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1. Croeso i adroddiad cryno gweithredol ein hadolygiad sector o gymwysterau, a'r
system gymwysterau, ym maes Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni. Hwn
yw’r pedwerydd mewn cyfres o adolygiadau sector a gynhaliwyd gan Cymwysterau
Cymru, sef rheoleiddiwr cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru. Mewn
adolygiadau sector, rydym yn bwrw golwg drawsbynciol ar y cymwysterau mewn
sector cyflogaeth penodol, er mwyn gweld a yw anghenion cyflogwyr a dysgwyr yn
y sector hwnnw yn cael eu diwallu. Rydym hefyd yn edrych ar y system gymwysterau
sylfaenol, gan gynnwys y ffordd y mae gwahanol sefydliadau yn cydweithio i
ddarparu’r cymwysterau hynny. Rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar gymwysterau
sy’n gymwys i’w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus ar gyfer
dysgwyr o dan 19 oed – y rhai a gymerir mewn ysgolion uwchradd a cholegau
addysg bellach, ac fel rhan o raglenni prentisiaeth. Fodd bynnag, os byddwn yn
darganfod problemau gyda chymwysterau perthnasol eraill, rydym yn ystyried y rhai
hynny hefyd.
2. Aethom i'r afael â nodau'r Adolygiad trwy gyfres o ffrydiau gwaith, gan gynnwys
cyfweliadau manwl â rhanddeiliaid, grwpiau trafod â ffocws gyda dysgwyr, holiadur
ar-lein, adolygiad technegol o gymwysterau ac astudiaeth gymharu ryngwladol.
Defnyddiwyd tystiolaeth gennym o'r holl ffrydiau gwaith hyn i lywio'r canfyddiadau a
gyflwynir yn yr adroddiad llawn.
Ymgysylltu â
rhanddeiliaid

Ymgysylltu â
dysgwyr

Holiadur arlein

Adolygiad
technegol

104 cyfweliad

362 dysgwr

137 ymateb

21 cymhwyster
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Astudiaeth
gymharu
ryngwladol
5 gwlad

3. Mewn perthynas â’r cymwysterau a gynigir yn gyffredinol i’r sector Peirianneg,
Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni, nododd yr Adolygiad y canlynol:
• mae mwyafrif y darparwyr dysgu a gafodd eu cyfweld o'r farn bod yr ystod o
gymwysterau yn y sector yn ddigonol i ddiwallu anghenion cyflogwyr a dysgwyr,
ond mynegodd ychydig o ddarparwyr dysgu awydd am fwy o ddewis cymwysterau
mewn pynciau penodol fel rheilffyrdd, mecatroneg, ac ynni.
• mae prentisiaethau yn y sector yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr, a
dywedodd mwyafrif y rhai a gafodd eu cyfweld wrthym eu bod yn gwerthfawrogi'r
rhaglenni dysgu a'r cymwysterau a gynigir gan golegau addysg bellach a
darparwyr dysgu seiliedig ar waith.
• mae bron pob un o'r cyflogwyr y gwnaethom eu cyfweld yn ystyried bod
cymwysterau ymgeiswyr yn ystyriaeth allweddol yn ystod y broses recriwtio,
gyda'r mwyafrif o'r cyflogwyr hynny yn ei gwneud yn ofynnol i bobl ifanc fod
wedi cyflawni pum TGAU ar radd C neu'n uwch i gael mynediad i'w rhaglenni
prentisiaeth.
• er bod cyflogwyr yn defnyddio cymwysterau fel maen prawf allweddol wrth recriwtio
prentisiaid a staff, maent yn tueddu i werthfawrogi ymddygiad dysgwyr yn fwyaf uchel.
• mae rhanddeiliaid yn credu bod y cymwysterau sydd ar gael yn y sector yn
paratoi dysgwyr yn effeithiol i symud ymlaen i astudiaeth bellach, addysg uwch,
prentisiaethau a/neu gyflogaeth.
• mae darparwyr dysgu a chyflogwyr yn poeni am briodoldeb cymwysterau ar
sail cymhwysedd, fel y Diploma NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau
Peirianneg, sy'n cael ei gynnig i ddysgwyr o dan 16 oed.
• mae'r cymwysterau peirianneg cyfredol sydd ar gael mewn ysgolion uwchradd
yn cael eu cymryd yn bennaf gan ddysgwyr nad ydynt yn perfformio cystal mewn
pynciau academaidd, ac maent yn tueddu i beidio â denu, neu gael eu cynnig i,
ddysgwyr mwy academaidd o ran gallu. Un rheswm allweddol a roddwyd am hyn
oedd nad yw'r cymwysterau peirianneg a gynigir mewn ysgolion uwchradd yn
gymwysterau TGAU ac, felly, nid ydynt yn cael eu hystyried yn gyfartal â phynciau
TGAU.
• cynigir cyfle i ddysgwyr ymgymryd â rhai cymwysterau yn Gymraeg ond nododd
darparwyr dysgu mai niferoedd cymharol fach sy’n cymryd yr opsiwn hwn.
Roedd y rhesymau a roddwyd am hyn yn cynnwys yr her ganfyddedig o ddeall y
derminoleg dechnegol yn Gymraeg, yr awydd i ddysgu ochr yn ochr â'u cyfoedion
nad oeddent yn siarad Cymraeg, a'r farn mai'r Saesneg yw'r brif iaith a ddefnyddir
yn y mwyafrif o weithleoedd.
• roedd ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn poeni nad oedd y cymwysterau
BTEC mwy newydd (2016) sydd ar gael yn y sector ar gael trwy gyfrwng y
Gymraeg.
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4. Mewn perthynas â chynnwys cymwysterau yn y sector a pha mor gyfredol ydynt,
nododd yr Adolygiad y canlynol:
• roedd rhanddeiliaid yn pryderu nad yw cynnwys rhai cymwysterau yn adlewyrchu'r
dechnoleg a'r arferion a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn diwydiant. Amlygwyd
enghreifftiau fel deallusrwydd artiffisial, roboteg ac awtomeiddio, a deunyddiau
modern fel graffen, titaniwm a chyfansoddion fel cynnwys sy'n ymddangos mewn
ychydig iawn o gymwysterau er eu bod yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn
diwydiant.
• mae cynnwys y cymwysterau BTEC mwy newydd (2016) yn gyfredol o'u cymharu
â'r fersiynau hŷn (2010), sydd â chynnwys sydd wedi dyddio. Fodd bynnag, ystyrir
bod y cymwysterau BTEC mwy newydd yn fwy academaidd na'r fersiynau hŷn. Am
y rheswm hwn, dywedodd ychydig o ddarparwyr dysgu wrthym eu bod yn ystyried
cynnig cymwysterau amgen, yn hytrach na chynnig y cymwysterau BTEC mwy
newydd, pan ddaw'r fersiynau hŷn i ben yn ddiweddarach eleni.
• y cymwysterau y mae angen eu diweddaru fwyaf yw cymwysterau cynnal a chadw
ac atgyweirio cerbydau ysgafn. Nid yw'r cymwysterau hyn, sydd wedi bodoli ers
2010, yn adlewyrchu'r dechnoleg sydd wedi'i chynnwys mewn cerbydau modern.
Yng nghynnwys y cymwysterau, ychydig iawn o gyfeiriad, os o gwbl, sydd at
dechnoleg fodern fel cerbydau hybrid a thrydan, cychwyn/stopio, cymorth lôn,
brecio awtomatig a sychwyr sgrin wynt sy'n synhwyro glaw.
• mae cyflogwyr awyrofod a cholegau addysg bellach yn rhwystredig bod y Diploma
Estynedig NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrennau yn berthnasol i awyrennau
milwrol, ond ei fod yn llai perthnasol i awyrennau masnachol.
• mae dysgwyr yn credu y byddent yn elwa o ganolbwyntio mwy ar gynnwys
ymarferol o fewn cymwysterau.
5. Mewn perthynas ag asesu cymwysterau yn y sector, nododd yr Adolygiad y canlynol:
• mae darparwyr dysgu yn pryderu bod maint yr asesiad a gynhwysir mewn
cymwysterau yn aml yn effeithio ar yr amser sydd ar gael ar gyfer addysgu a dysgu
o ansawdd uchel.
• mae maint yr asesiad, a'r dull o asesu, yn golygu bod rhai cymwysterau'n cael eu
gor-asesu, a gall hynny ei wneud yn anhydrin i ddysgwyr.
• mae gan rai cymwysterau gynnwys tebyg iawn ar draws gwahanol unedau (er
enghraifft, iechyd a diogelwch), sy'n arwain canolfannau i asesu'r cynnwys hwn ar
sawl achlysur.
• mae gormod o ddibyniaeth ar waith ysgrifenedig fel y prif fath o asesiad, hyd yn
oed fel tystiolaeth o gwblhau tasgau ymarferol.
• r oedd anghysondebau rhwng asesiadau a ddyfeisiwyd gan wahanol ganolfannau,
gyda rhai dysgwyr yn dweud wrthym fod asesiadau yn aneglur ac yn anodd eu
dehongli.
• mae prosesau sicrhau ansawdd allanol mewn cyrff dyfarnu yn cael eu hystyried yn
gadarn, ac mae cyrff dyfarnu yn darparu cefnogaeth dda iawn i ddarparwyr dysgu,
ond dywedodd ychydig o ddarparwyr dysgu wrthym y gall fod anghysondebau
rhwng swyddogion sicrhau ansawdd allanol.
• er gwaethaf rhai pryderon, nododd ychydig o ddarparwyr dysgu bod cynnwys
arholiadau allanol yn y cymwysterau galwedigaethol a thechnegol mwy newydd yn
gwneud y cymwysterau'n fwy cadarn, cyson a hydrin.
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6. Mewn perthynas â’r system gymwysterau ehangach, nododd yr Adolygiad y canlynol:
• mae recriwtio a chadw athrawon ac aseswyr arbenigol – yn enwedig mewn pynciau
arbenigol fel electroneg, rheilffyrdd a cherbydau modur – yn her sylweddol i'r
mwyafrif o ddarparwyr addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith.
• mae gan golegau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith ddigon o
offer technegol i ddarparu cymwysterau cysylltiedig â pheirianneg yn effeithiol,
gyda sawl un yn elwa o arian Llywodraeth Cymru i brynu offer.
• mae gan rai ysgolion uwchradd offer technegol addas tra bod gan eraill offer
cyfyngedig, a gall hynny ei gwneud yn heriol i addysgu'r pwnc yn effeithiol.
• mae perthnasoedd cryf rhwng y mwyafrif o gyflogwyr a'r colegau addysg bellach
a'r darparwyr dysgu seiliedig ar waith y maent yn gweithio gyda nhw.
• gellid gwneud mwy, yn enwedig gan ysgolion, i hyrwyddo peirianneg a
phrentisiaethau.
• mae angen annog mwy o fenywod a merched i astudio pynciau sy'n gysylltiedig â
pheirianneg ac i weithio yn y sector.
Ein hymateb i ganfyddiadau’r Adolygiad
7.  Y
 m Mhennod 9 o'r adroddiad llawn, rydym yn nodi'r camau y byddwn yn eu cymryd
i fynd i'r afael â'r materion a godwyd gan yr Adolygiad. Rydym yn esbonio y dylai'r
camau gweithredu a nodir yn yr adroddiad gryfhau cymwysterau a goresgyn
materion penodol yn ymwneud â chymwysterau, tra'n cynnal cryfderau'r sector.
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8. M
 ae'r camau y byddwn yn eu cymryd wedi'u nodi yn y tabl isod. Rydym eisoes
wedi dechrau gweithredu rhai o'r gweithredoedd trwy weithio gyda chyrff dyfarnu
a rhanddeiliaid i ymateb i'r heriau a'r cyfleoedd hyn. Ym Mhennod 9, rydym yn
amlinellu ein hystyriaethau wrth benderfynu ar bob cam gweithredu. Rydym hefyd
yn cynnwys ymatebion gan gyrff dyfarnu i rai o'r gweithredoedd.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gweithred
Byddwn yn rhannu gyda'r cyrff dyfarnu y canfyddiadau sy'n ymwneud â'r
bylchau a nodwyd yn ystod a chynnwys y cymwysterau ac yn eu hannog i
wneud cymwysterau addas sy'n llenwi’r bylchau a nodwyd ac a fydd ar gael
yng Nghymru.
Byddwn yn argymell i'r IMI a City & Guilds eu bod yn diweddaru cynnwys eu
cymwysterau cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn lefel dau a thri i
sicrhau fod ganddynt gynnwys cyfredol a pherthnasol.
Byddwn yn argymell i EAL a City & Guilds eu bod yn adolygu cynnwys Diploma
Estynedig NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrennau i sicrhau bod y cynnwys
yn berthnasol i awyrennau masnachol.
Byddwn yn:
• argymell i EAL eu bod yn newid ystod oedran y cymhwyster Diploma NVQ
Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg (Lefel 2 PEO) fel ei fod
ar gael i ddysgwyr dros 16 oed yn unig; ac
• annog EAL a chyrff dyfarnu eraill i sicrhau bod cymhwyster ymarferol
priodol ar gael ar gyfer ysgolion uwchradd sydd ar hyn o bryd yn cynnig y
PEO Lefel 2 i ddysgwyr dan 16 oed.
Yn ymgynghoriad nesaf Cymwys ar gyfer y Dyfodol, byddwn yn:
• cynnwys cynnig i gynnwys TGAU newydd mewn Peirianneg a
Gweithgynhyrchu yn yr ystod o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed yng
Nghymru yn y dyfodol; ac
Fel rhan o'n rhaglen waith Cymwys ar gyfer y Dyfodol, byddwn yn:
• adolygu’r ystod o gymwysterau cysylltiedig â pheirianneg ar gyfer pobl
ifanc 16 oed i gefnogi'r Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.
Byddwn yn cyflwyno dull cryfach o adolygu unrhyw gymwysterau cysylltiedig
â pheirianneg ym maes pwnc sector 4 y mae cyrff dyfarnu yn eu cyflwyno
ar gyfer dynodiad newydd neu estynedig (i fod yn gymwys i'w defnyddio ar
raglenni dysgu wedi'u hariannu ar gyfer pobl ifanc dan 19 oed) o fis Ionawr
2021. Byddwn yn gofyn i gyrff dyfarnu ddarparu tystiolaeth ddigonol i ni fod
unrhyw gymhwyster y maent yn ei gyflwyno i ni ar gyfer dynodiad newydd neu
estynedig:
• yn cynnig cynnwys cyfoes;
• yn cynnig cynnwys sy'n adlewyrchu anghenion diwydiant a, lle bo hynny'n
berthnasol, bod barn diwydiant wedi'i hystyried wrth ddatblygu a/neu
adolygu'r cymhwyster; ac
• yn dangos eu bod wedi ystyried, ac wedi ceisio goresgyn, y materion a
nodwyd gan yr Adolygiad mewn perthynas ag asesu.
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7.

8.

9.

Byddwn yn rhannu gyda'r cyrff dyfarnu y canfyddiadau sy'n ymwneud ag
asesu ac yn eu hannog i ystyried y canfyddiadau wrth ddatblygu, adolygu
a diweddaru'r cymwysterau y maent yn eu cynnig yn y sector. Byddwn yn
monitro ymateb cyrff dyfarnu i’r weithred hon trwy ein dull cryfach o adolygu
cymwysterau cysylltiedig â pheirianneg ym maes pwnc sector 4 (gweithred 6).
Byddwn yn parhau i flaenoriaethu, ar gyfer ein Grant Cymorth i’r Gymraeg,
gymwysterau mewn rhaglenni dysgu amser llawn ar gyfer dysgwyr 14-19 oed
a phrentisiaethau, a byddwn yn parhau i annog cyrff dyfarnu sy'n datblygu
cymwysterau newydd sbon neu gymwysterau i gymryd lle rhai eraill yn y
sector i wneud cais am y grant hwn.
Byddwn yn rhannu tystiolaeth yr Adolygiad â Llywodraeth Cymru a chyrff
perthnasol eraill, ac yn dwyn eu sylw at ganfyddiadau'r Adolygiad sy'n ymwneud â:
• yr angen am fwy o ymwybyddiaeth o beirianneg a phrentisiaethau, yn
enwedig mewn ysgolion;
• yr angen i annog mwy o fenywod a merched i ddilyn llwybrau cysylltiedig â
pheirianneg; ac
• yr heriau recriwtio a chadw athrawon arbenigol, yn enwedig ym maes
addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith.

Casgliad
Ar ôl profi'r gwahanol opsiynau gyda chyflogwyr, darparwyr dysgu, arbenigwyr sector,
cyrff dyfarnu a gyda'n panel cyfeirio rhanddeiliaid, rydym yn credu y byddai'r camau a
nodwyd yn yr adroddiad hwn yn mynd i'r afael yn briodol, â'r materion a nodwyd gan
yr Adolygiad hyd ag y bo hynny'n rhesymol bosibl. Bydd y camau hyn yn caniatáu i ni
gynnal cryfderau cyfredol y sector, gan oresgyn y materion cymwysterau penodol a
nodwyd gan yr Adolygiad.
Rydym yn hyderus y bydd y camau a nodwyd yn yr adroddiad yn cryfhau
effeithiolrwydd cymwysterau yn y sector yn sylweddol.
Mae'r adroddiad llawn yn cynnwys eglurhad manwl o'r canfyddiadau a'r camau rydym
yn bwriadu eu cymryd. Gellir gweld yr adroddiad llawn yma.
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