Adolygiad Sector o
Gymwysterau a’r
System Gymwysterau
ym maes Iechyd
a Gofal Cymdeithasol
gan gynnwys gofal plant a gwaith chwarae

Sefydlwyd Cymwysterau Cymru drwy Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015 fel
rheoleiddiwr cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system gymwysterau yng
Nghymru. Mae’n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, sy’n annibynnol ar y
llywodraeth, ac yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Cyfrifoldebau
Mae Deddf Cymwysterau Cymru 2015 yn amlinellu dau brif nod:
(a) s icrhau bod cymwysterau, a’r system gymwysterau yng Nghymru, yn
effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
(b) e
 nnyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a’r system gymwysterau yng
Nghymru
Wrth ystyried yr hyn sy’n briodol er mwyn cyflawni’r prif nodau hyn, mae’n
rhaid i ni ystyried y canlynol:
• Twf cynaliadwy yn economi Cymru
• Yr iaith Gymraeg
• Ystod a natur cymwysterau a’u trefniadau asesu
• Cyflogwyr, sefydliadau Addysg Uwch a’r proffesiynau – gan gynnwys
safonau cymhwysedd proffesiynol.
• Gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth – y diweddaraf ac arfer gorau
• Pa mor heriol yw cymwysterau Cymru o’u cymharu â’r rhai yn Ewrop a
lleoedd eraill
• Effeithlonrwydd a gwerth am arian
• Rolau a chyfrifoldebau y bobl a’r sefydliadau sy’n rhan o’r system
gymwysterau.
Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod yr wybodaeth yn y ddogfen hon
yn gywir adeg ei chyhoeddi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau
ynglŷn â’r ddogfen hon/cyhoeddiad hwn at yr Adolygiad Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, Cymwysterau Cymru Q2, Lôn Pencarn, Casnewydd, NP10 8AR
neu drwy e-bostio adolygiadiechydgofal@cymwysteraucymru.org
Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Cymwysterau Cymru ar
gael ar ein gwefan: www.cymwysteraucymru.org
Hawlfraint Cymwysterau Cymru 2016: Gellir ailddefnyddio’r adroddiad
hwn yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y caiff
ei ailddefnyddio’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun
camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Cymwysterau Cymru
a rhaid nodi teitl y ddogfen/cyhoeddiad penodol.
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Rhagair gan y Prif Weithredwr
Nid oes blwyddyn gyfan eto ers y sefydlwyd Cymwysterau
Cymru fel y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau
nad ydynt yn raddau a’r system gymwysterau yng Nghymru.
Roeddem yn glir o’r cychwyn cyntaf bod cymwysterau
galwedigaethol yn rhan hanfodol o’n gwaith a’n bod yn
bwriadu gweithredu mewn modd rhagweithiol. Dyna pam,
ym mis Hydref 2015, y gwnaethom lansio’r adolygiad cyntaf o fewn rhaglen y
bwriadwn iddi fod yn sylweddol o Adolygiadau Sector ar gyfer cymwysterau
galwedigaethol - a’r systemau cymwysterau sy’n eu hategu. Dewiswyd ystyried y
sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gyntaf, gan gynnwys gofal plant a gwaith
chwarae, gyda ffocws penodol ar y cymwysterau hynny a gaiff eu hastudio gan
ddysgwyr ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus.
Mae Deddf Cymwysterau Cymru (2015) yn ei gwneud yn ofynnol i ni, drwy ein
prif nodau, ystyried ar bob adeg anghenion dysgwyr yn ogystal ag anghenion
cyflogwyr, addysg uwch a’r proffesiynau. Fel rhan o’r adolygiad hwn, ymgysylltwyd
yn helaeth ag amrywiaeth eang o randdeiliaid, a oedd yn cynnwys mwy na 125 o
gyfarfodydd unigol, mwy na 200 o ymatebion i’n hymgynghoriad ar-lein a sylwadau
uniongyrchol gan fwy na 800 o ddysgwyr. Mae’r cyfraniadau hyn yn bwysig, ond
nid yw’r adolygiad hwn yn seiliedig ar safbwyntiau yn unig: gwnaethom hefyd
gynnal dadansoddiad manwl o’r deg cymhwyster mwyaf poblogaidd a gaiff eu
hastudio gan ddysgwyr yng Nghymru yn y sector hwn - er mwyn ystyried yr
asesiadau roeddent yn ymgymryd â hwy, y dystiolaeth roedd y dysgwyr yn ei
darparu a’r ffordd yr oedd y dystiolaeth hon yn cael ei hasesu, a’r systemau ar gyfer
sicrhau ansawdd.
Noda’r adroddiad hwn ein canfyddiadau a’n barnau am effeithiolrwydd
cymwysterau, a’r system gymwysterau, ar gyfer y sector Iechyd a Gofal
Cymdeithasol yng Nghymru fel y maent ar hyn o bryd. Er ein bod yn nodi rhai
cryfderau, rydym hefyd yn nodi nifer o feysydd o bryder - a’r meysydd hyn y mae
angen i ni, fel rheoleiddiwr, ganolbwyntio arnynt fwyaf. Yn hytrach na dim ond
nodi’r pryderon hyn a’i gwneud yn ofynnol i eraill weithredu yn eu cylch, bydd
Cymwysterau Cymru yn chwarae rhan arweiniol wrth ymdrin â llawer ohonynt.
Rydym eisoes wedi neilltuo aelodau o staff ac adnoddau er mwyn datblygu’r
atebion sydd eu hangen ar ganfyddiadau’r adolygiad hwn.
Ni allwn wneud y gwaith hwn ar ein pen ein hunain ac rwyf felly wrth fy modd bod
cyrff allweddol, megis Cyngor Gofal Cymru, yn barod i’n helpu ac yn ein cefnogi
wrth weithredu i ddiwallu anghenion dysgwyr a defnyddwyr gwasanaethau. Yn
ystod y misoedd nesaf, byddwn yn ymgynghori ar y camau gweithredu rydym yn
bwriadu eu cymryd - gan gynnwys rhanddeiliaid ar bob cam o’r daith.
Philip Blaker
Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
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Crynodeb Gweithredol o’r dull gweithredu a’r
canfyddiadau
1. Mae’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn eang iawn. Yn ein hadolygiad,
gwnaethom ganolbwyntio ar gymwysterau ar Lefelau 2 i 5 y FfCChC mewn:
• Iechyd a gofal cymdeithasol
• Gofal plant, y blynyddoedd cynnar, dysgu a datblygu
• Rheoli gofal
• Gwaith chwarae.
2. Rhwng mis Medi 2015 a mis Mawrth 2016, gwnaethom gynnal rhaglen helaeth o
waith ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan gynnwys cyfweliadau a thrafodaethau gyda
chyrff sector, darparwyr dysgu, cyflogwyr a dysgwyr, gan ofyn am eu sylwadau
ar effeithiolrwydd y cymwysterau presennol a’r system gymwysterau yng
Nghymru - a’u holi am fylchau ynddynt. Gwnaethom ddadansoddi data ac
ystyried y cymwysterau eu hunain, yn ogystal â gwaith dysgwyr.
3. Gwnaethom nodi nifer o gryfderau’r system bresennol, gan gynnwys:
• lefel ymgysylltu cyrff proffesiynol yn y sector mewn perthynas â chymwysterau;
•p
 arodrwydd rhai cyrff dyfarnu i ddiwallu anghenion Cymru, er enghraifft drwy
gymwysterau wedi’u teilwra’n arbennig;
• lefel ymrwymiad rhai dysgwyr ac aseswyr o ran cwblhau asesiadau trylwyr;
• galw cynyddol am gymwysterau;
•e
 nghreifftiau o gymwysterau sy’n hyrwyddo dilyniant galwedigaethol ac
academaidd; a
•e
 fel ymgysylltu â’r Adolygiad ei hun a’r parodrwydd i nodi opsiynau ar gyfer
newid a gwella.
4. F
 odd bynnag, ceir cryn dystiolaeth i awgrymu y gallai cymwysterau a’r system
gymwysterau fod yn fwy effeithiol wrth ddiwallu anghenion dysgwyr, cyflogwyr
a defnyddwyr gwasanaethau yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mewn
perthynas â’r system gymwysterau, cafwyd gennym, er enghraifft, bod
problemau mewn perthynas â’r canlynol:
• cymhlethdod y system;
• llwybrau dilyniant i ddysgwyr;
• y gallu i drosglwyddo cymwysterau i ddysgwyr rhwng gwahanol feysydd gwaith a
rhwng gwahanol rannau o’r DU;
• rhai agweddau ar y system dysgu ac asesu a oedd yn effeithio ar effeithiolrwydd
ac effeithlonrwydd y system gymwysterau;
• rhai prosesau anghyson ar gyfer asesu a sicrhau ansawdd;
• cyfleoedd annigonol neu aneffeithiol i asesu dysgwyr drwy gyfrwng y Gymraeg;
• nid oedd rhai dysgwyr yn cael eu paratoi’n ddigonol i ymuno â’r gweithle, naill ai
fel cyflogeion neu ar leoliadau gwaith; ac
• roedd angen trefniadau rheoli data mwy effeithiol mewn perthynas â
chymwysterau a’r system gymwysterau.
1

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, sy’n disgrifio lefelau cymwysterau.
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5. Mewn perthynas â’r cymwysterau a ystyriwyd fel rhan o’r adolygiad, cafwyd
gennym, bod problemau mewn perthynas â’r canlynol:
• effeithiolrwydd y modelau asesu presennol wrth bennu gwybodaeth, sgiliau a
dealltwriaeth dysgwyr;
• cyfredoldeb rhai cymwysterau, yn enwedig y cymwysterau hynny a gaiff eu
hastudio gan ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed;
• y graddau yr oedd cymwysterau yn paratoi dysgwyr ar gyfer datblygu i addysg
uwch;
• y ffordd yr ymdrinnir â rhai agweddau penodol ar ddysgu ar gyfer gwahanol
feysydd gwaith, er enghraifft, mewn perthynas â gofal dementia, gofal cartref a
gwaith chwarae yng nghyd-destun gofal plant; ac
• y graddau yr oedd cymwysterau yn paratoi dysgwyr yn effeithiol ar gyfer
gweithio mewn gwlad ddwyieithog.
6. D
 rwy gydol yr adroddiad, rydym yn awgrymu nifer o bethau y gallem eu
gwneud er mwyn ymdrin â’r materion a nodwyd gennym. Mewn rhai achosion,
bydd angen i sefydliadau eraill ystyried y materion a nodwyd gennym - rydym
wedi cynnwys y materion hyn lle rydym o’r farn eu bod yn effeithio ar y system
gymwysterau a byddwn yn trafod yr opsiynau ar gyfer gweithredu gyda’r
sefydliadau eraill hynny. Mae rhai o’r cynigion allweddol sy’n deillio o’r adolygiad
yn nodi y dylem wneud y canlynol:
• gweithio gyda chyrff sector, arbenigwyr eraill a chyrff dyfarnu er mwyn sicrhau
y caiff cyfres newydd o gymwysterau mewn iechyd a gofal cymdeithasol, gofal
plant, dysgu a datblygu ac, o bosibl, waith chwarae ei datblygu er mwyn diwallu
anghenion dysgwyr yng Nghymru o 14 oed ymlaen ac er mwyn ymdrin â’r
materion a godir yn yr adroddiad hwn;
• helpu i gyflwyno’r gyfres newydd hon gyda rhaglen effeithiol o reoli newid;
• sicrhau bod gan ddysgwyr, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb
wybodaeth glir a diamwys am y cywysterau newydd unwaith y byddant ar gael; a
• thra bod y cymwysterau presennol yn parhau, gofyn am sicrwydd gan gyrff
dyfarnu yr ymdrinnir â phryderon ynghylch ansawdd gwaith asesu.
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Cefndir
7. S
 efydlwyd Cymwysterau Cymru drwy Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015 - un
o Ddeddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru - (‘y Ddeddf’) fel y rheoleiddiwr
annibynnol ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru.
Gwnaethom ymgymryd â’n cyfrifoldebau ym mis Medi 2015.
8. Mae’r Ddeddf yn nodi dwy brif nod ar ein cyfer sy’n llywio pob agwedd ar ein
gwaith:
• Sicrhau bod cymwysterau, a’r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol
er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; ac
• Ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a’r system gymwysterau yng
Nghymru.
9. N
 id yw’r Ddeddf yn gwahaniaethu rhwng cymwysterau cyffredinol (megis TGAU
a Safon Uwch) a chymwysterau galwedigaethol; mae’r ddau fath o gymhwyster
yn bwysig i ni. Adeg ein sefydlu, gwnaethom etifeddu rhaglen i adolygu a diwygio
cymwysterau cyffredinol gan Lywodraeth Cymru, gyda chymwysterau TGAU
a Safon Uwch newydd i ddysgwyr yng Nghymru. Roedd fersiynau newydd o
gymwysterau Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Hanfodol hefyd wedi’u datblygu.
Roedd llai o gynnydd wedi’i wneud mewn perthynas ag adolygu a diwygio
cymwysterau galwedigaethol.
10. Mae ‘anghenion rhesymol dysgwyr’ yn debygol o fod yn wahanol yn ôl y math
o waith y maent yn awyddus i ddysgu amdano - boed, er enghraifft, ym maes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Adeiladu. Oni fydd Cymwysterau Cymru
yn deall safbwyntiau cyflogwyr, arbenigwyr, hyfforddwyr, aseswyr a dysgwyr
mewn maes cyflogaeth (‘sector’), nid yw’n debygol y byddwn yn gallu barnu
p’un a yw cymwysterau, neu’r system, yn effeithiol, na nodi materion sy’n golygu
nad yw’r cymwysterau mor effeithiol ag y gallent fod. O ganlyniad, yn hytrach
na datblygu dull gweithredu ‘un ateb i bawb’ mewn perthynas â chymwysterau
galwedigaethol, gwnaethom benderfynu cynnal cyfres o adolygiadau sector,
gan ystyried cymwysterau a’r system gymwysterau mewn un sector cyflogaeth
ar y tro.
11. B
 ydd pob adolygiad sector a gynhelir gennym yn cynnwys pedwar cam
cyffredinol:
Cam 1 - Dadansoddi - lle y byddwn yn ystyried y cymwysterau a’r system
gymwysterau bresennol yn y sector ac yn nodi i ba raddau y maent yn llwyddo i
ddiwallu anghenion dysgwyr.
Cam 2 - Atebion - lle y byddwn yn datblygu atebion er mwyn ymdrin â’r
materion a nodwyd yng ngham 1.
Cam 3 - Gweithredu - lle y caiff yr atebion a ddatblygwyd gennym yng ngham
2 eu gweithredu gan y cyrff dyfarnu a reoleiddir gennym, neu gan sefydliadau
eraill.
Cam 4 - Effaith - lle bydd yr atebion a ddatblygwyd gennym ac a weithredwyd
yn dechrau cael effaith ar ddysgwyr, athrawon, hyfforddwyr a chyflogwyr.
Yn ystod y cam hwn, mae’n bosibl y byddwn yn ymgymryd â rôl fonitro neu
gefnogi.
Yn naturiol, bydd yr amserlen ar gyfer pob un o’r camau hyn yn dibynnu ar natur
unrhyw faterion a nodir ac ar y math o atebion a ddatblygir.
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12. Ddechrau hydref 2015, gwnaethom ddewis dechrau ein cyfres o adolygiadau
sector gydag Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Roedd y rhesymau dros hyn yn
cynnwys y canlynol:
• dyma’r sector cyflogaeth mwyaf yng Nghymru gan gynnwys, er enghraifft, bron
i chwarter y merched mewn cyflogaeth ;
•m
 ae cymwysterau yn arbennig o bwysig i’r sector, er enghraifft, mae’n ofynnol
i rai cyflogwyr yn y sector Gofal sicrhau bod canran benodol o’u cyflogeion yn
meddu ar gymwysterau ar Lefelau 2 a 3;
•m
 ae nifer o sefydliadau gweithgar iawn yn y sector sydd â diddordeb mewn
cymwysterau, ac y mae ganddynt rwydweithiau sy’n bodoli eisoes a allai ein
helpu i ymgysylltu â’r sector.
13. M
 ae’r adroddiad hwn yn amlinellu sut y gwnaethom gynnal cam dadansoddi’r
Adolygiad o’r Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, beth y gwnaethom ei ganfod
ac, yn fras, pa atebion rydym yn bwriadu eu datblygu.

Cwestiynau allweddol ar gyfer cam Dadansoddi’r
Adolygiad
14. Yn unol â’n prif nodau, nod cam dadansoddi’r Adolygiad o’r Sector Iechyd a
Gofal Cymdeithasol oedd nodi’r canlynol:
• i ba raddau y mae’r cymwysterau a’r system gymwysterau bresennol ar gyfer
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn llwyddo i ddiwallu anghenion dysgwyr; a
•p
 h’un a oes unrhyw gamau y gallai Cymwysterau Cymru eu cymryd tuag at
sicrhau bod y cymwysterau a’r system gymwysterau yn y sector Iechyd a Gofal
Cymdeithasol yn fwy effeithiol.
15. M
 ae’r Ddeddf hefyd yn ein cyfarwyddo i ystyried nifer o ‘faterion’ wrth ystyried
sut i ymdrin â’n prif nodau - a chan gadw’r materion hyn mewn cof, gwnaethom
ystyried, yn arbennig, y canlynol:
•p
 ’un a yw ystod a natur y cymwysterau sydd ar gael yn y sector Iechyd a Gofal
Cymdeithasol yn ddigonol;
•p
 ’un a yw’r trefniadau asesu ar gyfer y cymwysterau hynny yn effeithiol, yn
cynnwys ystyried dibynadwyedd a dilysrwydd y trefniadau presennol;
• y graddau y mae argaeledd cynhyrchion a gwasanaethau asesu a chynhyrchion
a gwasanaethau cysylltiedig cyfrwng Cymraeg yn bodloni’r galw;
•g
 ofynion cyflogwyr, addysg uwch a chyrff y sector ac i ba raddau y maent yn
cael eu bodloni;
•p
 ’un a yw’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen gan y
cymwysterau yn adlewyrchu’r wybodaeth gyfredol ac arfer gorau;
• y graddau y gellir cymharu cymwysterau yn y sector â chymwysterau tebyg yn
Ewrop ac mewn mannau eraill;
•p
 ’un a ddarperir cymwysterau yn y sector yn effeithlon a ph’un a ydynt yn cynnig
gwerth am arian.
16. Fodd bynnag, yn ddelfrydol, dylid ystyried yr wyth mater hyn gyda’i gilydd
- felly, mae’r adroddiad hwn yn cydblethu ystyriaethau o’r fath rhwng yr holl
ganfyddiadau, yn hytrach na chyflwyno adran ar wahân ar bob ‘mater’.

2
Rhagamcanion UKCES o’r farchnad lafur i Gymru: 2012 to 2022 - https://www.gov.uk/government/publications/labourmarket-projections-for-wales
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Cwmpas yr Adolygiad
17. M
 ae’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol cyfan yn eang iawn. Yn ein
hadolygiad, gwnaethom ganolbwyntio ar gymwysterau ar Lefelau 2 i 5 y
FfCChC a ariennir yn gyhoeddus mewn:
• ‘Iechyd a gofal cymdeithasol’
• Gofal plant, y blynyddoedd cynnar, dysgu a datblygu
• Rheoli gofal
• Gwaith chwarae
18. G
 wnaethom ganolbwyntio ar y cymwysterau hyn am eu bod yn cael eu
defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus a gynigir gan ysgolion a
gynhelir, sefydliadau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith yng
Nghymru.
19. Rydym hefyd yn cydnabod bod amrywiaeth eang o gymwysterau ac unedau
eraill sy’n ymwneud ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol a gaiff eu hastudio yng
Nghymru nad ydym wedi’u hadolygu’n fanwl - er enghraifft, cymwysterau sy’n
ymwneud â phroffesiynau iechyd penodol a chymwysterau mewn therapïau
cyfannol a llawer o gymwysterau eraill. Ni ddylid ystyried y ffaith nad ydym wedi
canolbwyntio ar y cymwysterau hyn fel unrhyw ddatganiad barn gennym ar
eu pwysigrwydd. Wrth gyfeirio at gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol
drwy gydol gweddill yr adroddiad hwn, dylid ystyried yn gyffredinol ein bod yn
cyfeirio at y cymwysterau y cyfeirir atynt ym mharagraff 17 uchod.
20. Rydym yn cydnabod, ar draws y sector (ond yn fwyaf penodol o fewn Gofal
Iechyd), y caiff amrywiaeth eang o unedau byr yn seiliedig ar gredydau eu
dyfarnu nad ydynt o reidrwydd yn arwain at gymhwyster llawn. Rydym yn
disgwyl y bydd rôl barhaus i’r unedau hyn o fewn unrhyw ddarpariaeth dysgu
ac asesu yn y dyfodol, ond nid ydym wedi gallu eu hadolygu’n fanylach o fewn
y cyfyngiadau amser ac adnoddau presennol.
21. Gwnaethom hefyd ymgysylltu â Safonau Addysg a Hyfforddiant, sef y corff
yng Nghymru sy’n gyfrifol am ofynion hyfforddiant a chymwysterau Gwaith
Ieuenctid. Er y gallai canlyniadau’r adolygiad hwn fod o fudd i gymwysterau yn
y sector hwn maes o law, nid ydym wedi cael unrhyw dystiolaeth benodol am y
cymwysterau hyn, nac wedi gwneud unrhyw argymhellion penodol yn eu cylch.
22. N
 id oes gennym unrhyw gyfrifoldebau tuag at gymwysterau gradd - er ein
bod wedi ymgysylltu â darparwyr cymwysterau o’r fath er mwyn ystyried
effeithiolrwydd y cymwysterau sy’n rhan o’r adolygiad o ran galluogi dysgwyr i
ddatblygu i addysg uwch lle y byddant yn awyddus i wneud hynny.

8

Methodoleg
Ymgysylltu â rhanddeiliaid
23. Y
 n ystod y cam dadansoddi, rhoddwyd pwyslais sylweddol ar ymgysylltu â
rhanddeiliaid. Roedd i’r broses hon dair prif elfen:
•C
 ynhaliodd tîm o staff o bob rhan o Cymwysterau Cymru dros 125 o
gyfarfodydd neu drafodaethau â rhanddeiliaid. Roedd rhai o’r rhain yn
cynnwys cyflwyniadau a thrafodaethau gyda grwpiau o weithwyr proffesiynol
â diddordeb. Lle y cynhaliwyd cyfarfodydd un-i-un (er enghraifft, gyda
chyflogwyr, sefydliadau addysg bellach, darparwyr dysgu seiliedig ar
waith, ysgolion, awdurdodau lleol a darparwyr addysg uwch), defnyddiodd
aelodau’r tîm holiadur cyfweld lled-strwythuredig er mwyn nodi cryfderau
a gwendidau’r cymwysterau a’r system bresennol. Hoffem ddiolch i bob un
o’r rhanddeiliaid a gymerodd ran yn y trafodaethau hyn am yr ymateb hynod
groesawgar a chadarnhaol i’n gwaith ac am eu parodrwydd i rannu eu barn
a’u hawgrymiadau. Er gwaethaf ein hymdrechion i gynnwys defnyddwyr
gwasanaethau yn yr adolygiad, ni fu hyn yn gwbl llwyddiannus, a hynny o
bosibl oherwydd y terfynau amser caeth. Hoffem bwysleisio pwysigrwydd
cynnwys defnyddwyr gwasanaethau wrth roi’r camau gweithredu ar
waith i ymdrin â’r materion a godwyd gan yr adroddiad hwn ac rydym yn
ymrwymedig i wneud hynny.
•L
 ansiwyd ymgynghoriad ar-lein ym mis Rhagfyr gyda chwestiynau wedi’u
teilwra’n arbennig i ddysgwyr, defnyddwyr gwasanaethau, rhieni a gweithwyr
proffesiynol. Prif ddiben yr ymgynghoriad oedd cynnig cyfle i’r rheini na
wnaethom lwyddo i’w cyrraedd fel rhan o’n gweithgareddau ymgysylltu fynegi
eu barn a chyflwyno eu safbwyntiau. Cafwyd dros 200 o ymatebion; fe’u
dadansoddwyd, ac ystyriwyd y safbwyntiau a fynegwyd yn yr ymatebion hyn.
•G
 wnaethom gomisiynu asiantaeth allanol, Cognition, i gynnal rhaglen
ymgysylltu â dysgwyr er mwyn cael gwybod barn dysgwyr. Gwrandawodd
yr asiantaeth ar fwy na 800 o ddysgwyr mewn amrywiaeth o leoliadau. Er
mai o fewn sefydliadau addysg bellach roedd y rhan fwyaf o’r dysgwyr hyn,
cysylltwyd â mwy na 50 o ddysgwyr mewn dysgu seiliedig ar waith hefyd, yn
ogystal â dau grŵp o ddysgwyr mewn ysgol. Roedd llawer o’r safbwyntiau
a fynegwyd gan y dysgwyr yn adleisio’r rheini a fynegwyd gan randdeiliaid
eraill - ond codwyd nifer o bwyntiau ychwanegol ganddynt hefyd. Rhoddwyd
ystyriaeth i’r holl bwyntiau hyn.
Data
24. Gwnaethom ofyn am ddata gan gyrff dyfarnu mewn perthynas â’r nifer o
unigolion a oedd yn astudio cymwysterau a’u canlyniadau gan Lywodraeth
Cymru, gan gofnodi ac ystyried y data hynny, a gwnaethom hefyd ystyried data
sydd ar gael ar hyn o bryd i Cymwysterau Cymru sy’n ddata cyhoeddus. Fel
corff newydd, gyda systemau a galluoedd sy’n esblygu, nodwyd, o ganlyniad
i’r ymarfer hwn, bod angen i ni wneud gwelliannau o ran ein trefniadau ar gyfer
casglu a rheoli data yn y dyfodol. Fodd bynnag, roedd y data y gwnaethom
lwyddo i’w hadolygu yn ddefnyddiol wrth nodi pa gymwysterau y dylem
ganolbwyntio arnynt o ran nifer yr unigolion sy’n eu hastudio.
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Craffu ar ddogfennaeth cymwysterau ac asesu
25. R
 ecriwtiwyd tîm o naw arbenigwr gennym o’r sector ac o gefndiroedd asesu
i adolygu gwybodaeth am y cymwysterau a gaiff eu hastudio fwyaf, gan
gynnwys manylebau’r cymwysterau a chanllawiau sicrhau ansawdd ategol
ar gyfer cymwysterau mynediad uchel ar draws iechyd a gofal cymdeithasol,
gofal plant a gwaith chwarae, a rheoli gofal. Yn dilyn ymarfer cartref i adolygu’r
deunyddiau hyn, daeth yr adolygwyr wedyn i weithdai i adolygu a thrafod
enghreifftiau o waith ymgeiswyr a fu’n destun asesu. Cwblhaodd pob adolygwr
adroddiad unigol a chyfunwyd y canfyddiadau i greu dau adroddiad cryno: un
ar gymwysterau Lefel 2 a 3 ac un ar gymwysterau Lefel 5.
Cymariaethau rhyngwladol
26. Gwnaethom gomisiynu ymgynghorydd a fu’n rhan o’r gwaith craffu ar gyfer
Lefel 2 a 3 i gynnal dadansoddiad bwrdd gwaith i nodi’r gwersi a ddysgwyd
o gymariaethau rhyngwladol o gymwysterau yn y sector Iechyd a Gofal
Cymdeithasol. Mae canfyddiadau’r adroddiad hwnnw yn ategu cynigion yr
Adolygiad yn gyffredinol.
Panel allanol
27. L
 luniwyd panel allanol o ‘ffrindiau beirniadol’ i adolygu’r canfyddiadau a’r
argymhellion a oedd yn dod i’r amlwg ac i gyflwyno her briodol. Mae’r panel
yn cynnwys cyrff allweddol o’r sector, ynghyd â chynrychiolwyr darparwyr
dysgu, Estyn a Llywodraeth Cymru. Cyfarfu’r panel ddwywaith i ystyried y
canfyddiadau a oedd yn dod i’r amlwg a’r awgrymiadau gweithredu ac i roi
cyngor a her. Rydym yn cydnabod y bydd trefniadau cadarn ar gyfer gweithio
mewn partneriaeth yn bwysig er mwyn sicrhau llwyddiant yr Adolygiad yn ystod
y camau Atebion a Gweithredu felly roedd cynnwys partneriaid allweddol posibl
yn ystod y cam hwn yn hynod werthfawr yn hyn o beth. Diolch i aelodau’r panel
am eu cyfraniadau gwerthfawr.
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Canfyddiadau manwl yr Adolygiad
Cryfderau’r system
28. Y
 n anochel, o bosibl, mewn adolygiad o’r natur hon, bu rhan helaeth o ffocws
y cam dadansoddi ar faterion y mae angen ymdrin â hwy: meysydd i’w gwella
neu anawsterau y mae angen eu datrys. Gwnaethom nodi nifer o bryderon (ac
mae’r rhaglen waith ar gyfer ymdrin â hwy yn debygol o fod yn sylweddol), ond
gwnaethom hefyd nodi llawer o gryfderau yn y sector.
29. Roedd cryfderau’r system fel y’u nodwyd gan dîm yr Adolygiad yn cynnwys:
• roedd y cyrff sectoraidd yn chwarae rhan amlwg iawn yn y cymwysterau
a’r system fel ei gilydd, ac maent eisoes yn rhan o’r broses o adolygu
cymwysterau cyn eu cyflwyno i’r system;
• mae nifer o gyrff dyfarnu wedi dangos parodrwydd i ddiwallu anghenion
Cymru ac mae rhai o’r cymwysterau sy’n bodoli eisoes wedi’u datblygu ochr
yn ochr â’r cymwysterau yn Lloegr i ymdrin â rhai o ofynion dysgwyr yng
Nghymru. Mae bellach yn ofynnol i gyrff dyfarnu sy’n cyflwyno cymwysterau
i’w ‘Dynodi’ ym maes gofal cymdeithasol neu ofal plant, ddarparu tystiolaeth
bod Cyngor Gofal Cymru yn eu cefnogi;
• cafwyd enghreifftiau o lefel ymrwymiad uchel gan rai dysgwyr ac aseswyr o
ran cwblhau asesiadau trylwyr;
• mae nifer y cofrestriadau ar gyfer cymwysterau yn y sector yn cynyddu ac
mae’r galw yn debygol o barhau i gynyddu, gan ddangos y caiff cymwysterau,
yn ôl pob tebyg, eu gwerthfawrogi yn y sector;
• ym maes gofal plant, dysgu a datblygu, mae cymwysterau ar gyfer dysgwyr
mewn darpariaeth addysg bellach llawn amser yn cynnig llwybrau dilyniant i
waith ac i addysg uwch; a
• lefel ymgysylltu uchel â’r Adolygiad ei hun a pharodrwydd i nodi opsiynau ar
gyfer newid a gwella, sy’n rhoi hyder i dîm yr Adolygiad y bydd cefnogaeth i
waith yn ystod cam Atebion yr Adolygiad ac yn ystod y camau dilynol.
30. Mae gweddill yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y materion a’r pryderon
a nodwyd yn ystod y cam Dadansoddi a’r camau gweithredu arfaethedig y
dylid eu rhoi ar waith yn ystod y camau dilynol. Wrth i atebion posibl ddod i’r
amlwg drwy gydol proses yr Adolygiad, fe’u rhannwyd ac fe’u trafodwyd gyda
rhanddeiliaid er mwyn profi meddylfryd tîm yr Adolygiad. Mae’r dull ymgynghori
iteraidd hwn wedi bod yn fuddiol, gan fod rhanddeiliaid eisoes yn rhan o’r
gwaith yn y dyfodol a’u bod wedi cael y cyfle i gyfrannu at gynigion sy’n dod i’r
amlwg, a rhoi adborth iddynt, cyn iddynt gael eu cyflwyno’n ffurfiol. Bydd hyn
yn un o’r ‘gwersi a ddysgwyd’ o’r Adolygiad.
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Dynodi: penderfyniad gan Cymwysterau Cymru fod cymhwyster yn gymwys i’w ddefnyddio ar raglenni dysgu a ariennir

yn gyhoeddus ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed.
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Materion a nodwyd mewn perthynas â’r system gymwysterau ar gyfer
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
31. Gwnaethom nodi’r cyfresi canlynol o faterion mewn perthynas â’r system
gymwysterau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
• Nid yw rolau gwahanol sefydliadau o fewn y system bob amser yn glir ac yn
dryloyw;
• Caiff llwybrau dilyniant eu mynegi’n wael a cheir bylchau;
• Mae trosglwyddo cymwysterau rhwng Cymru a Lloegr yn heriol;
• Nid yw modelau cyflwyno ar gyfer dysgu ac asesu bob amser yn ategu
trefniadau asesu effeithiol;
• Gall ansawdd trefniadau asesu fod yn amrywiol ac nid ydynt bob amser yn
effeithiol;
•N
 id yw’r trefniadau ar gyfer asesu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddigonol;
•N
 i cheir dulliau gweithredu cydlynus mewn perthynas â lleoliadau gwaith a
sefydlu i mewn i waith;
• Mae rhai o’r gofynion Sgiliau Hanfodol o fewn prentisiaethau Gofal
Cymdeithasol a Gofal Plant yn rhy heriol;
•R
 oedd problemau o ran amserlennu rhai Diplomâu a Diplomâu Estynedig
Lefel 3 penodol;
• Mae’r trefniadau ar gyfer targedu arian tuag at ddysgwyr dros 24 oed yn
arwain at rai canlyniadau nas bwriadwyd;
• Mae bylchau o ran y data sydd ar gael ar gymwysterau a’r system
gymwysterau;
• Mae heriau penodol yn wynebu dysgwyr ynysedig;
• Mae heriau penodol mewn perthynas â chymwysterau Gwaith Chwarae.
Rôl gwahanol sefydliadau o fewn y system
32. M
 ae’r tirlun o ran sefydliadau sydd â diddordeb mewn cymwysterau yn y sector
yn gymhleth. Mae sawl gwahanol gorff sector, sy’n cynrychioli gwahanol rannau
o’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol ehangach. Mae rhai cyrff, fel Cyngor
Gofal Cymru (a fydd yn newid i Gofal Cymdeithasol Cymru cyn bo hir) yn gyrff
sy’n gweithredu yng Nghymru yn unig a chanddynt gyfrifoldebau statudol. Caiff
sectorau eraill eu cynrychioli gan gyrff sector y DU sy’n gweithio drwy gyrff
sydd wedi’u lleoli yng Nghymru neu gyda chyrff eraill o’r fath. Er enghraifft,
caiff cymwysterau mewn Gwaith Chwarae eu cwmpasu gan gylch gwaith
SkillsActive, sef corff sector yn y DU sy’n gyfrifol am amrywiaeth eang o safonau
chwaraeon a safonau galwedigaethol cenedlaethol eraill, ond maent hefyd yn
berthnasol iawn i Chwarae Cymru (corff sy’n gweithredu yng Nghymru yn unig)
sy’n cyfarfod, ar y cyd â SkillsActive a rhanddeiliaid allweddol eraill, fel Cyngor
Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC). Mae cymwysterau yn y
sector Gofal Iechyd yn rhan o gylch gwaith sectoraidd Sgiliau Iechyd, sef corff
sector ar gyfer y DU gyfan, ond maent yn berthnasol iawn i Wasanaeth Addysg
a Datblygu Gweithlu GIG Cymru (WEDS). Yn ogystal, mae gan Lywodraeth
Cymru nifer o dimau gwahanol sy’n canolbwyntio ar wahanol agweddau ar y
sector - o safbwynt addysg a sgiliau ac o safbwynt datblygu’r gweithlu. Mae
cyrff sector yn gweithio o fewn hinsawdd ariannol cynyddol heriol, gyda thirlun
polisi cyfnewidiol a phwysau cynyddol ar wasanaethau.
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33. F
 el newydd-ddyfodiaid i’r system, roedd yn anodd i ni ddatblygu darlun clir
a chynhwysfawr o’r system gyfan - ac o rolau a chyfrifoldebau cymharol y
gwahanol gyrff mewn perthynas â dysgu, cyflogaeth, safonau a chymwysterau.
Mae perygl y gallai sefydlu Cymwysterau Cymru ac, yn arbennig, ein ffocws
cynyddol ar gymwysterau galwedigaethol, ychwanegu cymhlethdod at system
sydd eisoes yn gymhleth. Felly, mae’n bosibl y gallai arwain at ddryswch a
gorgyffwrdd a allai gael effaith andwyol ar hyder y cyhoedd. Ar y llaw arall,
mae’n cynnig cyfle ardderchog i fanteisio ar wahanol sgiliau ac arbenigedd pob
corff sydd â diddordeb er mwyn darparu system gydlynus a chlir i ddysgwyr.
Llwybrau dilyniant
34. E
 r bod llawer o waith ardderchog wedi’i wneud, yn arbennig gan gyrff y sector, i
safoni elfennau o’r cymwysterau a gynigir, nid yw’r system gymwysterau ar gyfer
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, fel system gyfan, yn gwbl effeithiol nac effeithlon.
Yn gyffredinol, cafwyd gennym fod yr amrywiaeth cymwysterau yn y sector yn
gymhleth, yn ddryslyd, yn dameidiog, o bosibl yn gamarweiniol ac, yn fwyaf
arwyddocaol, nad yw’n darparu llwybr dilyniant clir i ddysgwyr gyrraedd pen eu
taith.
35. D
 atblygwyd cymwysterau i fodloni pocedi o alw ond, hyd yn hyn, prin fu’r gwaith
a wnaed i ystyried y gyfres gyfan o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr o 14
oed ymlaen (gan gynnwys y cymwysterau hynny a gynigir ar ffurf cymwysterau
‘cyffredinol’, ond sy’n honni eu bod yn cynnig dilyniant i gyflogaeth). Nid yw’r
cymwysterau mwy ‘academaidd’ hyn yn ategu’r cymwysterau sy’n seiliedig ar
gymwyseddau ac nid yw’r patrwm cymwysterau cyffredinol yn galluogi dysgwyr
i ddatblygu mewn ffordd mor effeithlon ag sydd ei hangen yn eu gwaith a’u
gyrfaoedd addysgol.
36. Ceir tystiolaeth ofidus hefyd lle bo dysgwyr yn astudio rhai cymwysterau sy’n
gysylltiedig â’r sector cyn symud ymlaen at raglenni gradd, nad ydynt yn fwy
cymwys ar gyfer swyddi yn y sector wrth iddynt gyrraedd y farchnad swyddi na
dysgwyr sy’n ymuno â llwybrau dysgu seiliedig ar waith yn 16 oed. Mynegodd
cyflogwyr ddryswch ynghylch yr amrywiaeth o gymwysterau roedd dysgwyr
yn eu cynnig. Roedd dryswch penodol yn ymwneud â dyfarnu cymwysterau
a gwblhawyd yn rhannol drwy ddefnyddio’r system ‘dyfarniad’, ‘tystysgrif’ a
‘diploma’, o dan hen system y Fframwaith Credydau a Chymwysterau.
37. Nid yw rhai cymwysterau sy’n awgrymu eu bod yn cynnig dilyniant i mewn i
waith yn gwneud hynny. Mae hyn yn arwain at siom, dadrithiad a sefyllfa lle y
mae’n rhaid i ddysgwyr astudio cymwysterau newydd cyfan mewn meysydd
a oedd eisoes wedi’u cwmpasu, yn eu barn hwy. Er enghraifft, clywsom am
ddysgwyr a oedd wedi cwblhau dwy flynedd o addysg bellach ôl-16 a thair
blynedd o addysg uwch, oll yn ymwneud â gofal yn y blynyddoedd cynnar, a
oedd wedi gorfod dechrau eto ar Lefel 2 a 3 cyn gallu gweithio mewn lleoliad
gofal plant. Ni ellir ystyried bod hyn yn llwybr dysgu effeithiol nac effeithlon. Er y
dylid canmol y ffaith bod Cyngor Gofal Cymru wedi gweithio mewn partneriaeth
ag addysg uwch yn hyn o beth, ac o ganlyniad bod pum rhaglen radd yng
Nghymru bellach wedi ymdrin â’r mater, erys llwybrau dilyniant ar y cyfan yn
ddryslyd.
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38. R
 hannodd dysgwyr hefyd eu profiadau o gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad
amrywiol iawn wrth ddewis cymwysterau - a soniodd eraill am natur ddryslyd
gwybodaeth am gymwysterau yn y sector. Nododd ein hymarfer ymgysylltu
â dysgwyr lefelau uchel o anghysondeb ledled Cymru o ran y cyngor a
gafodd darpar ddysgwyr wrth ystyried cofrestru ar gwrs. Mynegodd dysgwyr
amrywiaeth o safbwyntiau ynghylch defnyddioldeb y wybodaeth a gawsant
cyn dechrau ar eu rhaglenni cymhwyster. Er enghraifft, disgrifiodd un dysgwr
y dewis opsiynau fel ‘penddarol’, ac roedd hyn yn adlewyrchu barn gyffredinol
llawer o’r dysgwyr a gymerodd ran yn y trafodaethau.
39. M
 ae’r amrywiaeth o wahanol feysydd gwaith o fewn y sector Iechyd a Gofal
Cymdeithasol eang iawn hefyd yn cyflwyno heriau i ddysgwyr a gweithwyr gofal
sy’n awyddus i symud rhwng lleoliadau. Er bod y gwahanol sectorau yn llawn
bwriadau da i gydweithio, ceir rhwystrau anghymesur i ddilyniant rhwng, er
enghraifft, gwaith chwarae a gofal plant - neu ofal cymdeithasol a gofal iechyd.
Mae rhai o’r rhwystrau hyn yn ymwneud â chymwysterau - er bod heriau eraill
sydd y tu hwnt i gwmpas yr adolygiad hwn. Er bod gwahaniaethau o ran rhai
o’r tasgau y mae angen i weithwyr eu cyflawni mewn gwahanol leoliadau, yng
nghyd-destun prinder sgiliau a natur wledig Cymru, mae angen mwy o gyfle i
weithwyr allu trosglwyddo rhwng lleoliadau.
40. C
 ymerwyd camau, drwy gydweithrediad ledled y DU rhwng Sgiliau Gofal a
Datblygu (y mae Cyngor Gofal Cymru (CGC) yn un o’r partneriaid) a Sgiliau
Iechyd, i ymdrin â’r mater hwn ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, y
blynyddoedd cynnar a gofal plant, drwy ddatblygu unedau craidd ar y cyd sy’n
rhoi cyfle i ddysgwyr ychwanegu unedau at eu cymwysterau os byddant yn
newid swyddi. Fodd bynnag, nododd dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu yn
aml nad yw ond yn bosibl cael gafael ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus
ar gyfer cymwysterau cyfan, yn hytrach nag unedau ychwanegol - a chlywsom,
o ganlyniad, y caiff rhai dysgwyr eu hannog i astudio cymhwyster newydd
cyfan, yn hytrach na dim ond ‘ychwanegu’ unedau perthnasol at eu cymhwyster
presennol. Unwaith eto, nid yw’r dull hwn yn ddull dysgu nac asesu effeithiol nac
effeithlon.
41. C
 lywsom gan CGC a Gwasanaeth Addysg a Datblygu’r Gweithlu GIG Cymru
(WEDS) am waith sy’n cael ei dreialu mewn perthynas â dyfarniad ar gyfer
sefydlu gofal cymdeithasol yng Nghymru ac am gynlluniau ar gyfer cynllun peilot
ar y cyd i roi rhaglen sefydlu ar waith sy’n cynnwys Dyfarniad Lefel 2 mewn
Sefydlu Gofal Cymdeithasol (Cymru) a Rhaglen Sefydlu GIG Cymru ar gyfer
Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd Clinigol (Craidd). Mae cyfle i Cymwysterau
Cymru weithio gyda CGC (a’i gorff olynol), WEDS a chyrff a chynrychiolwyr
eraill y sector, i sicrhau y caiff cyfres newydd o gymwysterau ei datblygu sy’n
adeiladu ar arfer da o’r fath. Byddai cyfres fwy integredig o gymwysterau, sy’n
defnyddio craidd cyffredin gyda llai o opsiynau sy’n gorgyffwrdd ac amrywiadau
cyffredinol, yn darparu cymwysterau mwy effeithiol ac effeithlon i ddysgwyr,
cyflogwyr, defnyddwyr gwasanaethau a darparwyr dysgu.
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Y gallu i drosglwyddo cymwysterau rhwng Cymru a Lloegr
42. C
 eir heriau hefyd mewn perthynas â’r gallu i drosglwyddo cymwysterau yn
y sector i ddysgwyr sy’n symud rhwng Cymru a Lloegr. Mae polisïau iechyd,
gofal cymdeithasol, addysg a sgiliau yn faterion datganoledig i Gymru, a
chyflwynwyd deddfwriaeth ddiweddar sylweddol mewn perthynas â phob un
ohonynt, felly mae’n hanfodol sicrhau bod yr arlwy dysgu ac asesu yn bodloni
gofynion Cymru yn briodol. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd gweithwyr gofal
sy’n byw yng Nghymru ac a gaiff eu haddysgu yng Nghymru (yn arbennig y
rheini sy’n byw’n agos at y ffin â Lloegr) yn awyddus i weithio yn Lloegr - ac yn
yr un modd, mae’n bosibl y bydd gweithwyr gofal sy’n byw yn Lloegr ac a gaiff
eu haddysgu yn Lloegr yn awyddus i weithio yng Nghymru.
43. Wrth i wahaniaethau ddatblygu rhwng y cymwysterau a gaiff eu hastudio yng
Nghymru a Lloegr, ceir risg gynyddol y bydd dysgwyr sy’n awyddus i weithio
ar draws ffiniau o dan anfantais wrth astudio ar gyfer eu cymhwyster mewn un
wlad neu’r llall. Mae rhai darparwyr dysgu yn gwneud ymdrechion i sicrhau y
gall eu dysgwyr fodloni gofynion y ddwy wlad. Mae rhai yn addysgu ac asesu
dim ond y pedair uned ddewisol o fewn y cymhwyster gofal plant yng Nghymru
sy’n ofynion hanfodol yn Lloegr. Canlyniad anffodus y dull gweithredu hwn (sy’n
ddefnyddiol fel arall) yw na chynigir yr union unedau a ddatblygwyd i ymdrin â’r
gofynion penodol yng Nghymru, yn ogystal â rhai unedau dewisol gwerthfawr
eraill, er mwyn sicrhau y gellir trosglwyddo’r cymhwyster. Bydd angen sicrhau
cydbwysedd priodol bob amser rhwng y gallu i drosglwyddo cymwysterau
a’r amrywiaeth o ystyriaethau eraill sy’n bwysig wrth bennu pa gymwysterau
sy’n effeithiol ar gyfer diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru - nid y gallu i
drosglwyddo cymwysterau yn unig y dylid ei ystyried, ond bydd bob amser yn
ystyriaeth bwysig.
“Nid yw’r cymhwyster y byddwn yn ei ennill yn berthnasol yn Lloegr. Felly oni
fyddaf yn gweithio yng Nghymru neu Iwerddon, nid oes unrhyw werth i’r cwrs
na’r cymhwyster hwn”.
Dysgwr a aeth i un o’r grwpiau ffocws
Modelau cyflwyno ar gyfer dysgu ac asesu
44. Mae’r gwahanol fodelau cyflwyno ar gyfer dysgu ac asesu ar gyfer dysgu
AB llawn amser ac ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yn cyfrannu at ddulliau
anghyson, ac o bosibl aneffeithlon, o baratoi dysgwyr ar gyfer cymwysterau
seiliedig ar gymhwysedd yn y sector ac ar gyfer y broses asesu gysylltiedig.
Weithiau, mae hyn yn golygu na chaiff y cymwysterau hyn eu cyflwyno mewn
ffordd mor effeithiol ag y gellid ei gwneud. Isod ceir crynodeb cyffredinol o’r
pryderon:
• mae sefydliadau addysg bellach sy’n darparu rhaglenni dysgu llawn amser
weithiau yn ei chael hi’n anodd darparu trefniadau asesu digonol a/neu
effeithiol yn y gweithle, tra
• mae darparwyr dysgu seiliedig ar waith weithiau yn ei chael hi’n anodd
darparu digon o gyfleoedd i alluogi dysgwyr i feithrin y wybodaeth a’r
ddealltwriaeth sylfaenol angenrheidiol cyn eu hasesu.
45. Nodwyd gennym y gellid disgrifio rhai rhaglenni dysgu seiliedig ar waith a
gynigir fel rhan o brentisiaethau yn well fel rhaglenni ‘asesu seiliedig ar waith’
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- gan nad oedd llawer o gyfleoedd yn aml i ddysgwyr gael cymorth i feithrin
gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth. Mae natur y broses o drefnu contractau
ar gyfer y cymwysterau a gaiff eu sefyll ar raglenni â threfniadau asesu a wneir
100% yn fewnol, a’r broses o’u hasesu, yn rhoi pwysau sylweddol ar aseswyr
er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn cwblhau’r holl asesiadau angenrheidiol
(gan gynnwys y rheini ar gyfer Sgiliau Hanfodol). O’r dystiolaeth a adolygwyd
gennym, roedd rhai aseswyr o dan fwy o bwysau i sicrhau bod ymgeiswyr
yn cwblhau eu hasesiadau ac yn llwyddo nag i sicrhau bod y drefn asesu yn
gadarn ac yn effeithiol. Roedd tystiolaeth bod rhai aseswyr yn y sefyllfaoedd
hyn yn ei chael hi’n anodd iawn asesu elfennau gwybodaeth y cymwysterau.
Ansawdd trefniadau asesu
46. T
 ra bod gan nifer o fathau o gymwysterau un prif gorff dyfarnu, mae gan
eraill (gan gynnwys y rheini a gyflwynir fel rhan o raglenni prentisiaeth) gyrff
dyfarnu lluosog sy’n dyfarnu’r un cymhwyster. Mynegodd rhanddeiliaid (yn
arbennig darparwyr dysgu a chyrff sector) bryderon bod y rôl sicrhau ansawdd
a gyflawnir gan wahanol gyrff dyfarnu yn anghyson, yn amrywiol, weithiau’n
lleihau ac weithiau’n fach iawn. Er i ni weld llawer o enghreifftiau o arferion
asesu a sicrhau ansawdd da, dywedodd sawl darparwr dysgu wrthym nad
oedd ‘chwarae teg’ rhwng cyrff dyfarnu, yn enwedig mewn perthynas â’r hyn
a ystyrir yn ‘dystiolaeth ddigonol o gymhwysedd’. Awgryma tystiolaeth fod
cyrff dyfarnu yn naturiol awyddus i sicrhau bod trefniadau sicrhau ansawdd yn
gosteffeithiol. Dywedodd darparwyr dysgu wrthym, dros amser, fod ansawdd
ymweliadau sicrhau ansawdd wedi lleihau - ac roedd rhai o’r farn fod hyn wedi
arwain at lai o hyder ar eu rhan hwy eu bod yn bodloni gofynion asesu yn
ddigonol - a chyfaddefodd eraill fod risg isel y byddai’r corff dyfarnu yn llwyddo
i nodi trefniadau asesu annigonol. Er i ni weld rhai enghreifftiau o arfer da gan
ganolfannau a oedd yn bodloni neu’n rhagori ar ofynion cyrff dyfarnu ar gyfer
asesu a sicrhau ansawdd, gwelsom a chlywsom dystiolaeth o anghysondebau
sylweddol o ran dulliau gweithredu a deilliannau. Yn ogystal â gwahaniaethau o
ran natur ac amledd ymweliadau, roedd amrywiaeth sylweddol o ran y ffordd y
caiff dogfennaeth asesu ei chymhwyso’n ymarferol.
47. E
 r mwyn gallu asesu dysgwyr yn effeithiol, rhaid i aseswyr fod yn aseswyr
cymwys ac yn hyddysg mewn perthynas â’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r
sgiliau y disgwylir i ddysgwyr eu dangos. Cododd rhanddeiliaid a’n hadolygwyr
arbenigol bryderon am lefel cymhwysedd rhai aseswyr. Roedd enghreifftiau
yn yr asesiadau a adolygwyd a oedd yn nodi nad oedd yr aseswyr dan sylw
yn meddu ar ddealltwriaeth ddigonol naill ai o’r broses asesu neu er mwyn
nodi gwallau neu fylchau o ran gwybodaeth a dealltwriaeth y dysgwyr. Mae’n
bosibl mai achos sylfaenol hyn yw’r ffaith nad oes gofynion digonol (neu nad
yw’r gofynion yn cael eu cymhwyso’n ddigonol) i aseswyr feddu ar arbenigedd
diweddar, perthnasol ac i sicrhau ei fod yn gyfredol. Fodd bynnag, gellir
hefyd ei briodoli i’r ffaith bod rhai o’r aseswyr hyn wedi dechrau eu gwaith fel
aseswyr yng nghyd-destun cymwysterau cynharach megis Cymwysterau
Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ), lle nad oedd unrhyw ofynion penodol o ran
gwybodaeth. Ni waeth beth fo’r achos, ymddengys fod bylchau sylweddol o ran
gwybodaeth a dealltwriaeth rhai aseswyr o’r ddamcaniaeth sydd ei hangen fel
sail i arfer da ym maes gofal.
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48. M
 ae gwendidau gwirioneddol neu bosibl o’r fath o ran cymhwysedd aseswyr
yn debygol o gael effaith negyddol gyffredinol ar ansawdd penderfyniadau
asesu ond hefyd, yn y pen draw, ar lefel y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a
ddangosir gan ddysgwyr. Roedd pryder sylweddol penodol mewn perthynas
â’r cymwysterau ar Lefel 5 lle roedd arwyddion nad oedd rhai aseswyr, o’r
dystiolaeth a oedd ar gael, yn gymwys hyd at y lefel honno eu hunain. Mae hyn
yn nodi, mewn rhai achosion, nad yw rheolaethau sicrhau ansawdd cyrff dyfarnu
yn ddigonol.
49. C
 odwyd pryderon am ansawdd trefniadau asesu hefyd pan ystyriodd ein
hadolygwyr p’un a oedd y portffolios hynny neu ddeunyddiau asesu eraill a
adolygwyd ganddynt yn darparu digon o dystiolaeth bod y dysgwyr wedi
bodloni’r gofynion ardystio. Mewn cyfran sylweddol o’r enghreifftiau a ystyriwyd,
nid oedd yr adolygwyr o’r farn bod y dystiolaeth yn dangos cymhwysedd
digonol.
50. Bwrodd ein hymarfer ymgysylltu â dysgwyr hefyd amheuon ynghylch
dibynadwyedd a chysondeb trefniadau asesu ar gyfer rhai rhaglenni Lefel 2 o
fewn y ddarpariaeth addysg bellach. Awgrymwyd i raddau ei bod yn anodd i
ddysgwyr beidio â llwyddo mewn rhai cymwysterau Lefel 2; dyfynnodd dysgwyr
enghreifftiau lle y dywedwyd wrthynt beth i’w ysgrifennu er mwyn llwyddo, gan
gael esboniad pe byddent yn methu asesiad, y gallent ailgyflwyno gwaith. Pe
na fyddent yn llwyddo i fodloni’r gofynion o hyd, dywedodd dysgwyr y gallent
gyfarfod gyda’u tiwtor i gael asesiad llafar. Er mai tystiolaeth anecdotaidd yw
hon, fe’i hailadroddwyd ar draws sawl canolfan.
51. Gan ystyried y materion hyn gyda’i gilydd, fel enghreifftiau o drefniadau sicrhau
ansawdd anghyson, mae risg uchel o drefniadau asesu anghyson, sy’n golygu
nad yw’r ffaith bod yr un cymwysterau wedi’u dyfarnu i wahanol ddysgwyr bob
amser yn debygol o nodi’r un lefel o gyflawniad. Caiff y farn gyffredinol hon ei
hadlewyrchu hefyd o bosibl yn yr ymatebion i’r ymgynghoriad ar-lein: er bod yr
ymatebwyr i’r ymgynghoriad hwn i raddau helaeth yn gadarnhaol neu’n amwys
ynghylch cymwysterau yn y system, wrth ofyn iddynt ddewis geiriau i ddisgrifio’r
trefniadau asesu, gwnaethant ddewis ‘anghyson’ yn amlach nag unrhyw derm
arall negyddol.
Trefniadau asesu cyfrwng Cymraeg
52. Awgrymodd y dystiolaeth gychwynnol gan ddarparwyr dysgu nad oedd llawer o
bryderon mewn gwirionedd ynghylch argaeledd trefniadau asesu drwy gyfrwng
y Gymraeg. Weithiau, nododd darparwyr dysgu fod yn well gan ddysgwyr,
hyd yn oed rheini a oedd wedi ymuno, er enghraifft, ag addysg bellach o ysgol
Gymraeg, astudio ar gyfer eu cymhwyster drwy gyfrwng y Saesneg.
Mae angen i ni ddatblygu rhwydwaith cryfach o hyfforddwyr ac aseswyr
dwyieithog sy’n meddu ar gymhwysedd galwedigaethol perthnasol.
Ymateb i’r ymgynghoriad ar-lein
53. F
 odd bynnag, yn yr ymarfer ymgysylltu â dysgwyr, mynegodd dysgwyr yn
gyffredinol fwy o bryderon na’r darparwyr, gan awgrymu weithiau eu bod wedi
dewis astudio yn Saesneg am y byddai logisteg dysgu a chael eu hasesu yn
Gymraeg wedi eu gosod o dan anfantais fel arall o gymharu â gweddill y garfan.
Daeth yr ymarfer i’r casgliad bod prinder tiwtoriaid sy’n siarad Cymraeg ym
17

mhob rhan o Gymru a bod prinder aseswyr lleoliadau sy’n siarad Cymraeg,
gyda dysgwyr yn nodi bod aseswyr uniaith Saesneg wedi’u harsylwi mewn
lleoliadau sy’n siarad Cymraeg - sy’n bwrw amheuon dros allu’r aseswr i ddeall
ac asesu’r rhyngweithio y maent yn ei arsylwi.
54. E
 glurodd rhai siaradwyr Cymraeg hefyd er eu bod yn gallu cyflwyno eu
haseiniadau yn Gymraeg, fod yn rhaid iddynt aros pythefnos iddynt gael eu
cyfieithu ac wedyn eu marcio, gan nad oedd eu haseswyr yn siarad Cymraeg.
Mae hyn yn rhwystr sylweddol sy’n golygu nad yw aseiniadau’r dysgwyr hynny
yn cael eu dychwelyd ar yr un pryd â’u cyd-ddysgwyr. Nodwyd hefyd bod pob
gwerslyfr a’r rhan fwyaf o ffynonellau ymchwil wedi’u hysgrifennu yn Saesneg,
sy’n creu anawsterau, er enghraifft, mewn perthynas â chyfieithu termau
technegol.
Lleoliadau gwaith a sefydlu i mewn i waith
55. C
 lywsom y gall darparwyr dysgu addysg bellach ei chael hi’n anodd darparu
lleoliadau priodol i ddysgwyr, yn enwedig i’r rheini sy’n astudio ar gyfer
cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol (yn hytrach na gofal plant) ac yn
enwedig i’r dysgwyr hynny sy’n awyddus i weithio mewn lleoliad iechyd (yn
hytrach na gofal cymdeithasol). Weithiau, ni cheir llawer o drefniadau ar gyfer
asesu’r dysgu yn y gweithle ar rai o’r rhaglenni hyn.
Y cyfan dwi’n ei wneud yw paentio ewinedd, dwi’n mynd ar yr un diwrnod bob
wythnos a dyna a wnawn bryd hynny.
Dysgwr mewn grysgwr mewn grŵp ffocws
56. R
 oedd y problemau a nodwyd gan ddarparwyr a dysgwyr yn cynnwys, er
enghraifft, y canlynol:
• diffyg cyfleoedd am leoliadau mewn lleoliadau iechyd, yn ôl pob tebyg, gyda
rhywfaint o ddryswch a rhwystredigaeth o ran terfynau oedran sy’n cyfyngu
profiadau dysgwyr o dan 18 oed (a hynny’n ddiangen mewn rhai achosion).
Mae i ba raddau ac o dan ba amgylchiadau y mae cyfyngiadau oedran
statudol yn berthnasol yn aneglur ac o ganlyniad, caiff cyfyngiadau dryslyd
a thrafferthus eu gosod ar y gwaith y gall dysgwyr ifanc ei wneud mewn
lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol;
• ystod gyfyngedig o leoliadau priodol mewn lleoliadau iechyd ac eithrio ysbytai
neu gartrefi gofal;
• tueddiad i rai lleoliadau fod yn ddiflas a di-fflach - yn enwedig pan fydd y
dysgwr yn mynd i’r lleoliad un diwrnod yr wythnos ac yn gorfod cwblhau’r un
dasg bob wythnos;
• roedd rhai dysgwyr wedi dechrau lleoliadau heb y sgiliau a/neu’r cymorth
priodol. Nid oedd rhai wedi dysgu am gamau diogelu nac am ddarparu
gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac o ganlyniad roeddent mewn
sefyllfaoedd heriol neu sefyllfaoedd lle roeddent yn agored i niwed heb feddu
ar y wybodaeth o ran sut y dylent ymddwyn. Er na ddylid bod wedi gadael
y dysgwyr hyn ar eu pen eu hunain gyda defnyddwyr gwasanaethau, mewn
gwirionedd, gwnaed hynny weithiau. Nododd dysgwr yn un o’r grwpiau ffocws
ei fod wedi teimlo’n anghyfforddus pan oedd staff yn gweiddi ar ddefnyddiwr
gwasanaeth ac nad oedd yn gwybod beth i’w wneud; nododd eraill bod
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marwolaeth defnyddwyr gwasanaethau wedi effeithio arnynt ac nad oeddent,
yn ôl pob tebyg, wedi cael unrhyw gefnogaeth wrth wynebu’r sefyllfa hon;
• er bod y gwaith paratoi cyn lleoliadau weithiau’n ddiffygiol, roedd trefniadau
sefydlu ar ôl cyrraedd y lleoliad, i lawer o’r dysgwyr Iechyd a Gofal
Cymdeithasol y cyfwelwyd â hwy, yn wael neu nid oeddent ar waith o gwbl.
Roedd trefniadau sefydlu mewn lleoliadau i ddysgwyr Gofal Plant yn dueddol
o fod yn well.
57. Y
 n gysylltiedig â’r mater hwn, roedd yr angen i sicrhau bod gweithwyr sy’n
ymuno â’r gweithlu (boed ar raglenni hyfforddi a ariennir ai peidio) yn cael eu
sefydlu’n briodol a’u bod yn gallu rhoi egwyddorion a gwerthoedd gofal priodol
ar waith o’r cychwyn cyntaf.
58. Nid yw’r prif gymwysterau sy’n seiliedig ar gymwyseddau yn y sector yn
cynnwys elfen cyn-mynediad nac elfen sefydlu er mwyn sicrhau bod dysgwyr
yn barod i weithio a’u bod yn dangos galluoedd priodol cyn dechrau gweithio
mewn lleoliadau. O ystyried y ffaith bod llawer o ddefnyddwyr gwasanaethau
yn agored i niwed, mae angen cynnwys yr elfennau hyn. Er bod nifer o fodiwlau
dysgu sefydlu ar gael ac yn cael eu hyrwyddo gan y cyrff sector, nid ydynt hwy
(na’u cynnwys) yn rhan o’r rhaglenni dysgu na’r cymwysterau a ariennir. Er y
dylai pob cyflogwr roi trefniadau sefydlu ar waith ar gyfer dechreuwyr newydd,
gan gynnwys dysgwyr, nid yw hyn bob amser yn digwydd.
59. Er nad yw ymdrin â’r holl faterion hyn yn rhan o gylch gwaith Cymwysterau
Cymru, maent yn rhan annatod o’r system gymwysterau. Er enghraifft, mae
angen i ni ystyried effeithiolrwydd trefniadau asesu yn y gweithle a phennu
beth sy’n rhesymol ac yn bosibl i ddysgwyr ar raglenni dysgu llawn amser,
ac ystyried p’un a oes rheoliadau digonol ar waith gennym mewn perthynas
ag asesu yn y gweithle - ac rydym yn awyddus i annog rhanddeiliaid i
gydweithredu fel sydd ei angen i ddatrys y sefyllfa.
Gofynion Sgiliau Hanfodol o fewn Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol a
Gofal Plant
60. M
 ynegodd cyflogwyr a darparwyr dysgu bryderon sylweddol fod gofynion
Sgiliau Hanfodol Cymru mewn prentisiaethau gofal cymdeithasol a gofal plant,
yn enwedig ar Lefel 3, yn rhy heriol a’u bod yn cael effaith negyddol ar allu’r
sector i recriwtio rhai o’r union ddysgwyr sy’n meddu ar y gallu gorau i ofalu.
Er bod rhanddeiliaid yn cydnabod pwysigrwydd sgiliau rhifedd a llythrennedd,
roeddent o’r farn bod y gofyniad i gyflawni Sgiliau Cyfathrebu ar Lefel 3 wrth
astudio ar gyfer cymhwyster lefel 3 o fewn prentisiaeth gofal cymdeithasol yn
uchelgais afrealistig i ddysgwyr.
61. Clywodd yr Adolygiad safbwyntiau cadarn gan ddarparwyr dysgu a chyflogwyr
fod y gofyniad hwn yn rhy heriol ac yn feichus ac nad oedd yn cymell dysgwyr,
gan dynnu sylw oddi ar y pwyslais o allu ymgymryd â’r rôl graidd. Mae’n
debygol y bydd y pryderon a nodwyd eisoes yn dwysau wrth gyflwyno’r
cymwysterau Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol diwygiedig a ddechreuodd i
ddysgwyr sy’n dechrau ar raglenni dysgu o fis Ionawr 2016 ymlaen: mae’r
cymwysterau hyn bellach yn fwy cadarn a dibynadwy, ac maent yn asesu’r
sgiliau drwy brofion a gaiff eu marcio’n allanol a thasgau a gaiff eu marcio’n
fewnol, yn hytrach na thrwy dystiolaeth sy’n digwydd yn naturiol.
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62. Clywsom gan Gyngor Gofal Cymru fod y penderfyniad i bennu Sgiliau
Cyfathrebu Hanfodol ar Lefel 3 i brentisiaid Lefel 3 wedi’i wneud yn dilyn
ymgynghori helaeth ac wedi’i bennu fel gofyniad o ystyried y ffaith ei bod yn
holl bwysig i weithwyr gofal ar Lefel 3 allu cyfathrebu’n effeithiol. Ar ôl ystyried y
farn hon, a chynnal adolygiad o’r safonau ar gyfer Sgiliau Cyfathrebu ar Lefelau
2 a 3 yng nghyd-destun y math o dasgau sydd eu hangen yn y cymwysterau
galwedigaethol ar y lefelau hyn, rydym o’r farn bod Sgiliau Cyfathrebu Lefel 3 yn
drothwy rhy uchel i’r dysgwyr hyn ac y byddai Lefel 2 yn ofyniad mwy priodol.
Mae’n werth nodi, er mwyn cymharu, mai dim ond cymhwyster Lefel 2 sydd
ei angen ar athrawon (TGAU Cymraeg neu Saesneg iaith). Rydym wrthi ar hyn
o bryd yn trafod ein canfyddiadau ar y mater hwn gyda Chyngor Gofal Cymru
ac rydym yn obeithiol y gellir dod o hyd i ateb boddhaol. Yn y tymor hwy, mae
cyfle i sicrhau y caiff y sgiliau hynny sy’n hanfodol yn y gweithle eu cynnwys yn
y prif gymwysterau, yn hytrach na’u hastudio fel unedau ychwanegol.
Rhaglennu cyrsiau Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal,
Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)
63. Yn ystod yr Adolygiad, cawsom wybod am fater sylweddol a oedd yn peri
pryder i ddarparwyr dysgu addysg bellach ac yr oedd angen sylw brys arno,
sef y trefniadau ar gyfer cyflwyno Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 mewn
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon). Cynlluniwyd
y cymhwyster i’w gyflwyno dros ddwy flynedd ac mae’n cynnwys gofyniad
(a ddynodwyd yn flaenorol gan Lywodraeth Cymru) ar gyfer 700 awr mewn
lleoliad gwaith er mwyn cyflawni elfen y Diploma. Cydnabyddir y Diploma fel
cymhwyster ar gyfer gwaith, ond cynlluniwyd y Diploma Estynedig er mwyn
darparu mynediad i Addysg Uwch hefyd - gan roi dewis o lwybrau dilyniant i
ymgeiswyr sy’n astudio ar gyfer y ddau gymhwyster.
Mae’n rhaid i ni gwblhau 700 awr mewn blwyddyn, mae’n amhosibl. Hyd yn
hyn, nid wyf wedi methu awr, ac rwyf wedi cwblhau 266 awr. Alla id dim bod
yn sâl, dwi’n teimlo dan bwysau.
Dysgwr
64. Mynegodd canolfannau a dysgwyr bryderon dwys eu bod yn cael eu ‘gorfodi’
i gynnig/astudio’r Diploma o fewn blwyddyn, gyda 700 awr mewn lleoliad
gwaith yn rhan o hyn. Yn ogystal â’r ffaith nad dyma oedd y bwriad adeg
cynllunio’r cymhwyster, roedd wedi arwain at bwysau sylweddol ar ddysgwyr a
chanolfannau. Cynlluniwyd y ddau gymhwyster i’w cyflwyno fel rhaglen gyfun
(neu ‘hybrid’) - gan eu cyflwyno ochr yn ochr dros gyfnod o ddwy flynedd. Yn
y diwedd, nodwyd gennym fod y mater yn ymwneud ag ansicrwydd a diffyg
eglurder o ran y gyfundrefn ariannu, gyda sawl canolfan (ond nid pob un) o’r
farn bod yn rhaid iddynt gyflwyno’r cymhwyster o fewn blwyddyn. Roedd
hyn yn cael effaith ddifrifol ar ansawdd y dysgu a’r asesu ac yn golygu bod
effeithiolrwydd y cymhwyster a hyder y cyhoedd ynddo yn y fantol.
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65. Gwnaethom rannu ein pryderon am y canfyddiadau hyn gyda Llywodraeth
Cymru ac mae’n bleser gennym nodi, yn ystod y cyfnod rhwng yr adroddiad
hwnnw a’r adroddiad hwn, fod Llywodraeth Cymru wedi egluro i ganolfannau
nad oes rhaid cwblhau’r Diploma o fewn blwyddyn. Gobeithio y bydd hyn yn
rhoi cysur i ganolfannau ac i ddysgwyr ac y bydd yn arwain at well canlyniadau
a mwy o hyder i bawb dan sylw.
Rhaglenni i ddysgwyr dros 24 oed
66. Mynegodd cyflogwyr, cyflogeion a chyrff sector bryderon o ran y terfynau ar
gyfer darparu arian cyhoeddus i gefnogi rhaglenni dysgu Lefel 2 a 3 i ddysgwyr
dros 24 oed. Er bod rhanddeiliaid yn cydnabod bod cyfyngiadau sylweddol ar
arian cyhoeddus, teimlwyd fod hyn yn arbennig o heriol mewn sector lle ceir
prinder sgiliau, diffyg cyfatebiaeth rhwng dyheadau dysgwyr a swyddi gwag
, manteision sylweddol o ran cynnwys gweithwyr hŷn fel rhan o’r gweithlu ac
angen i ddenu gofalwyr hŷn yn ôl i’r gwaith.
Y maes sy’n peri pryder go iawn hyd yma fu’r cynnydd o 250% yn nifer y bobl
sy’n ymgymryd â fframweithiau Lefel 5 ers newid y trefniadau ariannu ym mis
Hydref 2014..... Rydym yn pryderu y gall fod nifer fawr o bobl yn ymgymryd
â chymwysterau lefel 5 nad ydynt yn y swyddi neu’r swyddogaethau priodol
i wneud hynny. Mae hyn yn rhoi ‘trwydded gweithredu’ iddynt ar gyfer
rolau lefel uchel neu rolau sy’n cynnwys cyfrifoldebau yn arwain a rheoli
gwasanaethau cymhleth i bobl sy’n agored i niwed, ac yn eu galluogi i
gofrestru gyda CGC fel y corff proffesiynol.
Cyngor Gofal Cymru
67. Fodd bynnag, roedd rhywfaint o arian cyhoeddus ar gael i ddysgwyr dros 24
oed a oedd yn astudio cymwysterau lefel uwch. Roedd hyn, yn ôl pob tebyg, yn
arwain at ganlyniadau annisgwyl, yn yr ystyr bod rhai dysgwyr dros y trothwy
oedran hwn yn cael eu cofrestru (yn amhriodol) ar gyfer cymwysterau rheoli
Lefel 5 cyn eu bod yn barod ar eu cyfer. Canfu tystiolaeth o’n gwaith craffu
nad oedd llawer o’r dysgwyr, o’r nifer fach a samplwyd, mewn rolau priodol i
ddarparu tystiolaeth i gyflawni’r cymhwyster. Roedd y dewisiadau amhriodol
hyn hefyd yn cael eu gwaethygu gan ddiffyg cymwysterau Lefel 4, a fyddai fwy
na thebyg yn fwy priodol i rai o’r dysgwyr hyn pe byddent ar gael.
68. A
 deg paratoi’r adroddiad hwn, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn
bwriadu cyflwyno trefniadau mynediad pob oedran er mwyn galluogi unigolion
sydd newydd eu recriwtio i ymgymryd â phrentisiaethau. Bydd yn ddiddorol
gweld yr effaith a gaiff hyn ar y system gymwysterau ar gyfer Iechyd a Gofal
Cymdeithasol.
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Data ar gymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru
69. Roedd yn anodd i ni gael gafael ar ddata cywir clir mewn perthynas â
chymwysterau yn y sector. Roedd hyn yn rhannol am ein bod yn gorff newydd
heb systemau sefydledig ar gyfer casglu data, ar gyfer nodi ble arall y cânt eu
casglu, neu ar gyfer cael gafael arnynt pan gânt eu casglu. Bu trafodaethau
gyda Llywodraeth Cymru yn ddefnyddiol wrth nodi rhai ffynonellau data a
byddwn yn adeiladu ar y trafodaethau hyn a chynigion o gymorth wrth gynnal
adolygiadau sector yn y dyfodol. Rydym hefyd wrthi’n datblygu ein strategaeth
ein hunain ar gyfer casglu a rheoli data er mwyn sicrhau ein bod yn gofyn
am wybodaeth briodol gan gyrff dyfarnu ac yn rheoli’r wybodaeth honno.
Nododd cyrff sector eu bod wedi ei chael hi’n anodd cael gafael ar ddata gan
gyrff dyfarnu a oedd yn berthnasol i’w gweithgareddau hwy eu hunain - a
chydnabuwyd yn gyffredinol ei bod yn arbennig o anodd cael gafael ar ddata ar
ddilyniant (megis data cyrchfan).
Dysgwyr Ynysedig
70. Er nad yw dysgwyr ar raglenni prentisiaeth yn cael yr un anawsterau â dysgwyr
ar leoliadau ar raglenni dysgu llawn amser, ceir rhywfaint o dystiolaeth nad yw
amgylchiadau bob amser yn ddelfrydol i’r dysgwyr hyn. Lle mae prentisiaid yn
ymgymryd â’u prentisiaeth gyfan fel dysgwr unigol yn gweithio i gyflogwr (yn
enwedig pan na fydd y cyflogwr hwnnw o bosibl yn dangos arfer gorau), mae
perygl y bydd y dysgwyr hynny yn llai tebygol nag eraill o ddangos arfer gorau
yn eu hasesiadau. Ac eithrio cyswllt â’u haseswr, prin yw’r cyfleoedd y maent yn
debygol o’u cael i ddysgu o brofiad eraill, i fyfyrio ar eu perfformiad ac i’w wella.
Gwaith chwarae
71. M
 ae mater arall sy’n gysylltiedig â’r gweithle yn ymwneud â chymwysterau a
phrentisiaethau mewn Gwaith Chwarae a’u haddasrwydd a’u hargaeledd i’r
gweithlu ac i leoliadau gwaith mewn cyd-destun lle mae llawer o’r gweithwyr yn
rhan amser ac yn dymhorol. Gall yr heriau hyn ei gwneud hi’n anodd i weithwyr
chwarae ymgysylltu’n briodol â chymwysterau - yn arbennig cymwysterau
cyfan, yn hytrach nag unedau o gymwysterau. Lle mae’n ofynnol i weithwyr
chwarae gymhwyso er mwyn ymarfer, gall hyn fod yn arbennig o anodd.

22

Materion sy’n codi mewn perthynas â’r
cymwysterau
72. Gwnaethom nodi’r cyfresi canlynol o faterion mewn perthynas â chymwysterau
mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
• natur ac ansawdd asesu’r Diplomâu ‘FfCCh’ gan gynnwys, er enghraifft:
- baich asesu
- natur ronynnog y manylion ar gyfer cynnal asesiadau
- yr ystod gyfyngedig o fethodolegau asesu
- y rhwystrau sy’n gysylltiedig â’r derminoleg a ddefnyddir wrth asesu
- dyblygu asesiadau rhwng lefelau
- trefniadau annigonol ar gyfer asesu gwybodaeth
• r hai materion penodol mewn perthynas â chymwysterau ar gyfer dysgwyr rhwng
14 ac 16 oed;
• r hai materion penodol mewn perthynas â chymwysterau ar gyfer dysgwyr rhwng
16 ac 18 oed, gan gynnwys y rheini sy’n paratoi ar gyfer addysg uwch;
•a
 mrywiaeth o fylchau o ran cynnwys a chwmpas, neu feysydd y mae angen eu
hatgyfnerthu, gan gynnwys:
- gweithio o fewn diwylliant dwyieithog
- gwaith chwarae o fewn gofal plant
- gofal dementia
- gofal yn y cartref
•c
 yfleoedd i wahaniaethu rhwng cyflawniadau dysgwyr;
• y r angen i gynnwys defnyddwyr gwasanaethau wrth gynllunio cymwysterau.
Natur ac ansawdd asesu’r Diplomâu ‘FfCCh’
73. Roedd y prif faterion a nodwyd mewn perthynas â Diplomâu FfCCh ar hyn
o bryd yn ymwneud ag asesu, yn hytrach na chynnwys. Mae’r cynnwys yn
seiliedig ar y safonau galwedigaethol cenedlaethol, a gynlluniwyd yn ofalus gan
y sector ac ar gyfer y sector. Fodd bynnag, rydym wedi nodi nifer o bryderon
sylweddol am y trefniadau asesu presennol ar gyfer y cymwysterau.
Baich asesu
74. Mae baich sylweddol ar aseswyr a dysgwyr er mwyn cadarnhau a/neu
ddangos cymhwysedd cyson yn erbyn amrywiaeth gyfan o feini prawf asesu
sy’n ofynnol er mwyn cwblhau cymwysterau. Mae aseswyr ac aseswyr
ansawdd sy’n chwilio am dystiolaeth o berfformiad cyson yn wynebu cryn
dipyn o wybodaeth i’w chofnodi (yn achos yr aseswr) a’i dilysu. Ar ôl ystyried y
gofynion asesu a gwaith dysgwyr ac aseswyr, roedd ein hadolygwyr arbenigol
o’r farn nad oedd y swm o wybodaeth sy’n ofynnol ac a gofnodir yn gymesur â’r
angen i lunio barn gywir o ran p’un a yw dysgwr yn gymwys ai peidio. Gall hyn
ddynodi nad yw cyrff dyfarnu yn darparu canllawiau digonol o ran cymhwyso
technegau asesu ond mae hefyd, i raddau, yn deillio o’r strategaeth asesu ar
gyfer y cymwysterau.
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Natur ronynnog manylion
75. Mae natur ronynnog y manylion y mae’n ofynnol i ddysgwyr eu dangos yn rhy
feichus. Yn yr adolygiad o bortffolios dysgwyr, cafwyd bod y gwaith asesu
ar draws y cymwysterau hyn yn ailadroddus, ac nad oedd yn aml yn ddigon
trylwyr. Yn y grwpiau ffocws trafod, gwnaeth dysgwyr sylwadau rheolaidd am
natur ailadroddus y gwaith asesu. Gwelwyd cofnodion arsylwi manwl mewn
portffolios a oedd yn aml yn dangos ymdrech ddiwyd i sicrhau manylder ond
a oedd yn dueddol o gofnodi micro fanylion yr hyn a wnaed, yn hytrach na pha
mor dda y’i gwnaed. Ymddengys fod y dull gweithredu hwn wedi’i gynllunio
fwy er mwyn symleiddio gwaith y dilyswr, yn hytrach nag asesu dysgwyr
yn effeithiol. Ac yn wir, er ei fod yn darparu llwybr archwilio o ffynhonnell
tystiolaeth, roedd yn tywys yr unigolion a oedd yn sicrhau ansawdd tuag
at ystyried p’un a oedd ‘digon’ o dystiolaeth, yn hytrach na ph’un a oedd y
dystiolaeth yn ‘ddigon da’. Gellid dadlau bod yr aseswyr yn cael eu hasesu’n
fwy trylwyr na’r ymgeiswyr yn y broses hon.
Ystod gyfyngedig o fethodolegau asesu
76. Un o gasgliadau’r astudiaeth gymharu ryngwladol a gomisiynwyd yn allanol
oedd bod system FfCCh o asesu wedi arwain at gyfyngu methodolegau
asesu. Awgrymodd yr astudiaeth y “dylai cymwysterau galwedigaethol mewn
iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol allu manteisio ar yr ystod lawn o
ddulliau asesu a ddefnyddir ac a ddatblygir o fewn systemau eraill, yn hytrach
na chael eu cyfyngu gan etifeddiaeth y FfCCh. Os bydd Cymwysterau Cymru
yn rhoi’r gorau i fodel asesu cynhwysfawr y FfCCh, byddai’n rhyddhau mwy o
amser i athrawon addysgu ac i ddysgwyr ddysgu, yn hytrach nag atgynhyrchu
deunyddiau diddiwedd yn eu geiriau eu hunain er mwyn bodloni’r amserlen
asesu”. Wrth brofi’r feddylfryd hon gyda rhanddeiliaid, cafodd groeso cynnes
ac, o gofio bod y fframwaith FfCCh bellach wedi dirwyn i ben, ceir mwy o
gyfleoedd, yn ymarferol, i gyflwyno trefniadau asesu hyblyg a mwy arloesol.
Terminoleg asesu
77. R
 oedd terminoleg asesu yn aml yn atal asesu effeithiol - gyda llawer o
ddysgwyr yn ei chael hi’n anos deall beth y gofynnwyd yn hytrach na’r
cysyniadau a oedd yn cael eu hasesu.
Dyblygu trefniadau asesu
78. R
 oedd cryn dipyn o ddyblygu trefniadau asesu hefyd - o bosibl o ganlyniad i’r
ffaith bod y cymhwyster wedi’i rannu’n unedau yn unol â gofynion blaenorol
y FfCCh y dylai unedau fod yn annibynnol. Roedd rhai achosion o ddyblygu
yn deillio o’r ffaith bod unedau a oedd yn gorgyffwrdd yn cael eu hasesu ar
wahân yn hytrach na’u hasesu mewn modd cyfannol. Roedd achosion eraill
o ddyblygu yn deillio o’r ffaith bod fersiynau ychydig yn wahanol i’w gilydd
o unedau tebyg yn cael eu hasesu ar Lefelau 2 a 3. Nododd dysgwyr ar rai
rhaglenni dysgu seiliedig ar waith eu bod wedi torri a gludo deunydd o’u
portffolios Lefel 2 i’w portffolios Lefel 3.
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Gallai unrhyw un wneud y portffolio ar eich rhan; ‘mae torri a gludo o lefel 2
yn golygu nad ydych mewn gwirionedd yn dysgu’.
Enghraifft gan ddysgwr ar raglen dysgu seiliedig ar waith.
Asesu gwybodaeth
79. L
 le roedd gwybodaeth dysgwyr yn cael ei hasesu, roedd yn aml allan o
gyd-destun ac nid oedd yn profi gallu’r dysgwyr i gymhwyso’r wybodaeth
honno. O ganlyniad, roedd ein hadolygwyr yn pryderu bod y broses o asesu
gwybodaeth yn arwain at ormodedd sylweddol o waith papur i ddysgwyr ac
aseswyr, a oedd yn cynnwys cwestiynau ac atebion nad oeddent yn berthnasol
i’r gweithle. Lle roedd dysgwyr yn rhoi ymatebion ‘cywir’, roeddent yn aml
ond yn galw ymatebion i gof nad oeddent yn berthnasol mewn unrhyw ffordd
i waith y dysgwr. Canfuwyd hefyd sawl enghraifft o ymatebion anghywir neu
annealladwy yn cael eu marcio fel ymatebion cywir, efallai am eu bod wedi
cynnwys rhai geiriau sbardun allweddol. Ar y cyfan, cafodd ein hadolygwyr
argraff o broses asesu gwybodaeth heb fawr o werth, a oedd yn rhy
ailadroddus ac yn or-feichus.
Credaf fod angen ailysgrifennu’r meini prawf asesu yn llwyr gyda’r tasgau
yn llawer mwy perthnasol i’r gweithle a chyda llawer llai o enghreifftiau o
‘eglurwch’ a llawer mwy o ‘dewch o hyd i enghreifftiau o’, ‘trafodwch y ffordd
y caiff y polisïau hyn eu cymhwyso’. Mae gwybodaeth yn golygu mwy na gallu
egluro ond mae’r un ferf hon yn cael ei hailadrodd dro ar ôl tro yn y meini
prawf asesu. Mae’r gorddefnydd ohoni yn arwain at lawer o ysgrifennu am
bethau nad ydynt mewn gwirionedd yn datblygu galluoedd y dysgwr mewn
perthynas â’r gweithle.
Adolygwr Arbenigol
Cymwysterau ar gyfer dysgwyr 14 i 16 oed
80. Roedd y cymwysterau a adolygwyd gennym ar gyfer dysgwyr rhwng 14 ac
16 oed, yn arbennig cymwysterau TGAU, yn cynnwys nifer o wendidau ac
roedd angen eu hailddatblygu o ddifrif. Roedd y materion yn cynnwys diffyg
cyfredoldeb, ymdrin â deddfwriaeth a oedd wedi dyddio ac nad oedd yn
berthnasol (er enghraifft, deddfwriaeth a oedd yn berthnasol yn Lloegr yn
unig), a pheidio ag ymdrin â deddfwriaeth gyfredol yng Nghymru, a diffyg
perthnasedd i realiti’r gweithle (o ran dull gweithredu ac o ran dilyniant).
Weithiau nid oedd cymwysterau TGAU (a Safon Uwch) yn adlewyrchu’r
egwyddorion craidd a’r gwerthoedd gofal - er enghraifft, cyfleu dull gweithredu
sy’n awgrymu bod oedran ac anabledd yn broblem, yn hytrach na hyrwyddo
dull gweithredu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.
81. Roedd rhai tasgau a gynhwyswyd o fewn y cymwysterau yn amhriodol: er
enghraifft, cafwyd bod dysgwyr a oedd yn astudio ar gyfer cymwysterau TGAU
yn cynnal cyfweliadau ymwthiol gyda phobl a allai fod yn agored i niwed ac yn
honni eu bod yn rhoi cyngor iddynt. Roedd ansawdd y gwaith a gynhyrchwyd
gan rai dysgwyr a oedd wedi pasio’r cymwysterau yn syfrdanol ac yn peri
pryder i’r adolygwyr hynny nad oeddent mor gyfarwydd â chymwysterau
cyffredinol, o gymharu â chymwysterau galwedigaethol. Mewn llawer o
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achosion, roedd y dysgu yn cael ei gyflwyno a’i asesu gan ymarferwyr nad
oedd ganddynt unrhyw gefndir yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, ac nid
oedd felly yn syndod o bosibl eu bod yn camddeall neu’n cam-gynrychioli rhai
o’r egwyddorion allweddol.
Cymwysterau ar gyfer dysgwyr rhwng 16 ac 18 oed sy’n paratoi ar gyfer
Addysg Uwch
82. E
 r bod gan ddarparwyr dysgu sy’n darparu cymwysterau sy’n paratoi dysgwyr
ar gyfer Addysg Uwch yn gyffredinol farn gadarnhaol am y cymwysterau,
cododd ein sgyrsiau â darparwyr Addysg Uwch, fel derbynwyr y dysgwyr
sy’n astudio’r cymwysterau hyn, rai pryderon nad oedd dysgwyr yn cael eu
paratoi’n ddigonol ar gyfer gofynion academaidd dysgu uwch. Tynnwyd sylw
ganddynt at ddiffyg gallu i ddysgu’n annibynnol, yn ogystal â thystiolaeth wan o
wybodaeth a dealltwriaeth briodol.
83. A
 r y cyfan, mae’r dystiolaeth yn nodi’n gyffredinol nad yw’r amrywiaeth o
gymwysterau a gynigir i ddysgwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
rhwng 16 ac 18 oed, er gwaethaf eu cryfderau diau, yn llawn fodloni’r naill na’r
llall o’r deilliannau dymunol, sef paratoi dysgwyr yn effeithiol ar gyfer addysgu
uwch neu ddysgu pellach. Dywedodd rhanddeiliaid wrthym y byddent yn
gwerthfawrogi cymwysterau sy’n darparu llwybr i gyflogaeth a/neu addysg
uwch i ddysgwyr ôl-16 - model y cyfeirir ato mewn mannau eraill fel y model
‘hybrid’ neu ‘ardystio deuol’. Er mwyn i’r model hwn fod yn llwyddiannus,
byddai angen ymdrin â’r materion o ran lleoliadau gwaith a ddisgrifir uchod
hefyd.
Materion eraill yn ymwneud â chynnwys ac agweddau i ymdrin â hwy
84. D
 rwy gydol y cam dadansoddi, codwyd nifer o faterion o ran ymdrin ag
agweddau pwysig ar ofal y dylid eu cynnwys yn briodol mewn unrhyw gyfres
newydd o gymwysterau. Roedd y rhain yn cynnwys y canlynol:
• gweithio mewn diwylliant dwyieithog a diwallu anghenion defnyddwyr
gwasanaethau sy’n siarad Cymraeg fel mamiaith. Codwyd pryder y dylai
gofalwyr allu gweithio’n effeithiol gyda defnyddwyr gwasanaethau i ddiwallu eu
hanghenion cyfathrebu a’u hanghenion diwylliannol yn ddigonol, yng nghyddestun gwlad ddwyieithog. Er bod rhai unedau ar gael o fewn cymwysterau
sy’n ymwneud â’r agwedd hon ar ofal, unedau dewisol ydynt fel arfer ac anaml
y cânt eu hastudio yn ôl yr hyn a glywsom.
Mae angen mabwysiadu agweddau cadarnhaol a rhagweithiol er mwyn
sicrhau bod anghenion ieithyddol unigolion sy’n siarad Cymraeg yn
greiddiol i’w gofal. Mae angen darparu cymorth ymarferol a threfniadol er
mwyn cyflawni hyn a dylai ymwybyddiaeth o iaith fod yn greiddiol i addysg
a hyfforddiant.
Comisiynydd y Gymraeg
Fy Iaith, Fy Iechyd – 2014
• gwybodaeth a sgiliau gwaith chwarae mewn cymwysterau gofal plant. Ni
theimlwyd bod y Diploma mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (a ddefnyddir
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ar ddarpariaeth ddysgu AB llawn amser) na’r cymwysterau a ddefnyddir
mewn Diplomâu seiliedig ar waith yn ymdrin yn briodol nac yn ddigonol â
phwysigrwydd chwarae nac yn meithrin sgiliau dysgwyr wrth reoli chwarae
- yn enwedig pwysigrwydd chwarae wedi’i gyfarwyddo gan y plentyn, yn
hytrach na chwarae wedi’i gyfarwyddo gan yr oedolyn, at ddibenion dysgu.
Er bod y Diploma Estynedig yn cynnwys y dyfarniad a’r dystysgrif Gwaith
Chwarae fel unedau dewisol, mynegwyd y bwlch yn y Diploma yn helaeth fel
diffyg sylweddol;
• gofal dementia mewn cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol – fel
llwybr opsiwn arbenigol ac o ran paratoi’r rheini sy’n gweithio ym maes gofal
i oedolion i ymdopi â gofynion cynyddol ar wasanaethau mewn perthynas â
gofal dementia;
• gofal yn y cartref – yn arbennig y dylai unrhyw brif gymhwyster fod ar Lefel 3
yn hytrach na Lefel 2, yng nghyd-destun y lefel uwch o gyfrifoldeb sy’n ofynnol
wrth weithredu yng nghyd-destunau mwy ynysig gofal yn y cartref.
Cymwysterau ychwanegol a gaiff eu hastudio gan ddysgwyr yn y sector
85. M
 ae dysgwyr yn astudio nifer o gymwysterau ychwanegol yn ogystal â’u prif
gymwysterau (mewn addysg bellach ac mewn dysgu seiliedig ar waith) yr
ystyrir eu bod yn hanfodol mewn rhai lleoliadau. Mae’r rhain yn cynnwys, er
enghraifft, cymwysterau cymorth cyntaf, hylendid bwyd a chodi a chario. Gan
nad yw’r prif gymwysterau yn ymdrin â’r rhain, maent weithiau’n anodd i’w
cyflwyno ar raglenni dysgu a ariennir - er ein bod wedi clywed gan ddarparwyr
a oedd yn eu gwasgu i mewn i’w rhaglenni. Er ein bod wedi ein hysbysu bod
rhai cyfyngiadau ar gynnwys rhai o’r cymwysterau hyn o fewn cymwysterau
ymbarél, mae’n bwysig ystyried p’un a ddylai’r sgiliau a’r wybodaeth, sydd eu
hangen yn y meysydd allweddol hyn, fod yn ofynion craidd i’w cynnwys o fewn
cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.
Gwahaniaethu rhwng cyflawniadau dysgwyr
86. M
 ynegodd sawl rhanddeiliad, gan gynnwys dysgwyr, siom nad oedd unrhyw
elfen o wahaniaethu na graddio cyflawniadau wrth ddyfarnu’r Diplomâu
seiliedig ar waith. Nid oedd dysgwyr a oedd yn ‘rhoi cant y cant’ ac yn
cynhyrchu gwaith o ansawdd uchel yn cael eu gwobrwyo fwy na’r rheini a
oedd ond yn cyflwyno’r dystiolaeth leiaf posibl. Efallai na fyddai’n briodol nac
yn realistig graddio asesiadau seiliedig ar gymhwysedd, ond mae’n bosibl
ystyried p’un a ellir graddio yn erbyn gofynion gwybodaeth, ac weithiau mae’n
ddymunol gwneud hynny. Er enghraifft, gellid ystyried asesiadau ychwanegol
fel gwaith prosiect fel ffordd o wahaniaethu. Mae tystiolaeth gan ddysgwyr yn
awgrymu, yn y cymwysterau hynny lle y gellir cyflawni graddau uwch, y gall hyn
eu cymell yn fwy.
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Tuag at Atebion:

Beth mae Cymwysterau Cymru yn bwriadu ei wneud mewn ymateb i’r
materion a nodwyd gennym yn ystod cam dadansoddi’r adolygiad.
87. M
 ae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i gymryd camau, lle y bo’n briodol,
yn unol â’n prif nodau ac o fewn ein pwerau, i ymdrin â’r materion a nodwyd
gan yr Adolygiad Sector cyntaf hwn. Ni allwn ymdrin â’r holl faterion a nodwyd
ar ein pen ein hunain, ac rydym yn awyddus i barhau i gydweithio’n agos
â rhanddeiliaid, gan gynnwys cyrff sector allweddol, Llywodraeth Cymru,
darparwyr dysgu ac Estyn, ac i weithio’n effeithiol â’r cyrff dyfarnu a reoleiddir
gennym er mwyn sbarduno newid lle y bo’i angen. Byddwn bob amser yn
gwneud hynny lle rydym o’r farn ei fod er budd i’r dysgwr ac, yng nghyd-destun
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, er budd defnyddwyr gwasanaethau. Byddwn
yn chwilio am gyfleoedd i weithio gydag unigolion gan ddefnyddio gofal a
chymorth yn y gwaith a wnawn i ddatblygu atebion i’r problemau a nodwyd
gennym.
88. Rydym yn ystyried yn ofalus y dulliau penodol o gyflawni rhai o’r cynigion
uchelgeisiol a nodir isod a byddwn yn ymgynghori arnynt yn ystod y
misoedd nesaf.
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Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymo i’r
camau gweithredu canlynol:
A1:


Byddwn yn cydweithio â’r cyrff sector allweddol a sefydliadau eraill sydd â
diddordeb yn y system gymwysterau ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn
datblygu a chyhoeddi gwybodaeth glir am briod rolau a chyfrifoldebau pob
corff mewn perthynas â chymwysterau a’r system gymwysterau ar gyfer Iechyd a
Gofal Cymdeithasol. Mae’n bosibl y gwneir hyn drwy femoranda cyd-ddealltwriaeth
neu drefniadau eraill tebyg.

A2:

Byddwn yn gwneud trefniadau ar gyfer datblygu cyfres newydd o gymwysterau
ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ddysgwyr yng Nghymru, gyda’r
dyddiad targed o’u haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2019. Rydym yn
ystyried y trefniadau mwyaf priodol ar gyfer cyflawni hyn, gan gynnwys, o bosibl,
p’un a ddylid comisiynu’r broses o ddatblygu’r gyfres newydd drwy’r llwybr
‘cymwysterau blaenoriaeth cyfyngedig’ fel y darparwyd ar ei gyfer yn Neddf
Cymwysterau Cymru (2015). Byddwn yn ymgynghori ar y fethodoleg arfaethedig yn
ystod y misoedd nesaf. Mae’r cymwysterau hyn yn debygol o gynnwys y canlynol:
a) C
 ymhwyster Lefel 1/2 wedi’i dargedu’n bennaf at ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed,
ond y gellir hefyd ei astudio ar ôl 16, a fydd yn ymdrin yn eang â ‘Gofalu am
Bobl’.
b) C
 ymwysterau Lefel 2 a 3 sy’n rhannu craidd cyffredin ond sy’n cynnwys
gwahanol lwybrau dewisol er mwyn ymdrin â’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth,
y sgiliau a’r cymhwysedd sydd eu hangen er mwyn ymuno â’r gweithle neu
ddatblygu yn y gweithle (a, lle y bo’n berthnasol, er mwyn cofrestru fel ymarferwr
cymwys) ym maes:
- Gofal cymdeithasol - Oedolion
- Gofal cymdeithasol - Yn y cartref
- Gofal cymdeithasol - Plant a phobl ifanc
- Gofal plant, dysgu, datblygiad a gwaith chwarae
- Cymorth gofal iechyd
c) Un cymhwyster ‘academaidd’ craidd Lefel 3 sy’n seiliedig ar opsiynau sy’n
ategu’r rheini a restrir yn b) uchod ac y gellir ei astudio naill ai ochr yn ochr
â’r cymwysterau hynny neu ar wahân ac sy’n asesu’r wybodaeth, y sgiliau a’r
ddealltwriaeth sydd eu hangen er mwyn symud ymlaen i addysg uwch mewn
amrywiaeth o feysydd sy’n gysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol a gofal
plant a’r blynyddoedd cynnar. Byddai’r rhain yn nodweddiadol yn cael eu
hastudio gan ddysgwyr ar raglenni astudio llawn amser dwy flynedd mewn
addysg bellach, ond nid dim ond y dysgwyr hyn fyddai’n gallu eu hastudio.
d) Un cymhwyster Lefel 4 i ddysgwyr mewn amrywiaeth o weithleoedd iechyd,
gofal cymdeithasol a chwarae, sy’n caniatáu iddynt gyfuno elfennau o blith y
canlynol:
• paratoi ar gyfer rolau arwain a rheoli (heb orfod cyflawni rôl o’r fath);
• astudio agweddau ar ofal arbenigol yn ehangach;
• paratoi ar gyfer astudiaethau uwch.
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e) Un cymhwyster rheoli gofal Lefel 5 gyda chraidd canolog, wedi’i gyfuno â
llwybrau dewisol gan ddibynnu ar y gweithle sydd:
• yn cymhwyso dysgwyr sydd wedi’u cyflogi mewn swyddi rheoli neu mewn swyddi
gofal hynod arbenigol;
• yn ddigon heriol i ddarparu sail ar gyfer astudiaethau uwch.

A3:

Byddwn yn gweithio i sicrhau, cyhyd ag y bo’n bosibl, bod y gyfres newydd o
gymwysterau yn cynnwys y nodweddion canlynol er mwyn ymdrin â materion
a nodwyd yn yr Adolygiad:
• y n gyffredinol, dylai’r gyfres leihau cymhlethdod, gwella ansawdd a chynyddu
cydlyniad yn y system gymwysterau ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol;
•d
 ylid cynnwys gwybodaeth a dealltwriaeth, ar lefel briodol, o egwyddorion gofal
sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn diwylliant dwyieithog fel rhan o graidd
pob un o’r cymwysterau;
•d
 ylai’r cymwysterau newydd roi pwyslais ar ddulliau cyfannol a chreadigol o
asesu cymhwysedd a chofnodi asesiadau nad ydynt ond yn ailadrodd y safonau
galwedigaethol cenedlaethol ac nad ydynt yn gofyn am gofnodion arsylwi hirfaith;
•d
 ylai’r cymhwyster ar gyfer dysgwyr rhwng 14 ac 16 oed fod yn ddigon eang i
ddarparu cyflwyniad i amrywiaeth eang o rolau gwaith a chysyniadau yn y sector,
yn hytrach nag arbenigo mewn grŵp oedran neu fath o ofal penodol. Dylai
gynnwys gweithgareddau asesu clir i bobl ifanc sy’n briodol ar gyfer oedran y
dysgwr a’r cyfnod ac sy’n ymgysylltu â dysgwyr mewn ffordd ystyrlon ac yn asesu
eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth yn effeithiol yn ogystal, o bosibl, ag amrywiaeth
o sgiliau cysylltiedig â gwaith gwerthfawr;
•d
 ylai’r gofynion ar gyfer asesu gwybodaeth fod yn gymesur ac yn berthnasol.
Dim ond lle bo ei angen yn wirioneddol y dylid gofyn i ddysgwyr alw pethau
i gof. Lle bynnag y bo’n bosibl, dylid asesu gwybodaeth yng nghyd-destun
cymhwyso’r wybodaeth honno yn y gweithle. Dylai’r gofynion gwybodaeth ym
mhob cymhwyster fod yn gyfredol - yn arbennig mewn perthynas â deddfwriaeth
a rheoliadau perthnasol;
• dylai trefniadau asesu a sicrhau ansawdd fod yr un mor effeithiol ym mhob rhan
o Gymru a dylent fod ar gael yn ddwyieithog;
• lle bo angen sgiliau rhifedd a chyfathrebu hanfodol er mwyn cyflawni rôl yn y
gwaith, dylid eu cynnwys fel rhan o’r cymhwyster er mwyn lleihau’r ddibyniaeth
ar gymwysterau ychwanegol. Mae hyn mewn ymateb i’r materion a godwyd
gennym wrth roi ystyriaeth bellach i’r lefelau cymwysterau Sgiliau Hanfodol sydd
eu hangen mewn prentisiaethau. Gall hyn hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol o
ran pynciau megis hylendid bwyd ac iechyd a diogelwch;
• er mwyn lleihau achosion o ddyblygu ac ailadrodd, gall cymwysterau ar Lefel 3
gynnwys elfennau o Lefel 2 lle nad yw’r dysgwyr wedi’u hastudio’n flaenorol, ond
ni ddylai dysgwyr orfod ailadrodd yr un elfennau er mwyn cyflawni Lefel 3;

30

• dylai dysgwyr sy’n symud rhwng lleoliadau, er enghraifft rhwng gofal preswyl
a gofal yn y cartref, allu astudio’r elfennau dewisol hynny o’r cymhwyster sy’n
ofynnol er mwyn ychwanegu at eu helfennau craidd presennol yn unig. Dylid gallu
ardystio elfennau ar wahân a, lle y bo’n berthnasol, dylid annog arianwyr dysgu i
gefnogi system mor hyblyg â phosibl;
• dylid ystyried priodolrwydd cynnwys elfennau asesu allanol (wrth asesu
gwybodaeth fwy na thebyg), a gwahaniaethu megis graddio rhwng lefelau
cyflawniad;
• lle y bo’n bosibl, ac yn enwedig ar Lefelau 4 a 5, dylai fod yn ofynnol i ddysgwyr
feithrin dealltwriaeth a gwybodaeth (ac os yw’n bosibl, profiad) o fwy nag un
lleoliad;
•d
 ylid ymdrin yn briodol â gofal yn y cartref, gofal dementia, ac, o fewn
cymwysterau gofal plant a datblygiad plant - gwaith chwarae;
• er mwyn hyrwyddo’r gallu i drosglwyddo cymwysterau, dylai fod yn ofynnol i
gyrff dyfarnu gydgysylltu â’r asiantaethau cofrestru perthnasol er mwyn mapio
cymwysterau cymeradwy yn erbyn y rheini sy’n ofynnol gan gyflogwyr mewn
rhannau eraill o’r DU. Dylai asiantaethau cofrestru ystyried eu safbwynt o
ran hwyluso symudedd o fewn y gweithlu ac er mwyn sicrhau yr ymdrinnir â
rhwystrau amhriodol i symudedd; ac mae
• rhaid cynnwys defnyddwyr gwasanaethau wrth ddatblygu’r cymwysterau.

A4:

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid priodol i ddatblygu safonau cymhwysedd
gofynnol clir, a gofynion ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus, i aseswyr ar
gyfer pob cymhwyster.

A5:

Byddwn yn cydweithio gyda phartneriaid priodol, gan gynnwys cyrff sector,
rhwydweithiau darparwyr a Llywodraeth Cymru i sicrhau y caiff rhaglen rheoli
newid effeithiol ei rhoi ar waith er mwyn helpu i drosglwyddo i’r gyfres newydd o
gymwysterau. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft:
• s icrhau y gwneir trefniadau priodol, gan gynnwys datblygu adnoddau, ar gyfer
hyfforddi aseswyr a dilyswyr o ran y wybodaeth a’r sgiliau priodol - gan
gynnwys, o bosibl, datblygu rhwydweithiau rhanbarthol a chynnwys gweithwyr
proffesiynol yn y sector, yn barod i gyflwyno’r cymwysterau newydd;
• s icrhau bod athrawon dysgwyr rhwng 14 ac 16 oed (yn arbennig) yn cael
canllawiau clir a datblygiad proffesiynol er mwyn helpu i sicrhau dysgu ac
asesu modern o fewn cyd-destunau priodol;
•c
 efnogi a hyrwyddo gwelliannau o ran argaeledd trefniadau asesu ac adnoddau
drwy gyfrwng y Gymraeg;

7

Megis Gofal Cymdeithasol Cymru, unwaith y caiff ei sefydlu.
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• datblygu a chyhoeddi gwybodaeth glir a chydlynus am y newidiadau i
ddysgwyr, rhieni a rhanddeiliaid eraill cyn, yn ystod ac ar ôl datblygu cyfres
newydd o gymwysterau;
• ymgysylltu â’r rhwydwaith darparwyr a Llywodraeth Cymru i ystyried i ba raddau
y gall effeithiolrwydd y dysgu a’r addysgu o fewn darpariaeth dysgu seiliedig
ar waith - ac ar gyfer dysgu yn y gweithle fel rhan o ddarpariaeth ddysgu llawn
amser - a chyfleoedd ar gyfer dysgu ac addysgu o’r fath ddod yn fwy effeithiol,
gan atgyfnerthu trefniadau dysgu ac asesu ar gyfer pob dysgwr;
• annog ymdrechion i ddatblygu gwell cyfleoedd, a threfniadau paratoi a sefydlu
mwy effeithiol, ar gyfer dysgwyr sy’n dechrau ar leoliadau neu gyflogaeth er
mwyn ategu trefniadau mwy diogel ar gyfer asesu cymhwysedd yn y gweithle.
Dylai hyn gynnwys egluro cyfyngiadau oedran, lle y bo’n berthnasol, er mwyn
sicrhau na chaiff dysgwyr eu heithrio’n amhriodol rhag ymgymryd â chyfleoedd
dysgu ac asesu ystyrlon;
• nodi ffyrdd effeithiol o annog dysgwyr i ymgymryd ag unedau ‘ychwanegol’
yn hytrach na chymwysterau llawn lle nad oes eu hangen - yn enwedig ar gyfer
rhannau o’r gweithle lle mae gweithio’n rhan amser a/neu ar sail dymhorol yn
arferol (er enghraifft gwaith chwarae);

A6:

Byddwn yn datblygu strategaeth ar gyfer casglu a rheoli data, gan ystyried y ffordd
orau o ddiffinio a gofyn am ddata er mwyn llywio’r broses o asesu effeithiolrwydd
y system gymwysterau mewn perthynas â’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a
chymwysterau galwedigaethol yn gyffredinol yn well.

A7:

Byddwn yn argymell i Gyngor Gofal Cymru a Llywodraeth Cymru y dylid lleihau’r
gofyniad ar gyfer Sgiliau Hanfodol - Cyfathrebu Lefel 3 mewn prentisiaethau
Lefel 3 mewn Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i ofyniad ar gyfer Sgiliau Hanfodol
- Cyfathrebu Lefel 2. Lle y bydd dysgwyr eisoes wedi cyflawni Lefel 2, yna dylid eu
hannog i symud ymlaen i Lefel 3.

A8:

O ran y cymwysterau TGAU (a Safon Uwch) presennol, byddwn yn caniatáu
iddynt barhau i fod ar gael i’w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus
hyd nes y bydd y cymwysterau newydd yn barod, ac ar yr un pryd yn ei gwneud
yn ofynnol i Gyrff Dyfarnu roi sicrwydd i Cymwysterau Cymru eu bod wedi darparu
canllawiau priodol ar briodolrwydd gweithgareddau asesu mewn perthynas
â diogelu, dulliau gofalu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chan gyfeirio at
ddeddfwriaeth bresennol.

A9:

Byddwn yn gofyn i gyrff dyfarnu ymateb i’r disgrifiadau o arfer asesu gwael a
nodwyd gan ddysgwyr ac, ar ôl ystyried eu hymatebion, byddwn yn ystyried p’un a
yw ein gofynion rheoliadol mewn perthynas â sicrhau ansawdd trefniadau asesu
yn ddigonol.
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Casgliad a chamau nesaf
89. M
 ae’r camau gweithredu a amlinellir yn A1 i A9 uchod yn cynrychioli rhaglen
waith sylweddol i Cymwysterau Cymru a byddant yn gofyn am ymgysylltu agos
â chyrff sector, darparwyr dysgu a chyrff dyfarnu wrth i ni symud i gam Atebion
a cham Gweithredu’r adolygiad. Gan adeiladu ar y panel allanol a sefydlwyd ar
gyfer Cam 1 o’r adolygiad, rydym yn sefydlu grŵp llywio allanol i roi cyngor ar
y camau dilynol. Rydym yn datblygu cynllun gweithredu er mwyn bwrw ati â’r
gwaith pwysig hwn.
90. Iechyd a Gofal Cymdeithasol oedd y sector cyntaf a ystyriwyd fel rhan o raglen
hirdymor o adolygiadau sector. Rydym yn ymrwymedig i gynnal adolygiadau
sector ym maes Adeiladu a TGCh a byddwn yn cynnal y cam dadansoddi ar
eu cyfer o fis Medi eleni. Maes o law, byddwn yn rhannu trefn arfaethedig yr
adolygiadau ac yn gofyn am adborth.
91. O
 ’r cychwyn cyntaf, rydym yn awyddus i ddysgu gwersi o brofiad cynnal yr
adolygiad sector cyntaf hwn ac rydym wrthi’n ‘adolygu’r adolygiad’ er mwyn i ni
allu esblygu a gwella ein harfer ein hunain yn barhaus. Cafodd ein gwaith mewn
perthynas ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol, hyd yn hyn, groeso cynnes iawn
gan randdeiliaid - ond rydym yn parhau i groesawu adborth ar yr adolygiad ei
hun ac ar yr adroddiad hwn. Gallwch gysylltu â ni yn adolygiadiechydgofal@
cymwysteraucymru.org.
92. N
 i allem fod wedi cynnal yr adolygiad hwn heb gyfranogiad, anogaeth a
chymorth y rheini a gymerodd ran. Hoffwn ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r
broses. Rydym yn hyderus y gallwn bellach weithredu i wella effeithiolrwydd
cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru yn y sector Iechyd a
Gofal Cymdeithasol er mwyn iddynt ddod yn well i ddysgwyr ac yn well i
ddefnyddwyr gwasanaethau. Dim ond dechrau’r broses honno yw diwedd y
cam hwn o’r adolygiad.
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