canllaw
athrawon,
cymorth a
gwerthuso

CYLLID SY’N
ANNOG EFFEITHIOLRWYDD
Nid yw myfyrwyr yn rhoi'r gorau iddi,
maent yn cwblhau eu hastudiaethau, yn
ennill cymhwyster galwedigaethol, yn
dechrau gweithio neu’n parhau i astudio

Cyflogaeth

cyfnod
byrrach
o astudio

UN DDEDDF,
AWDURDODIAD UNIGOL
I DDARPARU ADDYSG
Dim ffiniau rhwng pobl ifanc
ac oedolion

CYMHWYSTER

CYMWYSTERAU
EANG,
,
164
o gymwysterau

Astudiaethau
addysg
uwch

yn lle 351

LLAI O FIWROCRATIAETH
A MWY O AWDURDOD
i ddarparwyr addysg

Ffigur 2, ffynhonnell: Y Weinyddiaeth Addysg a Diwylliant30.
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Darparwyd enghraifft o’r ffordd y mae’r dull gweithredu newydd yn gweithio’n ymarferol ar gyfer y cymhwyster
‘mecanydd cerbydau’ gan Gonsortiwm Addysgol Satakunta (SATAEDU)38, fel y nodir yn Ffigur 3 isod39.

ASTUDIO MECANWAITH CERBYDAU
Dechrau Awst

Diwedd Mai
Unedau Gorfodol Cyffredin

Blwyddyn

Dysgu yn y
gweithle

Unedau galwedigaethol gorfodol
yn yr ysgol

1.

Unedau Dewisol Cyffredinol
Blwyddyn

2.

Blwyddyn

3.

Unedau galwedigaethol
gorfodol yn yr ysgol

Dysgu yn y
gweithle

Dysgu yn y
gweithle

Unedau dewisol
yn yr ysgol

Unedau dewisol
yn yr ysgol

Dysgu yn y
gweithle

mwyfwy o waith cynhyrchiol

• Dyma’r dulliau dysgu yn y gweithle:
– cytundeb hyfforddiant lle nad yw’r myfyriwr yn derbyn cyflog
– cytundeb prentisiaeth lle mae’r myfyriwr yn derbyn cyflog

Ffigur 3, Consortiwm Addysgol Satakunta (SATAEDU)
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Graddio

Swyddi haf
Dangos
Cymhwystedd
Swyddi haf

Cyflogaeth neu
astudio pellach
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TROSOLWG O GYMWYSTERAU GALWEDIGAETHOL
A THECHNEGOL
• O
 ed mynediad i VET
Mae dysgwyr sydd wedi
cwblhau addysg sylfaenol yn
dewis eu llwybr uwchradd uchaf
(cyffredinol neu VET), fel arfer
yn 16 oed. Mae lefel uchel yn
dewis VET yn yr oedran hwn,
gyda thua hanner y dysgwyr
sy’n cwblhau eu haddysg
sylfaenol yn symud ymlaen i
VET.
• P
 rif fecanweithiau cyflwyno
VET
Ysgolion, sefydliadau
galwedigaethol, sefydliadau
galwedigaethol addysg
arbennig a chanolfannau
addysg oedolion yw’r prif
fecanweithiau cyflwyno VET.
• C
 yfranogiad cyflogwyr
yn y gwaith o ddatblygu
cymwysterau
Mae cynrychiolwyr cyflogwyr
a sefydliadau llafur, ynghyd â
rhanddeiliaid eraill, wedi bod
yn rhan annatod o’r gwaith
o ddatblygu Fframwaith
Cymwysterau Cenedlaethol
y Ffindir, a fabwysiadwyd ym
mis Mawrth 201740. Erbyn hyn
mae gan athrawon hefyd fwy
o gysylltiad uniongyrchol â
chyflogwyr oherwydd y ffocws
cynyddol ar ddysgu seiliedig ar
waith, sydd yn ei dro yn helpu
i lywio datblygiad y cwricwlwm
rhanbarthol.

• D
 ulliau asesu
Bu newid i ddull sy’n seiliedig ar
gymhwysedd yn gysylltiedig ag
asesiadau34 yn y gweithle (gan
athrawon ac ‘arbenigwyr bywyd
gwaith’). Dangosir cymhwysedd
drwy dasgau gwaith ymarferol
a bennir ym mhob cymhwyster
cenedlaethol, yn bennaf yn y
gweithle41.
• L
 lwybrau dilyniant
Nodweddir system y Ffindir
gan lwybrau dilyniant hyblyg,
a darperir addysg o’r cyfnod
cyn cynradd i addysg uwch
yn rhad ac am ddim. Caiff
dysgwyr eu hasesu a’u
credydu am gymwyseddau a
gafaelwyd yn flaenorol a gallant
ddilyn rhaglenni sydd wedi’u
teilwra i anghenion unigol
gan ganolbwyntio ar fylchau
sgiliau/addysgol. Mae llwybrau
clir rhwng cymwysterau
galwedigaethol a thechnegol a
chyrsiau addysg uwch37.

HERIAU ALLWEDDOL
Nodwyd nifer o heriau
allweddol sy’n wynebu’r Ffindir
o ran parhau i ddatblygu a
gweithredu’r system VET a
chymwysterau cysylltiedig drwy
gyfweliadau â rhanddeiliaid, ac
ymchwil ddesg.
Nid yw’r rhain wedi’u bwriadu
fel rhestr gynhwysfawr ond
fe’u dewiswyd oherwydd eu
perthnasedd penodol i’r system
VET sy’n gwasanaethu’r sector.
Mae enghreifftiau o fentrau yn yr
adran nesaf yn cynnig rhai atebion
i’r heriau penodol hyn:
X M
 ae’r diwygiadau i VET yn
y Ffindir wedi cyd-daro â
thoriadau sylweddol yn y
gyllideb. Dros y cyfnod o 20142017, roedd toriadau cyffredinol
yn y gyllideb yn amrywio rhwng
10% a 35% o gyllid unigol yn
dibynnu ar strwythur a lleoliad
gwahanol ddarparwyr addysg42.
Crynhowyd yr her gyffredinol
gan ychydig o randdeiliaid
fel gwneud mwy gyda llai o
adnoddau ariannol.
X Codwyd cwestiynau ynghylch
sicrwydd ansawdd hyfforddiant
cwmnïau gan nad oes gan
bob cwmni’r arbenigedd
na’r adnoddau i hyfforddi
dysgwyr43. O ystyried y ffocws
cynyddol tuag at hyfforddiant
yn y gwaith, bydd llwyddiant
yn dibynnu ar sicrhau
asesiadau o ansawdd uchel o
arddangosiadau sgiliau yn y
gweithle.
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ARFER CYFREDOL
Mae’r gwaith ymchwil hwn wedi nodi tair enghraifft sy’n dangos dulliau cyfredol o ddatblygu
cymwysterau galwedigaethol a thechnegol yn y Ffindir ac ymdrin â’r heriau penodol a wynebir.
Mae’r enghreifftiau yn
canolbwyntio’n benodol ar sut i
sicrhau bod VET yn fwy hyblyg a
deniadol i ddysgwyr..

Enghraifft 5

Enghraifft 7

Cyfle i ddysgwyr ddylunio eu
llwybrau astudio eu hunain.

Ffocws cryf ar ddarpariaeth
ddigidol.

Mae’r enghraifft hon yn
dangos sut y caiff dysgwyr
yn y Ffindir gyfle i ymgymryd
â dysgu sy’n diwallu
eu hanghenion unigol
a’u huchelgeisiau o ran
gyrfaoedd.

Mae’r enghraifft hon yn
dangos sut y ceir pwyslais
cryf ar gyflwyno deunyddiau
dysgu ar ffurf ddigidol yn y
Ffindir fel rhan o’r cymysgedd
o ddulliau dysgu, gan
gynyddu hyblygrwydd i
ddysgwyr ymhellach. Mae
hyn i’w weld yn yr enghraifft o
weldio fel rhan o’r cwricwlwm
peirianwaith a chydosod.

Enghraifft 6
Symud tuag at ddull
gweithredu ar sail
cymhwysedd sy’n gysylltiedig
ag asesiadau yn y gweithle
(gan athrawon ac ‘arbenigwyr
bywyd gwaith’).
Mae’r enghraifft hon yn
dangos sut y caiff dysgwyr
eu hasesu a’u credydu am
gymwyseddau a gaffaelwyd
yn flaenorol, a sut y gallant
wedyn ddilyn rhaglenni
sydd wedi’u teilwra at eu
hanghenion unigol. Nodir
sut mae’r broses asesu yn
gweithio’n ymarferol mewn
perthynas â’r cymhwyster
‘mecanydd cerbydau’.
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ENGHRAIFFT 5

CYFLE I DDYSGWYR DDYLUNIO EU
LLWYBRAU ASTUDIO EU HUNAIN
Cyflwynwyd diwygiadau sylweddol i’r system VET gyfan yn y Ffindir yn 2017, fel y nodwyd yn gynharach
yn yr adroddiad hwn. Dylai’r diwygiadau newydd alluogi dysgwyr i ddiwallu eu hanghenion unigol
drwy gynnig y cyfle iddynt gaffael cymwysterau mewn ffordd hyblyg drwy fynychu rhaglenni mewn
sefydliadau addysg, gweithleoedd ac o fewn amgylcheddau dysgu digidol.
Mae VET yn y Ffindir yn seiliedig
ar gymhwysedd. Caiff dysgwyr
eu hasesu a’u credydu am
gymwyseddau a gaffaelwyd
yn flaenorol a dim ond unrhyw
sgiliau coll y bydd angen
iddynt eu meithrin yn ystod eu
hastudiaethau.

cyfan neu ran o gymhwyster.
Caiff rhaglenni dysgwyr eu
cofnodi drwy ‘Gynllun Datblygu
Cymhwysedd Personol’ (PCDP).
Caiff y PCDP ei ysgrifennu gan
athro neu gwnselydd arweiniad,
ar y cyd â’r dysgwr a, lle y bo’n

berthnasol, ei gynrychiolydd
bywyd gwaith. Mae’r PCDP yn
nodi ac yn cydnabod y sgiliau
a gaffaelwyd yn flaenorol gan
y dysgwr ac yn nodi pa fath o
gymwyseddau sydd eu hangen
arno a sut y cânt eu caffael mewn
gwahanol amgylcheddau dysgu.

Caiff cymwysterau
galwedigaethol a thechnegol
eu dyfarnu yn seiliedig ar
asesiad o gymwyseddau, ni
waeth sut na ble y caffaelwyd y
cymwyseddau hyn. Ar yr amod
bod cymwyseddau’r unigolyn yn
bodloni’r gofynion cenedlaethol
ar gyfer y cymhwyster, gellir
eu caffael mewn gwahanol
amgylcheddau dysgu, ac ar
wahanol adegau. Bydd dysgwyr
yn dangos eu sgiliau mewn
arddangosiadau cymhwysedd yn
y gwaith.
Gall dysgwyr gymryd saib yn
eu hastudiaethau a dychwelyd
yn ddiweddarach i gwblhau eu
cymhwyster neu i ddiweddaru
eu sgiliau. Mae’r system yn
galluogi dysgwyr i ddefnyddio
unedau cymwysterau a modiwlau
llai mewn ffordd hyblyg er mwyn
diwallu eu hanghenion.
Cynigir y cyfle i bob dysgwr
ddylunio llwybr dysgu wedi’i
deilwra at fodloni ei ofynion
sgiliau penodol. Gall y llwybrau
dysgu hyn gynnwys cymhwyster
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CYFLE I DDYSGWYR DDYLUNIO EU
LLWYBRAU ASTUDIO EU HUNAIN PARHAD
Mae’r PCDP hefyd yn cynnwys
gwybodaeth am unrhyw fesurau
cymorth ychwanegol, a all
gynnwys trefniadau addysgu ac
astudio arbennig oherwydd, er
enghraifft, anawsterau dysgu, anaf
neu salwch. Mae’r diwygiadau yn
caniatáu’r canlynol:

• Y
 gallu i weinyddu cymwysterau
mewn ffordd hyblyg gyda
phob dysgwr ond yn astudio’r
meysydd hynny lle nad oes
ganddo unrhyw gymhwysedd
blaenorol.

• M
 wy o ffocws ar ddysgu yn y
gweithle drwy brentisiaethau,
cytundebau hyfforddi a/neu
gyfuniad hyblyg o gytundebau
hyfforddi a phrentisiaethau.
• S
 ymudiad tuag at ddangos
cymhwysedd galwedigaethol
drwy dasgau gwaith ymarferol,
mewn gweithleoedd yn bennaf.

• A
 mgylcheddau dysgu mwy
hyblyg yn y gweithle, yn
y sefydliad addysg ac yn
gynyddol o fewn amgylcheddau
rhithwir.

Ceir crynodeb o’r diwygiadau hyn
yn Ffigur 4.

PERSONOLI
Y DREFN
YMGEISIO

DERBYN

CYNLLUNIO AR
GYFER CAFFAEL
AC ARDDANGOS
CYMHWYSEDD*

ADNABOD A
CHYDNABOD
DYSGU
BLAENOROL

CAFFAEL
CYMHWYSEDD

ARDDANGOS
AC ASESU
CYMHWYSEDD

DILYSU
CYMHWYSEDD

Cynllun datblygu cymhwysedd personol = PCDP
(llunio, cymeradwyo, monitro, diweddaru, cynllunio gyrfa)
BETH, SUT, BLE, PRYD?
A gafodd y nod a
osodwyd yn y PCDP
ei gyflawni?
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Datlygiad proffesiynol
A oes
gan y myfyriwr
ddysgu
blaenorol?
NA

Anghenion
cymhwysedd bywyd
gwaith a gweithle

GWEITHDREFN
YMGEISIO AR
Y CYD

GWEITHDREFN
YMGEISIO
PARHAUS

CYRRAEDD
NOD
TYSTYSGRIF

OES

OES

Anghenion
cymhwysedd
unigolion

COFRESTRU
CYMHWYSEDD A
GAFFAELWYD

CAFFAEL
CYMHWYSEDD
SYDD AR GOLL

DANGOS
AC ASESU
CYMHWYSEDD

ADOLYGU A
PHENNU NOD
ADNABOD A
CHYDNABOD
DYSGU BLAENOROL

ADBORTH AR
GYMHWYSEDD

CYNLLUNIO
MESURAU I
GYRRAEDD NOD

*trefnir cytundebau ar hyfforddiant, yn y gweithle

Y WE I NY D D I A ETH ADDYSG A DIW YL L IAN T
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET
Ffigur 4, ffynhonnell: Y Weinyddiaeth Addysg a Diwylliant30
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Y FFINDIR

ENGHRAIFFT 6

SYMUD TUAG AT DDULL GWEITHREDU AR
SAIL CYMHWYSEDD SY’N GYSYLLTIEDIG
AG ASESIADAU YN Y GWEITHLE
Gyda’r diwygiadau diweddar i’r system VET yn y Ffindir, ceir ffocws cynyddol ar ddysgu mewn
gweithleoedd. Mae astudio yn y gweithle naill ai’n seiliedig ar brentisiaeth, neu ar gytundeb hyfforddi, a
gellir cyfuno’r ddau mewn ffordd hyblyg ag astudiaethau drwy ddarparwr addysg.
Yn achos prentisiaeth, caiff y rhan
fwyaf o’r cymhwysedd ei chaffael
yn y gweithle drwy dasgau gwaith
ymarferol ac, os bydd angen, fe’i
hatgyfnerthir mewn amgylcheddau
dysgu eraill. Mae’r brentisiaeth
yn seiliedig ar gontract tymor
sefydlog rhwng y dysgwr a’r
cyflogwr, sy’n golygu bod y
dysgwr yn gyflogai llawn amser ac
yn cael cyflog.
Yn y cytundeb hyfforddi, nid
yw’r dysgwr yn rhan o gontract
cyflogaeth ac ni fydd yn cael
cyflog nac iawndal arall. Llunnir y

athrawon i gyswllt uniongyrchol
amlach â chyflogwyr. Mae mwy
o ryngweithio rhwng athrawon
a chyflogwyr yn golygu bod
sefydliadau addysg yn meddu
ar y wybodaeth ddiweddaraf
am anghenion sgiliau newidiol
cyflogwyr ac yn eu helpu felly i
sicrhau bod hyfforddiant yn fwy
cydnaws â gofynion y farchnad
lafur.

cytundeb hwn rhwng y darparwr
addysg a’r gweithle er mwyn
llywodraethu dysgu ar-y-swydd.
Caiff cymwyseddau eu hasesu
yn y gweithle gan athrawon ac
‘arbenigwyr bywyd gwaith’ a
gyflogir gan gwmnïau lleoliadau
gwaith unigol.
Gellir caffael pob cymhwysedd
drwy ddysgu seiliedig ar waith
sy’n uniongyrchol gysylltiedig â
gofynion y cymhwyster.

Dengys Ffigur 5 sut mae
SATAEDU yn rhoi ei broses asesu
ar waith ar gyfer y cymhwyster
‘mecanydd cerbydau’.

Mae’r broses hon yn golygu y daw

ARDDANGOSIAD CYMHWYSEDD
• Y
 n gyntaf, rhaid i’r myfyriwr ddysgu’r sgiliau angenrheidiol yn yr
ysgol neu ble bynnag neu bryd bynnag
• Ar ôl hynny, gall y myfyriwr gwblhau arddangosiad cymhwysedd

• Trafodaethau rhwng y
myfyriwr, yr athro a’r
hyfforddwr yn y gweithle

• M
 ewn arddangosiad cymhwysedd, bydd myfyriwr yn cyflawni
amrywiol dasgau a ddynodir yn y cymhwyster cenedlaethol

• Mae hunanwerthuso’r
myfyriwr yn bwysig

• B
 ydd myfyrwyr yn eu cwblhau yn y gweithle yn bennaf fel rhan o
gytundeb hyfforddi neu gytundeb prentisiaeth

• Bydd yr athro a’r hyfforddwr
yn y gweithle yn cynnal yr
asesiad ar y cyd
• Defnyddir graddfa asesu o
1–5
1
Bodlon

2

3
Da

4

5
Gwych

Ffigur 5, Consortiwm Addysgol Satakunta (SATAEDU)
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ENGHRAIFFT 7

Y FFINDIR

FFOCWS CRYF AR DDARPARIAETH
DDIGIDOL
Mae un o feysydd pwysig y diwygiadau yn rhoi mwy o bwyslais ar ddefnyddio llwyfannau dysgu digidol
fel dull cyflwyno. Ystyrir bod defnyddio dulliau dysgu digidol yn ffordd o arbed costau mewn perthynas
â staff a deunyddiau addysgu, ac o roi’r hyblygrwydd i ddysgwyr ddysgu ar y cyflymder gorau iddynt.
Yn ddiweddar, ariannodd Bwrdd
Addysg Cenedlaethol y Ffindir
brosiect i helpu naw sefydliad
addysg yn y Ffindir i ddatblygu
deunyddiau dysgu digidol ym
maes peirianneg fecanyddol
a pheirianneg cynhyrchu, sy’n
hygyrch drwy ap o’r enw Lifelearn.
Gellir ei ddefnyddio ar lechi a ffonau
symudol fel rhan o’r cwricwlwm
peirianwaith a chydosod. Mae
dysgwyr yn defnyddio gwefan y
prosiect i nodi’r darparwr VET a
ddewiswyd ganddynt ac i ddewis
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y cwrs perthnasol. Ar hyn o bryd,
mae’r prosiect ar gam peilot
a fydd yn dirwyn i ben ym mis
Rhagfyr 2019. Wedyn, cynhelir
dadansoddiad o’i effeithiolrwydd.
Hyd yn hyn, mae’r manteision a
nodwyd mewn perthynas â’r dull
gweithredu hwn yn cynnwys y
ffaith bod y deunyddiau wedi’u
cadw mewn un man ac nad oes
yn rhaid i ddysgwyr ddefnyddio’r
llyfrgell neu’r rhyngrwyd. Mae hyn
yn golygu y gall

dysgwyr ddechrau dysgu cyn
y caiff dosbarthiadau ffurfiol eu
cynnal, ac yn eu helpu i wneud
cynnydd cyflymach. Mae hyn
hefyd yn galluogi athrawon i
dreulio mwy o amser gyda’r
dysgwyr hynny nad ydynt cystal
wrth ddysgu’n annibynnol ac
mae’n helpu athrawon i ymdrin â
heriau dyddiadau dechrau hyblyg,
drwy gynnig y cyfle i ddysgwyr
ddal i fyny ar ddeunyddiau cwrs
nad ymdriniwyd â nhw eisoes.
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Y SECTOR PEIRIANNEG,
GWEITHGYNHYRCHU
UWCH AC YNNI AC
ADDYSG A HYFFORDDIANT
GALWEDIGAETHOL YN OMAN
CYD-DESTUN
ECONOMAIDD
Amcangyfrifwyd bod gan Oman
boblogaeth o 4.6 miliwn o bobl
yn 2017, sy’n cyfateb i 1.5 gwaith
poblogaeth Cymru10.

Mewn perthynas â’r sector
EAME, nodir bod y canlynol yn
ddiwydiannau allweddol:
• O
 lew a Nwy:
Mae Oman yn dibynnu’n
sylweddol ar adnoddau Olew
a Nwy, sy’n cynhyrchu rhwng
68% ac 85% o refeniw’r
llywodraeth44. Fodd bynnag,
cymerwyd camau i geisio
lleihau cyfraniad olew at GDP o
44% (2001-2015) i 26% (20162020)45.

• Gweithgynhyrchu:
Mae Cynllun Datblygu Oman
(2016-2020) yn targedu pump
sector yr ystyrir eu bod yn
‘sectorau addawol’, gan
gynnwys gweithgynhyrchu.
Ar hyn o bryd, mae’r sector
gweithgynhyrchu yn cyfrannu
9.8% at GDP45 ond disgwylir
y bydd yn cyfrannu 15%
erbyn 202046. Cefnogir y nod
hwn drwy nifer o fentrau, a’r
fwyaf o’u plith yw Canolfan
Diwydiannau Plastig Liwa47, y
disgwylir iddi greu tua 13,000 o
swyddi newydd.

SECTOR
GWEITHGYNHYRCHU
YN
AT GDP Y WLAD, A
CYFRANNU
I HYNNY DYFU I
9.8% DISGWYLIRERBYN
15% 2020

AR HYN O
BRYD, MAE’R
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CRYNODEB O’R SYSTEM VET
Mae addysg cyn-prifysgol yn Oman yn cynnwys tri cham sylfaenol: cynradd (6-12 oed), paratoadol neu
addysg sylfaenol (12-15 oed) ac uwchradd (15-18 oed). Y llywodraeth sy’n gyfrifol am gymeradwyo pob
rhaglen a sefydliad yn y wlad, ac am sicrhau ansawdd drwy Awdurdod Achredu Academaidd Oman
(OAAA)48.
Gweinyddiaeth y Gweithlu sy’n
goruchwylio VET yn Oman, a
gyflwynir fel arfer i ddysgwyr 18+
oed gan dri phrif fath o ddarparwr:
1 D
 arperir addysg dechnolegol
drwy wyth coleg technoleg.
Maent yn cynnig amrywiaeth
o gyrsiau ar lefel diploma,
diploma uwch a B-tech, gan
gynnwys peirianneg.
2. C
 yflwynir VET drwy wyth coleg
hyfforddiant galwedigaethol.
Mae’r rhain yn arbenigo
mewn sectorau sy’n
cynnwys: technoleg gerbydol,
mecanyddol, weldio, trydanol,
electrong a mechatroneg.
3. M
 ae darparwyr hyfforddiant
preifat wedi’u rhannu’n
sefydliadau hyfforddi (180);
canolfannau hyfforddi (16);
swyddfeydd sy’n darparu
hyfforddiant (46); ac unedau
hyfforddi (17).

MAE OMAN
YN DIBYNNU’N
HELAETH AR

Mae tri phrif lwybr VET49:
1. L
 lwybr diploma
galwedigaethol: Mae’r
llwybr hwn (a ddilynir gan y
rheini 18 oed a throsodd) yn
cynnwys o leiaf dair blynedd o
astudio. Mae cwblhau’r llwybr
hwn yn arwain at ddiploma
galwedigaethol. Wedyn, gall
dysgwyr chwilio am gyflogaeth
yn eu harbenigedd neu barhau
ag astudiaethau lefel uwch yn
un o’r colegau technoleg.
2. L
 lwybr prentisiaeth
alwedigaethol: Mae’r llwybr
hwn yn cymhwyso cyfranogwyr
(gan gynnwys y rheini o
dan 18 oed) i gael tystysgrif
cymhwysedd proffesiynol ar un
o dair lefel (lled-fedrus, medrus
neu broffesiynol). Fe’i cyflwynir
o fewn:

b. Disgwylir i weithleoedd
gaffael y sgiliau
galwedigaethol mwy
datblygedig sy’n ofynnol
gan yr hyfforddai ar ôl
graddio a chyn ymuno â’r
farchnad lafur.
3. Llwybr cyrsiau hyfforddiant
galwedigaethol:
Mae’r llwybr hwn yn cynnwys
amrywiaeth eang o gyrsiau
hyfforddi, sy’n amrywio o
wythnos o hyd i naw mis o
hyd, ac mae wedi’i anelu at
geiswyr swydd a’r rheini sy’n
awyddus i newid gyrfaoedd
neu ddechrau eu busnes eu
hunain. Mae’r rhaglenni hyn
yn rhan o fframwaith y polisi
dysgu gydol oes a’r broses o
ddatblygu entrepreneuriaeth.

a. C
 olegau hyfforddiant
galwedigaethol y
llywodraeth lle yr addysgir
sgiliau galwedigaethol
sylfaenol (ar sail ymarferol a
damcaniaethol).

CYNHYRCHU
ADNODDAU SY’N
RHWNG
68% AC 85%
OLEW A NWY
O REFENIW’R LLYWODRAETH

38

Cymwysterau yn y sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch Ac Ynni: Astudiaeth gymharol ryngwladol

OMAN

Ceir crynodeb o’r prif lwybrau VET yn Ffigur 6 isod.

Llwybrau Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol yn ôl y rheoliadau a gyhoeddwyd gan
Golegau Galwedigaethol y Llywodraeth yn ôl Rhif Gorchymyn Gweinidogol (244/2015)

Llwybr Diploma
Galwedigaethol

Llwybr Prentisiaeth
Alwedigaethol

Sefydliadau Addysg Uwch neu
ymuno â’r Farchnad Lafur yn
ôl y fframwaith cymwysterau

Addysg Diploma
Galwedigaethol

Llwyddiant ar unrhyw Lefel
yn y Farchnad Lafur

Llwyddiant ar unrhyw
Lefel yn y Farchnad Lafur

Rhaglen Sylfaen
Ail Flwyddyn Hyfforddi
Derbyn drwy Ganolfan
Derbyn Addysg Uwch
Diploma Addysg
Gyffredinol

Addysg Gyffredinol

Llwybr Cyrsiau Hyfforddi

1. Rhaglen Hyfforddi i
geiswyr swydd, unigolion
hunangyflogedig neu er
mwyn newid gyrfa
2. Rhaglen Hyfforddi
er mwyn gwella
cymwyseddau gweithwyr
3. Rhaglen datblygiad
cymdeithasol

Blwyddyn Hyfforddi
Gyntaf

Lefel gradd 9 ac
uwch mewn Addysg
Gyffredinol

4. Rhaglen hyfforddi i bobl
ag anableddau

18 oed a throsodd

Ffigur 6, ffynhonnell: Cyngor Addysg Oman49
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TROSOLWG O GYMWYSTERAU GALWEDIGAETHOL A THECHNEGOL
Yn 2011, sefydlwyd Canolfan
Safonau a Phrofion
Galwedigaethol â’r nod o
ddatblygu system safonau
galwedigaethol ar draws
gwahanol sectorau a lefelau
sgiliau. Mae’r ganolfan hefyd
yn gyfrifol am reoli’r systemau
ar gyfer profion cymhwysedd
galwedigaethol a datblygu
rhaglenni a chwricwla
hyfforddiant galwedigaethol a
thechnegol.

• O
 edran dechrau VET

Ers lansio ‘Strategaeth Sgiliau’
Oman yn 201550, bu ffocws
newydd ar ddatblygu system
sgiliau gynaliadwy yn seiliedig
ar gynnwys cyflogwyr wrth lunio
NOS a fframweithiau hyfforddi
cysylltiedig.

• C
 yfranogiad cyflogwyr
yn y broses o ddatblygu
cymwysterau

Canolbwyntiodd y fenter yn
bennaf ar ddatblygu cyfres
newydd o NOS ar gyfer y
sector Olew a Nwy, ar y cyd â
Chymdeithas Gwasanaethau
Petrolewm Oman (OPAL). Trafodir
y fenter hon ymhellach yn
Enghraifft 8 ar dudalen 42.
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 mgymerir â VET yn bennaf
Y
gan unigolion 18+ oed er y gall
prentisiaethau ddechrau cyn yr
oedran hwn.
• Prif systemau cyflwyno VET
C
 olegau technoleg, colegau
hyfforddiant galwedigaethol a
darparwyr hyfforddiant preifat
yw’r prif systemau ar gyfer
cyflwyno VET.

M
 ae cyfranogiad cyflogwyr
yn amrywio gan ddibynnu
ar y sector. Yn y sector
Olew a Nwy, llwyddwyd
i ymgysylltu’n helaeth â
chyflogwyr, yn enwedig
wrth fapio cymwyseddau
galwedigaethol a datblygu
safonau galwedigaethol. Fodd
bynnag, nodwyd yn ystod
cyfweliad â rhanddeiliad nad yw
hynny’n wir eto yn achos llawer
o sectorau eraill.

• Dulliau asesu
O
 ran asesu, mae’r ffocws yn
symud fwy tuag at asesu ar
sail gwaith. Caiff gwybodaeth
a sgiliau dysgwyr eu hasesu’n
barhaus yn unol â safonau
galwedigaethol a chynlluniau
asesu safonol.
• Llwybrau cynnydd
M
 ae’r mapiau galwedigaethol
a’r cymwysterau cysylltiedig yn
y sector Olew a Nwy yn nodi
llwybrau cynnydd clir. Mae’r
mapiau galwedigaethol yn
dangos yn glir y cymwysterau
rhag-ofynnol a’r gofynion sgiliau
y mae angen i bob dysgwr eu
bodloni er mwyn ymuno â’r
sector a gwneud cynnydd.
M
 ae adborth gan randdeiliaid
yn nodi bod y lefel ddatblygu
hon ar ei hôl hi o gymharu
â nifer o sectorau eraill. Yn
ogystal, ceir lefelau cymharol
isel o ddiddordeb mewn
pynciau STEM mewn ysgolion,
sy’n atal llawer o ddysgwyr
rhag gwneud cynnydd o’r ysgol
i yrfaoedd sy’n gysylltiedig â
pheirianneg.
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HERIAU ALLWEDDOL

ARFER CYFREDOL

Nodwyd heriau allweddol sy’n wynebu Oman mewn perthynas â
pharhau i ddatblygu a gweithredu’r system VET a’r cymwysterau
cysylltiedig drwy gyfweliadau â rhanddeiliaid. Ni fwriedir iddynt fod
yn rhestr gynhwysfawr ond fe’u dewiswyd am eu bod yn arbennig
o berthnasol i’r system VET sy’n gwasanaethu’r sector. Mae’r
enghreifftiau o fentrau yn yr adran nesaf yn cynnig rhai atebion i’r
heriau penodol hyn:

Mae’r gwaith ymchwil hwn wedi
nodi dwy enghraifft o fentrau
sydd wedi helpu i oresgyn
heriau penodol y mae Oman yn
eu hwynebu yn y sector EAME.

X Yr
 angen am gyfranogiad
cynyddol a pharhaus gan
ysgolion er mwyn addasu
eu cwricwlwm i anghenion
diwydiant. Cydnabyddir bod
angen cynyddu diddordeb
mewn pynciau STEM
mewn ysgolion, a nodwyd
mai’r pynciau gyrfa mwyaf
poblogaidd ar hyn o bryd
oedd y llywodraeth, y sector
cyhoeddus, bancio a TG.

X Mae

cyflwyno’r model a
fabwysiadwyd gan OPAL
i ddatblygu’r NOS, y
fframweithiau hyfforddi a’r
cymwysterau newydd i
sectorau eraill o’r economi yn
dibynnu ar ddatblygu grwpiau
sy’n cynrychioli’r sectorau eraill
hyn ac ymgysylltu â’r grwpiau
hynny. Mae adborth gan
randdeiliaid yn nodi nad yw’r
grwpiau cynrychioliadol hyn
wedi’u datblygu’n ddigonol ar
hyn o bryd mewn sectorau ac
eithrio’r sector Olew a Nwy.

Mae’r enghreifftiau hefyd yn
disgrifio dulliau gweithredu y
gellir eu mabwysiadu mewn
mannau eraill, sy’n ymwneud â’r
angen i sicrhau bod y fframwaith
cymwysterau presennol yn
fwy perthnasol i ddiwydiant;
a chynyddu nifer yr unigolion
sy’n ymgymryd â fframweithiau
prentisiaeth mewn rhai meysydd
gan gynnwys peirianneg.
Enghraifft 8
Datblygu system sgiliau
gynaliadwy yn Oman.
Mae’r enghraifft hon yn
disgrifio menter a oedd yn
canolbwyntio ar ddatblygu
NOS, fframweithiau hyfforddi
a chymwysterau newydd i
ddiwallu anghenion cyflogwyr
yn y sector Olew a Nwy.

Enghraifft 9
Dulliau recriwtio systematig a
data cofrestru prentisiaethau.
Mae’r enghraifft hon yn
disgrifio porth recriwtio ar
y cyd a sefydlwyd i wella’r
broses recriwtio yn sector Olew
a Nwy Oman, ac i gefnogi
unigolion sy’n ymgymryd â
phrentisiaethau yn y dyfodol.
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ENGHRAIFFT 8

DATBLYGU SYSTEM SGILIAU
GYNALIADWY
Yn 2015, rhoddodd Gweinyddiaeth y Gweithlu yn Oman orchymyn i Gymdeithas Gwasanaethau
Petrolewm Oman (OPAL) arwain menter bwysig er mwyn datblygu system sgiliau gynaliadwy yn
Oman. OPAL yw ‘cymdeithas fforwm y diwydiant’ ar gyfer diwydiant petrolewm Oman, ac mae ganddi
dros 400 o aelodau. Mae’n cynnwys cwmnïau Olew a Nwy bach a mawr, gan gynnwys cynhyrchwyr,
gweithredwyr, contractwyr a chyflenwyr51.Mae’r sefydliad yn anelu at ddarparu un corff mantell i gytuno
ar safonau gwaith, cymhwysedd a phroffesiynoldeb o fewn y sector a’u hyrwyddo.
Nod cyffredinol y prosiect, y
cyfeirir ato fel ‘Menter Datblygu’r
Gweithlu Lleol’, oedd ystyried
ffyrdd o safoni a gwella ansawdd
rhaglenni hyfforddi sy’n cefnogi’r
sector Olew a Nwy yn Oman.
Canolbwyntiodd y fenter ar
ddatblygu NOS, fframweithiau
hyfforddi a chymwysterau newydd
i ddiwallu anghenion cyflogwyr yn
y sector Olew a Nwy.
Dechreuodd y broses drwy
ddatblygu cymwyseddau
galwedigaethol cychwynnol yn
ymwneud â chymwysterau weldio
a gwneuthuro.
Mae’r fenter bellach wedi parhau
i feysydd eraill ac mae cyfanswm
o tua 400 o unedau cymhwysedd
galwedigaethol wedi’u mapio hyd
yma, ynghyd â gwaith i ddatblygu
cymwysterau cysylltiedig. Mae’r
NOS hyn fel arfer yn gysylltiedig
â chymwysterau Lefel 2 i Lefel
4 ac yn cynnwys swyddi o lefel
mynediad hyd at uwch-reolwyr.
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Mae’r meysydd yr ymdriniwyd â
nhw hyd yma yn cynnwys iechyd
a diogelwch, gweithrediadau
codi, weldio a gwneuthuro, cynnal
a chadw cyfleusterau caled,
gweithgynhyrchu mecanyddol a
rheoli prosesau a gweithgareddau
peirianneg52.
Datblygwyd cyfres newydd sbon
o NOS ar gyfer gweithrediadau
drilio, a ddisgrifiwyd fel y gyfres
gyntaf o’i math yn y byd gan
OPAL.
Caiff y lefel uchel o ymgysylltu
â chyflogwyr a gyflawnir drwy’r
broses hon ei chydnabod yn
benodol fel arfer da wrth sicrhau
bod ymdrechion i feithrin sgiliau
yn gydnaws ag anghenion
diwydiant. Amcangyfrifwyd bod
tua hanner gweithgarwch y
prosiect datblygu yn ymwneud
â sicrhau bod cyflogwyr (yn
amrywio o’r prif weithredwyr i
gyflogwyr llai) wedi’u cynnwys yn
y broses.

Nodwyd bod hyn yn un o
lwyddiannau pennaf y prosiect,
ond hefyd mai dyna oedd yr
her bennaf. Cyflawnodd OPAL
hyn drwy dreulio cryn dipyn o
amser yn hyrwyddo’r ffaith bod
y safonau yn eiddo i Oman ac i’r
sector a chyflogwyr. Sicrhaodd
hefyd fod y broses ar gyfer
cynnwys cyflogwyr yn syml ac yn
effeithlon, gan wneud yn siŵr bod
drafftiau o’r safonau yn hawdd i
gyflogwyr eu hadolygu.
Nodwyd bod y broses o
ddatblygu NOS ar gyfer
‘gweithrediadau drilio’ yn arbennig
o lwyddiannus o ran ymgysylltu â
chyflogwyr, gyda mwy neu lai pob
cwmni drilio yn Oman (mwy na 25)
yn cymryd rhan. Cafodd personél
yn amrywio o weithredwyr i
ddarparwyr gwasanaethau eu
cynnwys yn y broses. Nodwyd
bod y cyfle i wrando ar brofiadau
ac anghenion y trawstoriad
amrywiol hwn o gyflogwyr yn
arbennig o ddefnyddiol, gan
gynnig sail ar gyfer datblygu
cymwysterau i fodloni gofynion
penodol cyflogwyr.
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ENGHRAIFFT 9

RECRIWTIO SYSTEMATIG A DATA
COFRESTRU PRENTISIAETHAU
Sefydlwyd porth recriwtio ar y cyd fel rhan o’r broses er mwyn gwella cysondeb, uniondeb a thryloywder y
broses recriwtio ym mhob rhan o’r sector Olew a Nwy yn Oman.
Dyluniwyd porth Petrojobs fel
‘siop un stop’ i geiswyr swyddi
ddod o hyd i swyddi gwag a
gwneud cais amdanynt o fewn
y 12 cwmni gweithredu gan
ddefnyddio’r porth. Mae’n
galluogi darpar ymgeiswyr i
chwilio am bob swydd wag yn y
cwmnïau hyn.
Mae pob swydd wag yn
cynnwys disgrifiad manwl o’r
dyletswyddau/gweithgareddau
cysylltiedig ac yn nodi’r sgiliau,
y cymwysterau a’r profiad
gofynnol a manylion eraill am
y swydd. Mae hyn yn cynnig
gwybodaeth o ansawdd uchel

am yr amrywiaeth o swyddi a
hysbysebir a natur y swyddi
hynny a pha mor anodd neu
hawdd yw llenwi’r swyddi hyn.

Fel rhan o’r system hon, yn y
dyfodol bydd yn rhaid i gwmnïau
gofrestru cyfleoedd ar gyfer
prentisiaethau ar y safle.

Datblygwyd a gweithredwyd
system cofrestru ac ardystio
cyflenwyr (JSRS) ar ran y
Weinyddiaeth Olew a Nwy yn
Oman. Rhaid i unrhyw gwmni
sydd am weithredu yn y sector
Olew a Nwy fod wedi’i gofrestru
ar y system JSRS hon. Mae
mwy na 3,500 o gwmnïau yn
Oman ac yn rhyngwladol wedi’u
cofrestru ar y system erbyn hyn.

Bydd yn rhaid iddynt nodi
manylion eu prentisiaeth hefyd,
gan alluogi dysgwyr i fonitro’r
galw am gyfleoedd ar gyfer
prentisiaethau gwahanol.
Dylai porth Petrojobs, ynghyd
â’r system JSRS, ddarparu
ffynonellau data cyfoethog er
mwyn helpu i lywio’r galw am
VET a’r broses o’i gynllunio.

43

Y SECTORAU PEIRIANNEG,
GWEITHGYNHYRCHU
UWCH AC YNNI AC
ADDYSG A HYFFORDDIANT
GALWEDIGAETHOL YNG
NGHANADA (ALBERTA)
CYD-DESTUN
ECONOMAIDD
Amcangyfrifwyd bod gan
Alberta boblogaeth o 4.3 miliwn
o bobl yn 2017, sy’n cyfateb i 1.4
gwaith poblogaeth Cymru53.
Dewiswyd Alberta, yn hytrach
na Chanada gyfan, ar gyfer yr
astudiaeth hon oherwydd natur
addysg yng Nghanada, a ddarperir
yn bennaf fesul talaith, a’r
nodweddion economaidd cadarn
tebyg rhwng Alberta a Chymru,
drwy bwysigrwydd y sectorau ynni
a pheirianneg. Mewn perthynas â’r
sector EAME, nodir bod y canlynol
yn ddiwydiannau allweddol yn
Alberta:
• O
 lew a Nwy:: Cyfeirir at Alberta
fel ‘talaith ynni’ Canada, a’r
sector datblygu ynni yw’r
sector sy’n cyfrannu fwyaf at
GDP, buddsoddiadau cyfalaf
ac allforion y dalaith. Yn 2016,
cynhyrchwyd 80% o adnodd
olew crai Canada yn Alberta.
Mae gan y dalaith hefyd un o
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haenau tywod olew mwyaf y
byd, ac mae nwy a mwynau
naturiol hefyd yn bwysig54.
• Awyrofod

ac Amddiffyn: Nodir
sector awyrofod ac amddiffyn
arloesol hefyd fel sector sy’n
gwneud cyfraniad pwysig at yr
economi, ac mae’n cynnwys tri
phrif is-sector, sef; masnachol
gweithgareddau awyrofod;
prosiectau amddiffyn; ac
ymchwil a datblygu ym maes
gofod a thechnoleg gyfathrebu55.
ynni adnewyddadwy
• Sector

cynyddol: Bu ffocws cynyddol
ar ynni adnewyddadwy yn
ystod y blynyddoedd diwethaf,
er enghraifft drwy lansio
‘Cynllun Arwain yr Hinsawdd’
Alberta. Dyluniwyd y cynllun
hwn er mwyn arallgyfeirio’r
economi a chreu swyddi drwy
gamau i leihau allyriadau
nwyon tŷ gwydr. Mae’r cynllun
hwn yn canolbwyntio ar
amrywiaeth o ffynonellau ynni
adnewyddadwy, gan gynnwys:
gwynt, pŵer solar, hydrodrydan, biomas a geothermol.

Pennwyd targed i gyflawni 30%
o drydan Alberta o ffynonellau
adnewyddadwy erbyn 203056.

MAE

ALBERTA
YN ADNABYDDUS FEL

“TALAITH
YNNI”
CANADA.

ERBYN 2030 EI
THARGED YW CYFLAWNI

30%

O YNNI YN DOD
O FFYNONELLAU
ADNEWYDDADWY
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CRYNODEB O’R SYSTEM VET
Yn Alberta, mae’r dalaith yn cydnabod unigolion sy’n cwblhau eu taith drwy’r ysgol uwchradd mewn
sawl ffordd:
• Diploma Ysgol Uwchradd.
 ystysgrif Cyflawniad Ysgol
• T
Uwchradd.
• S
 ymud ymlaen i sefydliad ôluwchradd neu brentisiaeth yn
Alberta.

Masnachwyr,
Gweithgynhyrchu a
Chludiant (TMT)
Gwasanaethau Cyrff Cerbydau
Gwasanaethau Cerbydol
Awyrennau
Adeiladu
Gwneuthuro Electro-Dechnolegau
Logisteg (Rheoli’r Gadwyn
Gyflenwi)

Adnoddau Naturiol (NAT)

Blynyddoedd 10-12 sy’n
mynychu ysgolion uwchradd,
sy’n cyfateb fel arfer i 16-18
oed. Mae cwricwlwm ysgolion
uwchradd yn cynnwys amrywiaeth
o Astudiaethau Gyrfaoedd a
Thechnoleg (CTS) a dewisiadau
Gwybodaeth a Chyflogadwyedd
(K&E) galwedigaethol57.

Mecaneg Cyrff Ceir
K&E TMT Autobody

Adeiladu: Codi adeiladau
• Gwaith Coed a Saernïo Dodrefn
• Creu Fframiau Pren

Masnachwyr,
Gweithgynhyrchu
a Chludiant

Garddwriaeth
• Tŷ Gwydr a Meithrinfeydd
• Tirlunio

Adnoddau
Naturiol

Adnoddau naturiol
• Amaethyddiaeth
• Coedwigaeth
• Olew a Nwy

Mae Rhag-Beirianneg, Roboteg a
Masnachau Adeiladu yn llwybrau
aml-glwstwr sy’n defnyddio
credydau o fwy nag un o’r clystyrau
uchod.

Gwyddorau Cyfrifiadureg
Menter ac Arloesedd
Rheolaeth Ariannol
Rheoli Prosesu a Rhwydweithio
Marchnata

Busnes,
Gweinyddu,
Cyllid a
Thechnoleg
Gwybodaeth
Iechyd, Hamdden
a Gwasanaethau
Dynol

Y Cyfryngau,
Dylunio a’r
Celfyddydau
Cyfathrebu

Y Cyfryngau, Dylunio a’r
Celfyddydau Cyfathrebu
(MDC)
Technoleg Gyfathrebu
Astudiaethau Dylunio
Astudiaethau Ffasiwn

K&E BIT

• Gwasanaethau Busnes
• Gwerthu a Gwasanaethu
• Logisteg
• Gwasanaethau Swyddfa

Iechyd, Hamdden a
Gwasanaethau Dynol (HRH)

Adeiladu: Ffabrigo Metel
• Gwneuthuro Metel
• Systemau
Adeiladu

K&E NAT

Aml-glwstwr

Busnes, Gweinyddu,
Cyllid a Thechnoleg
Gwybodaeth (BIT)

• Mecaneg Gerbydol
• Gwasanaethau Cerbydol

Amaethyddiaeth
Stiwardiaeth Amgylcheddol
Coedwigaeth
Adnoddau Sylfaenol
Bywyd Gwyllt

Mae llwybrau CTS a K&E yn
galluogi dysgwyr i archwilio eu
diddordebau penodol wrth iddynt
ddysgu am amrywiol bosibiliadau
gyrfa a meysydd galwedigaethol.
Maent wedi’u trefnu’n bum
maes clwstwr, gan gynnwys
Masnachwyr, Gweithgynhyrchu
a Chludiant. Ceir amlinelliad
manylach o’r llwybrau CTS a K&E
yn Ffigur 7 isod.

K&E MDC
Celf, Dylunio a Chyfathrebu
• Celf/Dylunio
• Celf/Cyfathrebu â’r Cyfryngau
Defnyddiau
• Tecstilau Ffasiwn
• Tecstilau Diwydiannol

Gwasanaethau Gofal Cymunedol
Cosmetoleg
Estheteg
Bwydydd
Gwasanaethau Gofal Iechyd
Gwasanaethau Dynol a
Chymdeithasol
Astudiaethau Cyfreithiol
Hamdden Arweinyddiaeth
Twristiaeth

K&E HRH
Cosmetoleg
• Cosmetoleg
• Estheteg
Gofal Dynol
• Gofal Plant
• Gofal Cartref
Bwydydd
• Coginio Masnachol
• Paratoi a Gweini Bwyd
Noder: mae Meddyginiaeth
Chwaraeon a Pherfformiad
Chwaraeon yn cynnwys
gwaith cwrs o sawl llwybr
HRH galwedigaethol.

Ffigur 7, ffynhonnell: Bwrdd Addysg Calgary
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Yn y rhan fwyaf o rannau o Ganada (gan gynnwys Alberta), ceir dau prif
faes o VET ôl-uwchradd, sef prentisiaethau a rhaglenni coleg (preifat ac
wedi’u hariannu’n gyhoeddus).

FEL ARFER BYDD
RHAGLENNI PRENTISIAETH
YN CYNNWYS TUA

80% O AMSER
YN Y GWEITHLE AC

20%
MEWN ADDYSG
Y TU ALLAN
I’R SWYDD, A
DREFNIR FEL
ARFER FEL

TREFNIANT
RHYDDHAU

BLYNYDDOL FESUL
BLOC MEWN
COLEG LLEOL
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PRENTISIAETHAU

COLEGAU

Yn Alberta, mae’r system
prentisiaethau yn gymharol
gyffredin, a chaiff ei chefnogi’n
helaeth.

Mae rhaglenni VET ôl uwchradd
mewn colegau fel arfer yn
dechrau yn 18 oed neu’n hŷn ac
yn cynnwys tystysgrif blwyddyn,
diploma technegol dwy flynedd
neu ddiploma tair blynedd.

Caiff prentisiaethau eu rheoleiddio
gan y taleithiau a’r tiriogaethau,
ac fel arfer caiff cyflogwyr eu
cynnwys wrth bennu safonau
hyfforddiant ac ardystio. Mae
Llywodraeth Canada hefyd yn
chwarae rhan wrth hwyluso
symudedd rhwng y taleithiau. Fel
arfer, bydd rhaglenni prentisiaeth
yn cynnwys tua 80% o’r amser yn
y gweithle ac 20% mewn addysg
y tu allan i’r swydd, a drefnir fel
arfer ar ffurf trefniant rhyddhau
blynyddol fesul bloc mewn coleg
lleol58.

Cynlluniwyd rhaglenni VET mewn
colegau a sefydliadau polytechnig
i ddiwallu anghenion y farchnad
lafur leol, felly maent wedi datblygu
cysylltiadau agos â chyflogwyr
lleol. Yn Alberta, ceir 11 o golegau
a ariennir yn gyhoeddus a dau
sefydliad technegol neu sefydliad
polytechnig; Athrofa Dechnoleg
Gogledd Alberta ac Athrofa
Dechnoleg De Alberta. Ceir hefyd
sawl coleg ac athrofa dechnegol
breifat.
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TROSOLWG O GYMWYSTERAU GALWEDIGAETHOL A THECHNEGOL
• O
 edran dechrau VET
Gall dysgwyr ysgol uwchradd
wneud dewisiadau CTS a
K&E galwedigaethol o 16
oed, a gallant ddewis cyrsiau
galwedigaethol mewn colegau
o 18 oed.
• Prif systemau cyflwyno VET
Ysgolion, colegau (cyhoeddus
a phreifat), a sefydliadau
polytechnig cyhoeddus a
phreifat (athrofeydd technegol)
yw’r prif systemau ar gyfer
cyflwyno VET.

• C
 yfranogiad cyflogwyr
yn y broses o ddatblygu
cymwysterau
Ceir cyfranogiad cadarn gan
gyflogwyr ar lefel colegau drwy
Bwyllgorau Cynghori Rhaglenni
(PACau), sy’n cynnwys
cynrychiolwyr diwydiant lleol59.
Yn achos prentisiaethau, y
llywodraeth sy’n gyfrifol am
ddatblygu PACau Taleithiol, ac
mae eu haelodau yn cynnwys
cynrychiolwyr diwydiant.
• Dulliau asesu
Yn Alberta, mae gan
ddarparwyr dysgu gryn dipyn
o ymreolaeth o ran prosesau
asesu. Ceir cymysgedd
o adnoddau asesu mwy
traddodiadol ar sail profion
ac adnoddau asesu ar sail
cymhwysedd. Fodd bynnag, y
duedd gyffredinol a nodwyd yn
y cyfweliadau â rhanddeiliaid
oedd symudiad tuag at asesu
sgiliau a galluoedd ymarferol ar
sail cymhwysedd.

• Llwybrau cynnydd
Mae diffyg fframwaith
cymwysterau cenedlaethol yn
ei gwneud hi’n anos gwneud
cynnydd ar draws taleithiau.
Fodd bynnag, yn Alberta,
caiff cynnydd rhwng ysgolion
uwchradd a cholegau ei ategu
gan gytundebau sydd ar waith
drwy System Credydau Deuol
Alberta. Mae’r system hon yn
golygu y gall dysgwyr ysgol
uwchradd ennill credydau
ysgol uwchradd, a chredydau
sy’n cyfrif tuag at gymhwyster
ôl-uwchradd. Mewn perthynas
â’r cynnydd rhwng colegau a
phrifysgolion, nodwyd yn ystod
y cyfweliadau â rhanddeiliaid
fod trefniadau ar waith yn
Alberta i hwyluso cynnydd o’r
coleg i’r brifysgol. Nodwyd y
gallai dysgwyr a oedd yn ennill
diploma coleg ar ôl dwy flynedd
symud ymlaen i’r brifysgol ac
ennill gradd drwy astudio am
ddwy flynedd arall, yn hytrach
na phedair.

47

CANADA (ALBERTA)

HERIAU ALLWEDDOL
Nodwyd nifer o heriau allweddol sy’n wynebu Alberta mewn perthynas â pharhau i ddatblygu a
gweithredu’r system VET a’r cymwysterau cysylltiedig drwy gyfweliadau â rhanddeiliaid a gwaith ymchwil
desg. Ni fwriedir iddynt fod yn rhestr gynhwysfawr ond fe’u dewiswyd am eu bod yn arbennig o berthnasol
i’r system VET sy’n gwasanaethu’r sector a’r enghreifftiau o fentrau a nodir yn yr adran nesaf.
Nododd adroddiad diweddar gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a
Datblygiad Economaidd (OECD)58 amrywiaeth o heriau allweddol sy’n
wynebu’r system VET yng Nghanada (gan gynnwys Alberta). Roedd y
rhain yn cynnwys y canlynol:
XM
 ae llai o lwybrau i
brentisiaid graddedig gyflawni
cymwysterau masnach
proffesiynol uwch, gan
gyfyngu o bosibl ar statws
prentisiaethau.
Er bod cyfleoedd i brentisiaid
graddedig ymgymryd â
rhaglenni mewn colegau neu
brifysgolion, yn gyffredinol,
nid oes cyfleoedd iddynt sefyll
arholiadau proffesiynol lefel
uwch yn eu masnach benodol.
Nodwyd bod hyn yn cyfyngu
ar statws prentisiaethau ac yn
cyfyngu ar y cyfleoedd i symud
ymlaen i amrywiaeth ehangach
o alwedigaethau58.
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X Fel ym mhob gwlad sy’n rhan
o’r OECD, fwy neu lai, nodir
bod y gallu i drosglwyddo
credydau yn her. Mae’r
system trosglwyddo credydau
yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr gael
cydnabyddiaeth i’w dysgu
os mai dim ond yn rhannol
y byddant wedi cwblhau
rhaglenni, ac yn eu galluogi i
gael eu heithrio rhag agweddau
ar ddysgu yn y dyfodol drwy
ddefnyddio eu credydau wrth
gofrestru ar raglen newydd.
Gall hyn arwain at lai o amser yn
astudio ac mae’n atal achosion
o ailadrodd astudiaethau.
Mae’r broses gydnabod ar
gyfer trosglwyddo credydau
rhwng colegau a phrifysgolion
yn anodd. Er bod y broses o
gydnabod dysgu blaenorol yn
addawol iawn mewn egwyddor
ac yn cael ei chynnig yn helaeth
yn y system colegau, prin y
cafodd ei defnyddio.

Roedd yr heriau eraill a nodwyd
drwy’r cyfweliadau â rhanddeiliaid
yn cynnwys y canlynol:
XN
 id oes fframwaith
cymwysterau cenedlaethol
yng Nghanada er mwyn
helpu i hwyluso’r broses o
drosglwyddo a defnyddio
cymwysterau ar draws
gwahanol daleithiau. Gall
hyn achosi problemau pan
fydd dysgwyr yn symud
rhwng taleithiau. Mae llawer
o’r ddarpariaeth VET wedi’i
datganoli ar lefel daleithiol. Er
bod rhai taleithiau, fel Ontario,
wedi datblygu eu fframwaith
cymwysterau taleithiol eu
hunain, nid yw Alberta wedi
gwneud hynny.
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ARFERION CYFREDOL
Mae’r gwaith ymchwil hwn
wedi nodi tair enghraifft o
fentrau a luniwyd i fynd i’r afael
â heriau penodol wrth ddatblygu
a chyflwyno cymwysterau
galwedigaethol a thechnegol, a
llwybrau cynnydd yn Alberta.
Enghraifft 10
Pwyllgorau Cynghori
Rhaglenni (PACau).
Mae’r rhain yn cynnwys
cynrychiolwyr diwydiant lleol
ac maent yn rhan o’r ffordd
y mae pob coleg yn Alberta
yn gweithio er mwyn sicrhau
cysylltiadau cryf â chyflogwyr
lleol.

Enghraifft 11

Enghraifft 12

System Credydau Deuol.

Mentrau ymchwil
gymhwysol sy’n
canolbwyntio ar ddiwydiant.

Mae’r system hon yn galluogi
dysgwyr ysgolion uwchradd
i ennill credydau tuag at
gymhwyster ôl-uwchradd,
sy’n golygu bod y broses o
symud o’r ysgol i ymgymryd
â VET pellach yn fwy deniadol
ac yn symlach.

Mae’r enghraifft hon yn
disgrifio menter genedlaethol
sy’n cynnwys trefniadau
cydweithio rhwng colegau
a diwydiant i ddatblygu
cynhyrchion a datblygiadau
cyflwyno arloesol newydd.
Mae’r enghraifft yn nodi sut
mae dysgwyr coleg yn aml
yn meithrin eu sgiliau drwy
gymryd rhan yn y prosiectau
hyn, ac mae colegau yn aml
yn cyfoethogi eu trefniadau
addysgu gan ddefnyddio
canlyniadau’r ymchwil
gymhwysol.
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ENGHRAIFFT 10

PWYLLGORAU CYNGHORI RHAGLENNI
Caiff Pwyllgorau Cynghori Rhaglenni (PACau) eu sefydlu a’u goruchwylio gan golegau unigol er mwyn
sicrhau bod dysgwyr yn meddu ar y wybodaeth a’r sgiliau perthnasol ar gyfer gyrfaoedd ystyrlon. Mae
PACau yn cynnwys cynrychiolwyr o ddiwydiant, y llywodraeth, y gymuned a sefydliadau eraill sy’n
berthnasol i ffocws penodol y coleg a’r maes dan sylw.
Nododd y rhanddeiliaid y
cyfwelwyd â nhw fod PACau yn
un o gryfderau system colegau
Canada (Alberta) ac yn enghraifft
o’r ffordd y mae colegau Alberta
yn cysylltu â chyflogwyr lleol.
Mae’r PACau yn cyfrannu at
ddatblygu modiwlau cyrsiau ac yn
aml yn hwyluso lleoliadau gwaith.
Fe’u nodir fel ffordd o sicrhau bod
VET yn ymwybodol o anghenion
diwydiant. Mae PACau hefyd yn
aml yn darparu cyfarpar ar gyfer
hyfforddiant.

Er mwyn ategu’r broses hon,
mae NAIT wedi datblygu PAC
Orientation Package60, sy’n nodi
rolau a chyfrifoldebau pob aelod
o’r pwyllgor ac yn cynnwys:

Mae’r dull gweithredu
mewn perthynas â PACau a
fabwysiadwyd gan Athrofa
Dechnoleg Gogledd Alberta (NAIT)
yn enghraifft dda.

• dull gweithredu NAIT mewn
perthynas â’r cwricwlwm a’r
dull(iau) cyflwyno.

Ac eithrio mewn perthynas
â phrentisiaethau, lle caiff
y cwricwlwm ei bennu’n
genedlaethol, mae NAIT yn
rheoli ei chwricwlwm ei hun.
Sefydlwyd PAC ar gyfer pob un
o 100 o raglenni’r athrofa nad
ydynt yn brentisiaethau ac maent
yn cyfarfod o leiaf unwaith y
flwyddyn.

50

• s trwythur a mandad y system
addysg ôl-uwchradd a ariennir
yn gyhoeddus yn Alberta.
• cydberthynas y PAC â’r athrofa,
yr ysgol a’r rhaglen.
• rolau a chyfrifoldebau PAC.

• d
 ull gweithredu NAIT mewn
perthynas ag ymchwil
gymhwysol ac arloesedd.
O ystyried demograffig newidiol
y dalaith, a gofynion newidiol y
farchnad lafur, nodir bod y PACau
yn holl bwysig wrth sicrhau bod
NAIT yn paratoi graddedigion
drwy sicrhau eu bod yn meddu ar
y wybodaeth berthnasol a sgiliau
gwirioneddol ar gyfer gyrfaoedd
ystyrlon.

Un o’r rhesymau pam bod
rhaglenni NAIT yn parhau’n
berthnasol ac yn ymatebol
i ofynion y diwydiant yw’r
wybodaeth a’r arbenigedd a
ddarperir gan aelodau’r PACau,
gan gynnwys mewnbwn a
chyngor parhaus gan ddiwydiant
er mwyn helpu i lywio ei rhaglennu
a’i blaenoriaethau ymchwil.
Fel rhan o’i phroses gwella
ansawdd, mae NAIT wedi
datblygu adnodd matrics er
mwyn sicrhau aelodaeth briodol
i’r PACau, gan gynnwys cyfuniad
priodol o sgiliau a chymwysterau.
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ENGHRAIFFT 11

SYSTEM CREDYDAU DEUOL
Cyflwynwyd System Credydau Deuol dros y 5-6 mlynedd diwethaf yn Alberta er mwyn sicrhau cynnydd
rhwng ysgolion a cholegau ar draws amrywiaeth eang o feysydd pwnc.
Mae Fframwaith Credydau Deuol
Alberta (2017) yn helpu partneriaid
uwchradd, ôl-uwchradd a busnes/
diwydiant, ynghyd ag arweinwyr
awdurdodau ysgol, athrawon ac
aelodau’r gymuned, i ddatblygu a
chynnig cyfleoedd credydau deuol
i ddysgwyr ysgol uwchradd yn
Alberta. Mae rhaglennu credydau
deuol yn galluogi dysgwyr ysgol
uwchradd i ennill credydau ysgol
uwchradd a chredydau sy’n cyfrif
tuag at dystysgrif, diploma neu
radd ôl-uwchradd61. Mae nodau
datganedig y system yn cynnwys
y canlynol:

Mapiwyd nifer o raglenni coleg
sy’n arwain at dystysgrifau neu
ddiplomâu coleg i gymwyseddau
ysgol uwchradd, a chynigiwyd
y cyrsiau hyn i ddysgwyr ysgol
uwchradd. Gall dysgwyr ysgol
uwchradd gofrestru ar gyfer
un o’r cyrsiau dewisol hyn tra
byddant yn yr ysgol, a chyflwynir
y cwrs wyneb yn wyneb neu
ar-lein. Bydd y cwrs yn cyfrif fel
credyd tuag at eu diploma ysgol
uwchradd ac, os byddant am
symud ymlaen i goleg, tuag at eu
diploma neu dystysgrif coleg.

Mae Coleg Lakeland (Alberta) yn
enghraifft dda o goleg sydd wedi
ymrwymo i weledigaeth rhaglennu
deuol, ac mae amrywiaeth eang o
gyrsiau â chytundebau credydau
deuol ar waith.
Mae’r coleg yn nodi nifer o
fanteision sy’n gysylltiedig â’r
cynllun hwn, gan gynnwys
cyfraddau cwblhau tystysgrifau
diploma ysgol cynyddol,
cyfraddau cynyddol o ran y
dysgwyr sy’n symud ymlaen o’r
ysgol uwchradd i’r coleg a lefelau
ymgysylltu cynyddol ymhlith
dysgwyr ar y cyrsiau hyn.

• C
 ynyddu cyfraddau cadw
dysgwyr a chyfraddau cwblhau
ysgolion uwchradd.
• C
 ynyddu cyfranogiad oedolion
ifanc mewn rhaglenni ôluwchradd.
• H
 elpu dysgwyr i greu
cysylltiadau ystyrlon â’r
farchnad lafur.
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ENGHRAIFFT 12

CANADA (ALBERTA)

MENTRAU YMCHWIL GYMHWYSOL SY’N
CANOLBWYNTIO AR DDIWYDIANT
Ar lefel genedlaethol, mae Llywodraeth Canada, ynghyd â cholegau a phartneriaid diwydiant unigol,
yn ariannu amrywiaeth o fentrau ymchwil gymhwysol sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant sy’n cynnwys
cydweithio â diwydiant i ddatblygu cynhyrchion a datblygiadau cynnyrch arloesol newydd.
Nododd adroddiad diweddar58
y fenter ariannu ffederal hon fel
un o gryfderau’r system VET yng
Nghanada. Mae’r fenter yn ceisio
defnyddio dosbarthiad daearyddol
a chysylltiadau colegau â
diwydiant drwy ariannu prosiectau
ymchwil gymhwysol mewn
colegau sy’n diwallu anghenion
arloesedd cyflogwyr lleol.
Mae’r adroddiad yn nodi sut mae
dysgwyr coleg yn aml yn meithrin

eu sgiliau drwy gymryd rhan yn y
prosiectau hyn, ac mae colegau
yn aml yn cyfoethogi eu trefniadau
addysgu gan ddefnyddio
canlyniadau’r ymchwil gymhwysol.
Mae astudiaeth ddiweddar, Applied
Research Comes of Age,62 a
luniwyd gan Re$earch Money,
yn nodi’r cyfraniad gwerthfawr
y mae’r dull ymarferol hwn o
ddatrys problemau, yn seiliedig ar
ymchwil gymhwysol, wedi’i wneud i

gwmnïau ledled Canada.
Mae Coleg Lakeland (Alberta)
yn enghraifft dda o ddefnyddio’r
Fenter Ymchwil Gymhwysol mewn
ffordd arloesol, yn arbennig mewn
perthynas ag ynni adnewyddadwy.
Bu’r coleg yn ymchwilio i ynni
adnewyddadwy ers tua 2009 ac
yn gweithio mewn partneriaeth â
diwydiant i ddatblygu cyfrifiannell
solar drwy gymryd rhan yn y
Fenter Ymchwil Gymhwysol.
Mae’r fenter yn rhoi cyfle i’r
cyhoedd ddefnyddio’r gyfrifiannell
felly gall defnyddwyr gynnal eu
dadansoddiad cost-budd personol
o fabwysiadu paneli solar a dulliau
cynhyrchu pŵer solar, naill ai ar
raddfa breswyl neu fasnachol.
Noda’r coleg fod nifer uchel yn
manteisio ar dechnolegau foltäig
solar pan gaiff yr adenillion ar
y buddsoddiad eu nodi’n glir i
ddefnyddwyr.
O ran gwella’r ddarpariaeth VET
yn y maes hwn, nododd y coleg er
bod yr ymchwil yn cael ei harwain
gan wyddonwyr a thechnegwyr
cymwys, fod swyddi technegwyr
dan hyfforddiant hefyd yn cael
eu creu er mwyn gallu cynnwys
dysgwyr yn uniongyrchol. Mae’r
ymchwil hefyd yn gysylltiedig â
rhaglenni addysgu, gan gynnwys
y Dystysgrif Ynni Adnewyddadwy
a’r Diploma Ynni Adnewyddadwy a
gynigir gan y coleg63.
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Y SECTOR PEIRIANNEG,
GWEITHGYNHYRCHU
UWCH AC YNNI AC
ADDYSG A HYFFORDDIANT
GALWEDIGAETHOL YN INDIA
CYD-DESTUN ECONOMAIDD
Amcangyfrifwyd bod gan India boblogaeth o dros
1.3 biliwn o bobl yn 2017, sy’n cyfateb i fwy na 430
gwaith poblogaeth Cymru10.
Mewn perthynas â’r sector EAME, nodir bod y
canlynol yn ddiwydiannau allweddol:
• Gweithgynhyrchu
Nodir bod gweithgynhyrchu yn un o sectorau
twf uchel India. Cydnabu’r llywodraeth hyn pan
lansiodd y Prif Weinidog raglen ‘Make in India’
yn 2014. Yr amcan yw lleoli India ar fap y byd fel
hwb gweithgynhyrchu64. Nododd Polisi Nwyddau
Cyfalaf Cenedlaethol drafft India fod gweithgarwch
gweithgynhyrchu yn cyfrannu 17% o GDP India, ac
amcangyfrifwyd bod 4 miliwn o swyddi wedi’u creu
yn y sector ers 201065.
• P
 eirianneg
Nododd y Cyngor Sgiliau Nwyddau Cyfalaf (CGSC)
fod y sector nwyddau cyfalaf yn ysgogi nifer
sylweddol o swyddi, gan gyflogi 1.4 miliwn o bobl
yn uniongyrchol dros amrywiol is-sectorau a chan
greu swyddi anuniongyrchol i 7 miliwn o bobl66.
Mae sector peirianneg India wedi tyfu’n sylweddol
yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf o
ganlyniad i fwy o fuddsoddiadau mewn seilwaith a
dulliau cynhyrchu diwydiannol, ac mae’n bwysig yn
strategol i economi India67.

MAE SECTOR PEIRIANNEG

INDIA
YN YSGOGI NIFER SYLWEDDOL
O SWYDDI, GAN GYFLOGI

1.4 MILIWN
O BOBL YN
UNIONGYRCHOL DROS
AMRYWIOL IS-SECTORAU
A CHAN GREU SWYDDI
ANUNIONGYRCHOL I

7 MILIWN
O BOBL
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• Cerbydol:
Yn 2017, nodwyd mai diwydiant
cerbydol India oedd y 4ydd
mwyaf yn y byd a’r 7fed
mwyaf o ran gweithgynhyrchu
cerbydau masnachol. Yn
wahanol i’r rhan fwyaf o
wledydd eraill lle mae ceir yw’r
rhan fwyaf o’r farchnad, yn
India, y segment ‘Dwy Olwyn’
(beiciau modur a sgwteri) yw’r
segment lle ceir y nifer mwyaf
o gerbydau68. Mae hyn yn
gysylltiedig â dosbarth canol
sy’n cynyddu a phoblogaeth
ifanc sy’n awyddus i fod yn
berchen ar eu dull trafnidiaeth
eu hunain.
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• A
 wyrofod:
Yn 2017, nododd Prif
Swyddog Gweithredol yr
SSC Awyrennau ac Awyrofod
fod sector awyrennau India
ymhlith y marchnadoedd sy’n
tyfu gyflymaf yn y byd, a bod
potensial eithriadol am dwf yn y
dyfodol. Mae hyn yn cynnwys
cynlluniau ar gyfer tua 100 o
feysydd awyr newydd yn India
er mwyn gwella cysylltedd
rhanbarthol69.
• Y
 nni:
Nodir bod sector pŵer India
ymhlith y sectorau pŵer
sydd wedi arallgyfeirio fwyaf
yn y byd, gyda ffynonellau
cynhyrchu pŵer yn amrywio
o lo, lignit, nwy naturiol, olew,

hydro, pŵer niwclear, gwynt,
solar, a gwastraff amaethyddol
a domestig70. Disgwylir twf
cyflym yn y sector ynni. Gellir
cysylltu hyn â galw cynyddol
am drydan, a fydd yn gofyn
am gynnydd sylweddol o ran y
capasiti cynhyrchu gosodedig70.
Ceir ffocws cynyddol hefyd ar
ynni adnewyddadwy, ac ystyrir
bod India yn y 5ed safle uchaf
yn y byd o ran capasiti ynni
adnewyddadwy gosodedig.
Fodd bynnag, ochr yn ochr
â hyn, disgwylir i’r defnydd o
ddulliau cynhyrchu pŵer gan
ddefnyddio glo gynyddu o hyd,
o gapasiti o 190 Gigawatt71
i 330- 441 Gigawatt erbyn
204070.
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INDIA

CRYNODEB O’R SYSTEM VET
Yn ystod eu deng mlynedd gyntaf o addysg, caiff dysgwyr addysg gyffredinol. Cyfeirir at y cam +2
(blynyddoedd 11 a 12), i’r rhai 16-17 oed, fel addysg uwchradd uwch, ac fe’i rhennir yn amrywiol
ffrydiau academaidd a galwedigaethol. Er bod y Bwrdd Addysg Uwchradd Canolog (CBSE)72 wedi
cynnwys llawer o bynciau galwedigaethol yn ei ddarpariaeth addysg uwchradd uwch, nodir bod
nifer y dysgwyr hyd yn hyn yn isel73.
Mewn perthynas ag addysg ôluwchradd, mae amrywiaeth eang
o wahanol sefydliadau yn darparu
VET gan gynnwys:
• A
 throfeydd Hyfforddi
Diwydiannol (ITI), a ariennir
gan y llywodraeth yn gyffredinol
(er y caiff rhai eu hariannu’n
breifat hefyd). Maent yn cynnig
amrywiaeth eang o gymorth
hyfforddi i fasnachau peirianneg
a masnachau nad ydynt yn
ymwneud â pheirianneg.
Gall hyd cyrsiau amrywio
o gwrs tystysgrif sylfaenol
blwyddyn o hyd i gwrs diploma
diwydiannol tair blynedd.
Mae tua 14,000 o Athrofeydd
Hyfforddi Diwydiannol sy’n
gysylltiedig â’r Cyngor
Hyfforddiant Galwedigaethol
Cenedlaethol (NCVT) yn India74.
Mae Canolfannau Hyfforddi
Diwydiannol (ITC) yn gweithredu
fel cymheiriaid hunangyllido i’r
athrofeydd hyn ac yn cynnig
amrywiaeth debyg o gyrsiau
galwedigaethol75.

• A
 throfeydd Hyfforddi Uwch
(ATI): Mae’r weinyddiaeth lafur
wedi penderfynu sefydlu 12 ATI
ledled y wlad76 fel rhan o gam
cyntaf y cynllun i greu 27 ATI i
hyfforddi 9,200 o hyfforddwyr
galwedigaethol. Mae’r cynllun
yn rhan o raglen ‘Make in India’
sy’n anelu at drawsnewid y
wlad yn hwb gweithgynhyrchu
o’r radd flaenaf, gan roi
pwyslais cryf ar feithrin sgiliau.

• Mae sefydliadau polytechnig
a ariennir gan y Llywodraeth a
sefydliadau polytechnig preifat,
yn ogystal ag amrywiaeth eang
o golegau eraill, gan gynnwys y
rheini â darpariaeth peirianneg
arbenigol, yn cynnig cyrsiau
diploma tair blynedd lefel uwch
mewn peirianneg.
• Mae Athrofeydd Technoleg
India (ITT) yn athrofeydd
peirianneg a thechnoleg
cyhoeddus annibynnol.
Yn 2018, roedd 23 IIT yn
gweithredu yn India77.
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SEILWAITH SGILIAU

SKILLS INDIA

Gellir crynhoi prif elfennau’r seilwaith sgiliau yn India fel a ganlyn:

Lansiwyd ymgyrch fawr, ‘Skills
India’ gan Brif Weinidog India yn
2015, gyda’r nod o hyfforddi 400
miliwn o bobl mewn amrywiaeth
o sgiliau erbyn 202282.

• M
 ae’r Gorfforaeth Datblygu
Sgiliau Genedlaethol (NSDC)
yn bartneriaeth cyhoedduspreifat78, a ariannwyd gan
lywodraeth India, â thargedau
i gefnogi twf hyfforddiant yn
y sector preifat a’r sector
cyhoeddus79. Sefydlwyd NSDC
yn 2015 i weithredu fel catalydd
ar gyfer newid, gan gynnwys
goruchwylio’r broses o sefydlu
rhwydwaith o Gynghorau
Sgiliau Sector (SSC).
• H
 yd yn hyn, mae 37 SSC yn
weithredol, gan gynnwys y
rheini sy’n ymdrin â nwyddau
cyfalaf, awyrofod, cerbydau ac
ynni gwyrdd. Rôl pob SSC yw
creu NOS ac arwain y broses
o ddylunio cymwysterau a
fframweithiau cymhwysedd
sy’n berthnasol i’w diwydiannau
penodol80.

• S
 efydlwyd yr Asiantaeth
Datblygu Sgiliau Genedlaethol
(NSDA)81 fel corff annibynnol o
dan y Weinyddiaeth Datblygu
Sgiliau ac Entrepreneuriaeth
er mwyn angori a gweithredu’r
Fframwaith Cymwysterau
Sgiliau Cenedlaethol (NSQF)
a sicrhau bod ansawdd a
safonau’r Fframwaith yn bodloni
gofynion sector benodol.
• M
 ae’r NSDA hefyd wedi
lansio System Gwybodaeth
Genedlaethol am y Farchnad
Lafur (LMIS) gyda’r nod o
gyfuno gwybodaeth am y
cyflenwad a’r galw mewn
perthynas â datblygu sgiliau
yn India. Fe’i defnyddir i
gynhyrchu dadansoddiadau
ac adroddiadau allweddol er
mwyn llywio gwaith i ddatblygu
polisïau.
• U
 n o rolau allweddol y
Fframwaith yw gwella llwybrau
cynnydd rhwng rhaglenni
VET mewn ysgolion, ynghyd
â chyfleoedd cynnydd mewn
perthynas â sefydliadau
polytechnig, colegau peirianneg
ac addysg uwch.
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Fodd bynnag, yn seiliedig ar y
dystiolaeth sydd ar gael83, er
bod hyfforddiant Skills India yn
debygol o fod o fudd sylweddol
i’r sector preifat drwy welliannau i
gynhyrchiant ac elw, bu’n anodd
annog y sector preifat i chwarae
mwy o ran. Mae hyn yn pwysleisio
graddau’r her sy’n wynebu India
o ran annog llawer o gyflogwyr
i gymryd rhan wrth wella sgiliau
cyflogeion.
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INDIA

TROSOLWG O GYMWYSTERAU GALWEDIGAETHOL A THECHNEGOL
• O
 edran dechrau VET
Yn 16-17 oed, rhennir ysgolion
uwchradd uwch yn amrywiol
ffrydiau academaidd a
galwedigaethol, ond erys y nifer
sy’n dewis VET mewn ysgolion
yn gymharol isel. Mae’r rhan
fwyaf o VET yn digwydd ar ôl yr
ysgol uwchradd yn 18+ oed.
• P
 rif systemau cyflwyno VET
Ysgolion, ITIau a ariennir gan
y llywodraeth, ITCau preifat,
canolfannau hyfforddi uwch,
sefydliadau polytechnig ac IITau
a ariennir gan y llywodraeth a
rhai preifat yw’r prif systemau ar
gyfer cyflwyno VET.

MAE

• C
 yfranogiad cyflogwyr
yn y broses o ddatblygu
cymwysterau
Yn seiliedig ar adborth o’r
cyfweliadau â rhanddeiliaid,
mae cyfranogiad cyflogwyr
yn amrywio yn ôl sector.
Mae’r CGSC wedi cynnwys
cyflogwyr yn helaeth wrth
ddatblygu cymwysterau mewn
modd strwythuredig, dull a
fabwysiadwyd mewn rhai
sectorau eraill, ond nid ym
mhob un.
• D
 ulliau asesu
Ar hyn o bryd, mae amrywiaeth
o systemau asesu ac ardystio
ar waith. Mae hyn yn arwain
at ddryswch ac yn ei gwneud
hi’n anodd iawn cysoni cyrsiau/
cymwysterau â’r NSQF84.

AMRYWIAETH O
SYSTEMAU ASESU
AC ARDYSTIO
HYN
AR WAITH AR
O BRYD

• L
 lwybrau cynnydd
Dylai’r ymarfer mapio
galwedigaethol sy’n
llywio’r broses o ddatblygu
cymwysterau newydd a
phresennol olygu y gellir mapio
llwybrau cynnydd VET clir
mewn meysydd galwedigaethol
perthnasol.
Fodd bynnag, nodwyd yn
ystod cyfweliad â rhanddeiliad
nad yw’r cynnydd rhwng
cymwysterau galwedigaethol
a thechnegol a phrifysgolion
wedi’i ddatblygu’n ddigonol.
Hefyd, nid oes llawer o
ddysgwyr yn ymgymryd â
chymwysterau galwedigaethol a
thechnegol mewn ysgolion.

SY’N EI GWNEUD HI’N ANODD
IAWN CYSONI CYRSIAU/
CYMWYSTERAU Â’R
FFRAMWAITH CYMHWYSTER

SGILIAU
CENEDLAETHOL
(NSQF)
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HERIAU ALLWEDDOL
Nodwyd nifer o heriau allweddol sy’n wynebu India mewn perthynas â pharhau i ddatblygu a gweithredu’r
system VET a’r cymwysterau cysylltiedig drwy gyfweliadau â rhanddeiliaid a gwaith ymchwil desg. Ni
fwriedir iddynt fod yn rhestr gynhwysfawr ond fe’u dewiswyd am eu bod yn arbennig o berthnasol i’r
system VET sy’n gwasanaethu’r sector. Mae’r enghreifftiau o fentrau yn yr adran nesaf yn cynnig rhai
atebion i’r heriau penodol hyn85:
X N
 odir bod gan VET
ddelwedd wael ac nad yw
llawer o bobl yn ystyried
ei fod mor bwysig ag
astudiaethau academaidd.
Yn aml, caiff VET ei ystyried
fel y dewis olaf, a fwriadwyd
ar gyfer y rheini na
wnaethant lwyddo i wneud
cynnydd, neu sydd wedi
dewis eithrio allan o’r system
academaidd ffurfiol.
X N
 ifer isel o ddysgwyr
yn astudio ar gyfer
cymwysterau sy’n
gysylltiedig â pheirianneg
mewn ysgolion. Er bod
rhai ysgolion wedi dewis
cyflwyno cymwysterau
galwedigaethol a thechnegol
a ddatblygwyd gan SSCau,
nododd rhanddeiliaid fod
cost uchel cyfarpar yn
rhwystr gan na all ysgolion
fforddio darparu adnoddau
digonol i gyflwyno’r
cymwysterau.

58

X M
 ae amrywiaeth o
systemau asesu ac ardystio
ar waith ar hyn o bryd.
X T
 ynnwyd sylw at ddiffyg
hyfforddwyr o ansawdd da
fel maes sy’n peri pryder
sylweddol. Mae galw
cynyddol i ddatblygu gallu
hyfforddwyr sy’n cyflwyno
cymwysterau galwedigaethol
a thechnegol.

X Y
 n hanesyddol, mae
cysylltiadau gwael rhwng
diwydiant a cholegau VET a
darparwyr hyfforddiant wedi
arwain at sefyllfa lle nad yw
cymwysterau galwedigaethol
a thechnegol wedi bodloni
gofynion cyflogwyr. Er bod
hyn wedi dechrau newid
drwy sefydlu cyrff fel SSCau,
mae sicrhau cysylltiadau
agos â diwydiant yn heriol o
hyd.
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ARFERION CYFREDOL
Nodwyd menter CGSC drwy’r cyfweliadau â rhanddeiliaid fel enghraifft o arfer cyfredol sy’n cynnig
dealltwriaeth o’r angen i sicrhau bod fframweithiau cymwysterau presennol yn fwy perthnasol i ddiwydiant.
Mae hefyd yn ymdrin â gofynion sgiliau cyfnewidiol y sector o ganlyniad i gyflwyno Diwydiant 4.0, drwy
ddatblygu cymwysterau wedi’u teilwra..
Enghraifft 13
Ymarfer mapio
galwedigaethol sylweddol
yn gysylltiedig â datblygu
pecynnau cymwysterau.
Mae’r enghraifft hon yn nodi
sut mae’r CGSC wedi arwain
y ffordd er mwyn sicrhau
bod hyfforddiant yn diwallu
anghenion penodol diwydiant
yn y sector nwyddau cyfalaf.
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ENGHRAIFFT 13

YMARFER MAPIO GALWEDIGAETHOL
SYLWEDDOL YN GYSYLLTIEDIG Â
DATBLYGU PECYNNAU CYMWYSTERAU
Amcan allweddol y CGSC
yw creu ecosystem gadarn
a bywiog ar gyfer datblygu
addysg a sgiliau o ansawdd yn
y Sector Nwyddau Cyfalaf yn y
wlad66.
Mae CGSC yn India wedi arwain y
ffordd mewn perthynas ag ymarfer
mapio galwedigaethol sylweddol
o’r sector nwyddau cyfalaf, gan
gynnwys mapio 359 o swyddi i’r
NSQF. Amcangyfrifir bod hyn yn
cyfateb i tua 80% o’r sector.
Fel rhan o’r broses,
ymgynghorwyd yn eang â
chyflogwyr bach, canolig a mawr
er mwyn nodi swyddi a gofynion
sgiliau cysylltiedig, gan gynnwys
tua 80 o ymweliadau â busnesau.
Mae pecynnau cymwysterau
yn cael eu datblygu ar gyfer
pob swydd. Mae’r gwaith
hwn yn mynd rhagddo o hyd,
a chwblhawyd 55 hyd yn hyn.
Mae’r pecynnau cymwysterau
yn cynnwys gwybodaeth am y
disgrifiad swydd; y nodweddion
personol gofynnol; is-sectorau
perthnasol; galwedigaeth
berthnasol; lefel NSQF; NOS
cymwys; meini prawf perfformiad;
y cymwysterau addysgol sylfaenol
gofynnol; unrhyw drwydded neu
hyfforddiant sydd eu hangen
ymlaen llaw; yr isafswm oedran ar
gyfer dechrau gweithio a’r profiad
gofynnol.
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Nododd y CGSC hefyd fod
mesurau wedi cael eu rhoi
ar waith i olrhain newidiadau
technolegol yn y dyfodol. Gwneir
hyn drwy sefydlu pwyllgor
gweithgynhyrchu uwch o dan
Diwydiant 4.0, a fydd yn ystyried
y goblygiadau i gymwysterau.
Mae’r pwyllgor wedi trefnu nifer
o weithdai yn cynnwys cyflogwyr.
Cymerodd 32 o gyflogwyr ran yn
yr un mwyaf yn 2018. Mae CGSC
wrthi’n datblygu dau gymhwyster
sy’n ymwneud â’r gofynion
sgiliau newidiol sy’n gysylltiedig
â Diwydiant 4.0. Maent yn
gysylltiedig â pheirianwyr
awtomeiddio ffatri a pheirianwyr
cynnal a chadw rhagfynegiadol.
Mae’r cymwysterau drafft
wedi’u datblygu ac yn barod i’r
diwydiant eu dilysu. Ar yr adeg
pan siaradwyd â rhanddeiliaid,
disgwyliwyd y byddai’r broses
honno yn cael ei chynnal yn fuan.
Fel rhan o’r broses o ddatblygu’r
cymwysterau, ymgynghorwyd yn
helaeth â diwydiant hefyd. Caiff
pob cymhwyster ei ddilysu gan o
leiaf 10 o gyflogwyr bach, canolig
a mawr.
Rhoddwyd proses ddilysu gadarn
ar waith hefyd, sy’n ei gwneud yn
ofynnol i’r canlynol ddigwydd cyn
y caiff y cymwysterau eu cynnwys
yn y NSQF:
• Cânt eu hadolygu gan yr NSDC.

• C
 ânt eu cymeradwyo gan y
Pwyllgor Cymwysterau Sgiliau
Cenedlaethol (NSQC). Mae’r
pwyllgor hwn yn cynnwys
rhanddeiliaid sy’n gyfrifol
am gymeradwyo NOS ac
am sicrhau bod yr NSQF yn
gydnaws â fframweithiau
cymwysterau rhyngwladol.
O ran cyflwyno cymwysterau
CGSC, gwneir hyn ar hyn o bryd
drwy gymysgedd o wahanol
sefydliadau, canolfannau hyfforddi
a dysgu yn y gweithle:
• M
 ae rhai colegau peirianneg
bellach wedi mabwysiadu
cymwysterau CGSC.
• M
 ae nifer o ganolfannau
hyfforddi yn cyflwyno’r
cymwysterau hyn, ac
mae rhai o’r canolfannau
hyfforddi wedi’u dynodi’n
Ganolfannau Rhagoriaeth. Er
enghraifft, mae Cymdeithas
Gweithgynhyrchwyr Peiriannau
CNC wedi sefydlu Canolfan
Hyfforddi Rhagoriaeth, sydd
bellach yn gwbl gydnaws â’r
CGSC.
• C
 yflwynir hyfforddiant yn
y gweithle drwy’r llwybr
prentisiaeth.
• E
 r bod rhai ysgolion wedi
mabwysiadu cymwysterau
galwedigaethol gan rai SSCau
eraill, nid yw hynny’n wir eto
ar gyfer peirianneg gan eu bod
o’r farn bod y cyfarpar sydd ei
angen yn rhy ddrud.
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CASGLIAD
YN YR ASTUDIAETH HON, YSTYRIWYD DULLIAU O DDATBLYGU, CYFLWYNO
AC ASESU CYMWYSTERAU GALWEDIGAETHOL A THECHNEGOL YN Y SECTOR
EAME I DDYSGWYR RHWNG 14 AC 19 OED A PHRENTISIAETHAU MEWN PUM
GWLAD BENODOL; YR ISELDIROEDD, Y FFINDIR, OMAN, CANADA (ALBERTA)
AC INDIA.
Ar gyfer pob gwlad, disgrifiwyd
y cyd-destun economaidd y
cyflwynir VET o’i fewn a nodwyd
yr heriau a’r cyfleoedd o ran y
ddarpariaeth VET yn y sector.
Mae nifer o nodweddion tebyg
a gwahaniaethau allweddol
yn systemau VET y gwledydd
gwahanol, y gellir eu crynhoi fel a
ganlyn:
Oedran dechrau VET:
Ceir gwahaniaethau o ran yr
oedran y mae dysgwyr yn dechrau
ymgymryd â chyrsiau VET.
Yn yr Iseldiroedd, gall dysgwyr
ddewis VET uwchradd paratoadol
yn 14 oed, ac addysg seiliedig ar
waith neu alwedigaethol o 16 oed.
Yn y Ffindir, gall dysgwyr ddewis
llwybr uwchradd uwch VET fel
arfer o 16 oed. Mae nifer uchel o
ddysgwyr yn dewis y llwybr hwn
bryd hynny.
Yn yr un modd, yng Nghanada,
gall dysgwyr ysgol uwchradd
ysgol uwchradd wneud
dewisiadau CTS a K&E
galwedigaethol o 16 oed.

Yn India, er y gall dysgwyr ysgol
ddilyn llwybrau VET o 16 oed,
mae’r nifer sy’n gwneud hynny yn
yr ysgol yn gymharol isel, gyda’r
rhan fwyaf o VET yn digwydd ar ôl
18 oed. Mae hyn hefyd yn wir yn
Oman.

Mae’r ffurf fwyaf strwythuredig
o gyfranogiad gan gyflogwyr
i’w gweld yn yr Iseldiroedd lle y
caiff cyflogwyr eu cynrychioli ar
y pwyllgorau sy’n pennu’r broses
ar gyfer datblygu cymwysterau ar
lefelau cenedlaethol a rhanbarthol.

Yng Nghymru, fel arfer mae
dysgwyr yn dilyn rhaglenni VET o
16 oed. Ymddengys fod hyn yn
unol â systemau VET datblygedig
eraill a drafodir yn yr adroddiad.

Er nad oes llawer o gydgysylltu
cenedlaethol yng Nghanada, ceir
cyfranogiad strwythuredig iawn
gan gyflogwyr ar lefel darparwyr
unigol, yn enwedig yn achos
colegau, drwy PACau.

Prif systemau cyflwyno VET:
Mae amrywiaeth o ddarparwyr
dysgu yn cyflwyno VET ym mhob
gwlad a astudiwyd. Mae’r rhain
yn cynnwys ysgolion, colegau
ôl-16, sefydliadau addysg uwch a
chanolfannau hyfforddi a ariennir
yn breifat
Cynnwys cyflogwyr:
Mae graddau a natur cyfranogiad
cyflogwyr wrth ddatblygu
cymwysterau technegol a
galwedigaethol yn amrywio’n
sylweddol rhwng y pum gwlad a
astudiwyd.

Ceir mwy o ffocws ar ddysgu yn y
gweithle yn y Ffindir; proses sy’n
golygu y daw athrawon i gyswllt
llawer mwy aml ac uniongyrchol â
chyflogwyr. Mae hyn yn ei gwneud
hi’n haws i sefydliadau addysgol
gael y wybodaeth ddiweddaraf
am anghenion sgiliau newidiol
cyflogwyr.
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Yn gyffredinol, nid yw cyfranogiad
cyflogwyr wrth ddatblygu
cymwysterau technegol a
galwedigaethol wedi’i sefydlu
cystal yn India ac Oman. Fodd
bynnag, yn India, ceir enghreifftiau
o gyfranogiad helaeth gan
gyflogwyr, wedi’i arwain gan
SSCau neu gyrff sy’n cynrychioli’r
sector sy’n gwasanaethu sectorau
penodol. Un enghraifft a nodir
yw’r CGSC yn India. Yn achos
Oman, mae’r cyfranogiad mwyaf
datblygedig gan gyflogwyr i’w
weld yn y sector Olew a Nwy.
Daw’r astudiaeth hon i’r casgliad
bod cymwysterau a hyfforddiant o
ansawdd uchel yn seiliedig ar alw
gan gyflogwyr am sgiliau cyfredol
a sgiliau ar gyfer y dyfodol
sy’n pennu gofynion cymhwysedd
a gwybodaeth. Caiff y gwledydd
hynny sy’n cynnwys cyflogwyr
wrth ddatblygu a dylunio
cymwysterau, ac sy’n rhoi proses
sicrhau ansawdd drylwyr ar waith
ar gyfer y cymwysterau hynny,
effaith gadarnhaol ar y farchnad
lafur ac ar gynnydd dysgwyr i
mewn i gyflogaeth.
Llwybrau cynnydd:
Daw darlun amrywiol i’r amlwg ar
draws y pum gwlad a astudiwyd,
gyda’r Iseldiroedd a’r Ffindir yn
dangos llwybrau cynnydd clir a
gyd-gysylltir ar lefel genedlaethol.
Yn achos Oman ac India,
cymerwyd camau sylweddol
i wella llwybrau cynnydd. Yn
Oman, gwnaed hyn drwy
strategaeth sgiliau genedlaethol
ac yn India, fe’i harweiniwyd
gan SSCau. Yn India, nid oes
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llwybrau cynnydd cadarn rhwng
cymwysterau galwedigaethol a
thechnegol a phrifysgolion, gyda
llawer o randdeiliaid o’r farn o hyd
mai prifysgolion yw’r llwybr gorau
at y farchnad lafur.
Yng Nghanada, nid yw llwybrau
cynnydd wedi’u sefydlu’n gadarn
o fewn taleithiau, a phrin yw’r
llwybrau tuag at gymwysterau
masnach proffesiynol uwch i
brentisiaid graddedig. Fodd
bynnag, yn nhalaith Alberta,
mae’r llwybrau cynnydd yn
cynnwys cytundebau eang ar
lefel darparwyr unigol er mwyn
cefnogi cynnydd rhwng ysgolion
a cholegau a rhwng colegau a
phrifysgolion.
Gweithdrefnau asesu: Ceir rhai
gwahaniaethau sylweddol o ran
dulliau asesu VET ym mhob gwlad
a oedd yn rhan o’r astudiaeth.
Yn yr Iseldiroedd a Chanada, ceir
cryn dipyn o awtonomi ar lefel
darparwyr unigol mewn perthynas
â’r dull asesu a fabwysiadwyd.
Yn y Ffindir, ceir ffocws ar asesu ar
sail cymhwysedd yn y gweithle, ac
ymddengys fod Oman hefyd wedi
symud yn rhannol tuag at y dull
gweithredu hwn. Mae Cymru hefyd
yn adlewyrchu’r dull gweithredu
hwn ar sail cymhwysedd yn ei
modelau asesu.
Yn India, mae llawer o systemau
asesu ac ardystio ar waith. Gall
hyn arwain at ddryswch a’i
gwneud hi’n anodd cysoni cyrsiau
a chymwysterau â’r NSQF.
Mae’r astudiaeth hon wedi nodi
nifer o themâu allweddol sy’n

ymwneud â datblygu, cyflwyno
ac asesu cymwysterau yn y
sector. Gellir eu crynhoi fel a
ganlyn:
• Pwysigrwydd sefydlu
system gymwysterau y gall
rhanddeiliaid ei deall yn glir.
Mae’r Iseldiroedd a’r Ffindir
yn enghreifftiau defnyddiol o
wledydd sydd wedi gwneud
diwygiadau sylweddol yn
ddiweddar yn arwain at
symleiddio eu fframweithiau
cymwysterau:
» O 2014, symleiddiwyd y
ddarpariaeth cymwysterau
genedlaethol yn yr
Iseldiroedd, gan arwain
at ostyngiad yn nifer y
cymwysterau. Cadwyd
strwythur cymwysterau yn
gymharol eang er mwyn gallu
addasu i ddiwallu anghenion
newidiol y farchnad lafur
ranbarthol a newidiadau
technolegol.
» Roedd y diwygiadau yn 2018
i system sgiliau’r Ffindir
hefyd yn cynnwys symleiddio
cymwysterau presennol, gan
arwain at lai o gymwysterau,
ond cymwysterau a oedd
yn ehangach. Disgwylir y
bydd nifer y cymwysterau
galwedigaethol a
thechnegol yn lleihau o 351
i 164. Disgwylir i’r strwythur
cymwysterau newydd hwn
alluogi dysgwyr i ddangos
eu lefel cymhwysedd mewn
ffordd fwy hyblyg, ac yn
unol â gofynion diwydiant.
Ni werthuswyd effaith y
diwygiadau hyn eto86.
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• P
 wysigrwydd dylunio
cymwysterau sy’n berthnasol
i ddiwydiant. Mabwysiadwyd
nifer o ddulliau gweithredu
mewn perthynas â chysoni
datblygiad cymwysterau ag
anghenion cyflogwyr, gan
gynnwys:
» Sefydlu rhwydweithiau
strwythuredig rhwng
cyflogwyr a sefydliadau
addysgol ar lefel
genedlaethol, ranbarthol a
lleol yn yr Iseldiroedd.
» Cyflwyno cymwysterau
‘pontio’ yn yr Iseldiroedd
sy’n cyfuno elfennau o ddau
gymhwyster sy’n bodoli
eisoes.Mae’r rhain wedi’u
hanelu at rannau arbenigol
penodol o’r farchnad lafur
sy’n deillio o ofynion sgiliau
newidiol.
» Mae defnyddio modiwlau
dewisol yn yr Iseldiroedd yn
helpu i sicrhau hyblygrwydd
yn y system, ar lefel leol a
rhanbarthol, er mwyn ymateb
i anghenion sgiliau newidiol.
» Datblygu NOS, fframweithiau
hyfforddi a chymwysterau
newydd i ddiwallu anghenion
cyflogwyr yn y sector
Olew a Nwy yn Oman, gan
ymgysylltu’n helaeth iawn â
chyflogwyr.
» Datblygu system cofrestru ac
ardystio cyflenwyr ar gyfer
y diwydiant Olew a Nwy yn
Oman. Dylai hyn ddarparu
ffynhonnell ddata gyfoethog
er mwyn llywio’r galw am VET
a’r broses o’i gynllunio.

» Mae PACau sy’n cynnwys
cynrychiolwyr diwydiant lleol
yn Alberta yn helpu i sicrhau
cysylltiadau cryf â chyflogwyr
lleol er mwyn helpu i
ddatblygu a gweithredu
cymwysterau.
» Mae mentrau ymchwil
gymhwysol yn annog
cydweithio rhwng colegau
a diwydiant yn Alberta er
mwyn datblygu cynhyrchion
newydd.
» Mapio galwedigaethol o’r
sector nwyddau cyfalaf yn
India er mwyn datblygu
amrywiaeth o becynnau
cymwysterau sy’n gwbl
gydnaws ag anghenion
diwydiant penodol. Cafodd
cyflogwyr eu cynnwys yn
helaeth yn y broses hon.

• Mae gofynion sgiliau yn y
sector yn newid yn gyflym
o ganlyniad i ddechrau
Diwydiant 4.0. O ganlyniad,
mae busnesau yn wynebu
prinder sgiliau, yn enwedig
ym maes peirianneg ddigidol.
Mae’r astudiaeth hon wedi
nodi bod angen i ddarparwyr
dysgu a chyflogwyr gydweithio
er mwyn nodi’r sgiliau digidol y
bydd eu hangen ar hyfforddeion
sy’n ymuno â’r gweithlu a
chyflogeion presennol. Roedd
dwy enghraifft o’r Iseldiroedd
ac un o India yn arbennig
o ddefnyddiol wrth gynnig
gwybodaeth am gamau a
gymerwyd i ymateb i’r heriau
hyn:
» Mae cymwysterau ‘pontio’
yn yr Iseldiroedd yn cyfuno
elfennau o ddau gymhwyster
sy’n bodoli eisoes. Mae hyn
yn golygu eu bod yn llawer
cyflymach i’w datblygu na
chymhwyster cyffredin, a’u
bod felly’n ddefnyddiol wrth
ymateb i ofynion sgiliau sy’n
newid yn gyflym.
» Mae’r defnydd o fodiwlau
dewisol yn yr Iseldiroedd yn
helpu i sicrhau hyblygrwydd
yn y system ar lefel leol a
rhanbarthol, sy’n golygu y
gellir ymateb yn gyflymach
i anghenion sgiliau lleol
newidiol.
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» Mae’r CGSC yn India yn
olrhain newid technolegol
drwy sefydlu
pwyllgor gweithgynhyrchu
uwch o dan Diwydiant 4.0, a
fydd yn ystyried y goblygiadau
i gymwysterau. Mae’r pwyllgor
wedi trefnu nifer o weithdai yn
cynnwys cyflogwyr. Mae dau
gymhwyster sy’n ymwneud â’r
gofynion sgiliau newidiol sy’n
gysylltiedig â Diwydiant 4.0
wrthi’n cael eu datblygu ar hyn o
bryd.
• P
 wysigrwydd sicrhau bod
VET sy’n gysylltiedig â
pheirianneg yn hyblyg ac
yn ddeniadol i ddysgwyr.
Cyfeiriodd tair enghraifft at sut
yr ymdriniwyd â’r mater hwn yn
y Ffindir:
» Caiff dysgwyr y cyfle i
ddylunio eu llwybrau astudio
eu hunain.
» Caiff dysgwyr eu hasesu a’u
credydu am gymwyseddau
a gaffaelwyd yn flaenorol
a rhoddir ffocws ar gaffael
cymwyseddau coll fel rhan o’u
hastudiaethau. Mae hyn yn
sicrhau bod rhaglenni astudio
wedi’u teilwra at anghenion
unigol.
» Rôl deunyddiau dysgu digidol
wrth hwyluso llwybrau astudio
hyblyg.
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• P
 wysigrwydd sicrhau
llwybrau clir rhwng ysgolion,
dysgu galwedigaethol a
dysgu lefel uwch pellach
a’r byd gwaith. Tynnodd
astudiaeth achos o Alberta sylw
at ddull gweithredu a oedd yn
ymateb i’r her hon:
» Mae system Credydau Deuol
Alberta yn galluogi dysgwyr
ysgol uwchradd i ennill
credydau ysgol uwchradd a
chredydau sy’n cyfrif tuag at
gymhwyster ôl-uwchradd.
Mae hyn yn ei gwneud hi’n
haws ac yn fwy deniadol
symud ymlaen o’r ysgol i
hyfforddiant galwedigaethol
pellach.
• P
 wysigrwydd annog mwy
o fenywod a merched
i ymgymryd â VET sy’n
gysylltiedig â pheirianneg.
» Tynnodd enghraifft o’r
Iseldiroedd sylw at
amrywiaeth o fentrau a
ddatblygwyd er mwyn
ceisio cynyddu cyfranogiad
menywod a merched mewn
STEM.

• Pwysigrwydd annog unigolion
i ymgymryd â phrentisiaethau.
» Roedd sefydlu system
cofrestru ac ardystio
cyflenwyr yn Oman yn
enghraifft ddiddorol o ddull
a ddefnyddiwyd i gynyddu
cofrestriadau ar brentisiaethau
drwy alluogi dysgwyr i nodi’r
cyfleoedd am brentisiaeth a
oedd ar gael iddynt.
Mae’r adroddiad hwn wedi
ceisio darparu astudiaeth o
arferion rhyngwladol wrth
ddatblygu cymwysterau
galwedigaethol a thechnegol ar
gyfer y sector. Tynnodd sylw at
bwysigrwydd sicrhau perthnasedd
cymwysterau i’r diwydiant,
manteision symleiddio portffolios
cymwysterau cenedlaethol a
gwerth gweithio’n unol â model
sy’n hyrwyddo ac yn hwyluso
dull gweithredu hyblyg er mwyn
adlewyrchu’r tirlun economaidd
modern. Yn ehangach, mae’r
gwaith ymchwil yn nodi dulliau
gweithredu rhyngwladol sy’n
hyrwyddo mynediad i VET
cynhwysol o ansawdd uchel. Y
gobaith yw y gall yr astudiaeth
hon wneud cyfraniad gwerthfawr
at ddealltwriaeth Cymwysterau
Cymru o arferion rhyngwladol yn y
sector EAME.
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ATODIAD 1
RHESTR O SEFYDLIADAU RHANDDEILIAD SYDD WEDI CYFRANNU AT YR
ASTUDIAETH HON DRWY GYFWELIADAU.

Gwlad

Sefydliad

Canada (Alberta)

CICan (Colegau ac Athrofeydd Canada) (2 gyfweliad â rhanddeiliaid)

Canada (Alberta)

Coleg Lakeland, Alberta

Canada (Alberta)

Athrofa Dechnoleg Gogledd Alberta (NAIT)

Y Ffindir

Omnia

Y Ffindir

WinNova (2 gyfweliad â rhanddeiliaid)

Y Ffindir

SATAEDU

India

Pearson

India

Y Cyngor Sgiliau Awyrofod ac Awyrennau (AASSC)

India

Y Cyngor Sgiliau Nwyddau Cyfalaf (CGSC)

India

Green Jobs SSC (SCGJ)

Yr Iseldiroedd

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Oman

Cymdeithas Gwasanaethau Petrolewm Oman (OPAL)

Oman

Y Coleg Technolegol Milwrol (MTC)
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