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Rhagair
Mae’n anodd dychmygu byd heb dechnoleg ddigidol. Fel rhan annatod o fywydau
pobl, mae’n datblygu’n barhaus ac yn gyflym. Mae’n her hynod ddiddorol o safbwynt
cymwysterau. Yr adroddiad hwn ar ein hadolygiad o gymwysterau, a’r system
gymwysterau, yn y sector Gwybodaeth a Chyfathrebu yw’r trydydd yn ein cyfres o
adolygiadau sector. Roedd yn drylwyr, cymerodd dros 18 mis, a gwnaeth gynnwys
amrywiaeth eang o randdeiliaid. Cynhaliwyd 150 o gyfweliadau, gan gynnwys â
bron 60 o gyflogwyr, a gwrandawyd ar safbwyntiau mwy na 1000 o ddysgwyr neu
fe’u darllenwyd. Rydym wedi ystyried y safbwyntiau hyn i gyd yn ogystal ag ystod o
dystiolaeth arall i lywio’r canfyddiadau rydym yn eu cyflwyno yn yr adroddiad hwn.
Mae’r sector digidol yn faes â blaenoriaeth i Gymru ac mae’n sbarduno datblygu
economaidd a newidiadau cymdeithasol ehangach1. Mae’n sector mawr sy’n cyflogi
mwy na 30,000 o bobl mewn bron i 4000 o fusnesau ledled Cymru2. Mae’r sector yn
symud yn gyflym, gyda newidiadau technolegol yn digwydd dros nos, i bob golwg.
Mae’r newidiadau cyflym hyn, gyda’r sector digidol yn y DU yn symud 2.6 gwaith yn
gyflymach na gweddill yr economi3, yn cyflwyno llawer o heriau i gymwysterau a’r system
gymwysterau. Mae’r prinder o ran sgiliau digidol yn y DU a gofnodwyd4 yn tynnu sylw at
bwysigrwydd cymwysterau i ddatblygu sgiliau digidol pobl ifanc. Gyda bron i 20,000
o dystysgrifau cymwysterau wedi’u dyfarnu i ddysgwyr yng Nghymru yn y sector hwn
yn ystod 2016-175, mae’n hanfodol bod dysgwyr yn cael eu paratoi'n effeithiol i weithio
mewn byd digidol sy’n newid yn gyflym.
Mae ein Hadolygiad wedi nodi meysydd i’w gwella. Rydym wedi datblygu amrywiaeth
o ymatebion i’r pryderon a godwyd gan ddysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu
ac rydym wedi llunio cynllun gweithredu ar gyfer y byrdymor a’r tymor hwy. Mae’r
ymatebion hyn, sy’n wahanol i’r rhai a gafwyd i fynd i’r afael â’n hadolygiadau sector
cynharach, yn dangos y ffordd unigryw ymdriniwn ag adolygiadau sector a’r angen i gael
gwahanol ddatrysiadau ar gyfer gwahanol sectorau. Credwn y gallai ein cynigion wneud
gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i’r sector digidol yng Nghymru.
Hoffem ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r Adolygiad hwn. Darparodd ein panel o arbenigwyr
a rhanddeiliaid gyngor gwerthfawr a heriodd ein ffordd o weld pethau drwy gydol yr
Adolygiad. Mae adolygiadau sector yn gofyn am gryn dipyn o amser ac adnoddau,
ac mae’r Adolygiad hwn wedi cynnwys nifer o’n cydweithwyr ar draws Cymwysterau
Cymru. Yn olaf, ni fyddai’r adroddiad hwn wedi cael ei lunio heb gyfraniadau’r cyflogwyr,
athrawon, arbenigwyr a dysgwyr a gymerodd ran yn yr Adolygiad.
Gobeithio y caiff eich safbwyntiau eu hadlewyrchu yn yr adroddiad hwn.

Cassy Taylor
Cyfarwyddwr Cyswllt
Cymwysterau Galwedigaethol

Gareth Downey
Uwch Reolwr Cymwysterau
Galwedigaethol
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Pennod 1: Cyflwyniad a Chrynodeb Gweithredol
Yn y bennod hon, rydym yn cyflwyno’r adolygiad sector ac yn crynhoi ei ganfyddiadau.
1. Hwn yw’r trydydd 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 sefydliadau gwahanol yn cydweithio i ddarparu’r
cymwysterau hynny. Rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar gymwysterau a ariennir yn
gyhoeddus – sef y rhai y mae myfyrwyr yn astudio ar eu cyfer mewn ysgolion a cholegau,
ac fel rhan o raglenni prentisiaeth. Fodd bynnag, os byddwn yn nodi problemau gyda
chymwysterau perthnasol eraill, rydym yn ystyried y rhai hynny hefyd.
2. Mae gweddill y ddogfen hon wedi’i strwythuro fel a ganlyn:
• Cyd-destun y sector – Mae’r Athro Tom Crick MBE, cynghorydd allweddol i’r Adolygiad,
yn amlinellu nodweddion y sector sy’n arbennig o berthnasol i’r Adolygiad.
• Methodoleg – rydym yn nodi methodoleg yr Adolygiad.
• Canfyddiadau – rydym yn nodi canfyddiadau’r Adolygiad mewn perthynas â’r canlynol:
• y system gymwysterau yn gyffredinol;
• cynnwys cymwysterau a pha mor gyfredol ydynt;
• asesu cymwysterau;
• adnoddau addysgu – staff a chyfarpar; ac
• ein hastudiaeth gymharu ryngwladol.
•C
 amau gweithredu y byddwn yn eu cymryd – rydym yn nodi’r camau gweithredu y
byddwn yn eu cymryd yn y byrdymor i fynd i’r afael â rhai o’r materion a nodwyd yn yr
Adolygiad, a chamau gweithredu yn y tymor hwy i ddiwygio a monitro cymwysterau yn
y sector.
3. Mewn adolygiadau sector rydym yn ystyried:
• a yw ystod a natur y cymwysterau sydd ar gael yn y sector yn ddigonol;
• a yw gofynion cyflogwyr, addysg uwch a’r proffesiynau yn cael eu bodloni, ac a ydynt
yn debygol o gael eu bodloni, yn y dyfodol rhagweladwy;
• a yw’r gofynion o ran gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yn adlewyrchu gwybodaeth
gyfredol ac arfer gorau;
• a yw trefniadau asesu cymwysterau yn effeithiol;
• a yw’r ddarpariaeth o ran asesiadau cyfrwng Cymraeg yn ddigonol;
• a ellir cymharu’r cymwysterau â chymwysterau tebyg yn Ewrop ac mewn mannau eraill;
ac
• a yw’r cymwysterau yn y sector yn cael eu darparu’n effeithlon ac a ydynt yn cynnig
gwerth am arian.
4. Mewn perthynas â’r system gymwysterau yn gyffredinol ar gyfer y sector Technoleg
Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), nododd yr Adolygiad y canlynol:
• nid oedd cyflogwyr yn gwybod fawr ddim am y cymwysterau sydd ar gael yn y sector ar
wahân i raddau a chymwysterau TGAU ac UG/Safon Uwch mewn TGCh;
• mae dysgwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau ar Lefel 3 yn tueddu i wneud hynny
gyda’r nod o gamu ymlaen i addysg uwch, yn hytrach na chael swydd yn syth;
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• mae cyflogwyr yn y sector yn aml yn recriwtio’r rhai sydd â graddau ac yn rhoi
gwerth mawr ar sgiliau meddal megis sgiliau cyfathrebu, gweithio mewn tîm a datrys
problemau yn effeithiol;
• mae’r termau TG a TGCh, fel y cânt eu defnyddio mewn llawer o gymwysterau yn y
sector, yn hen ffasiwn, nid ydynt yn cael eu defnyddio’n aml yn y diwydiant ac addysg
uwch, ac mae ganddynt gysylltiadau braidd yn negyddol;
• roedd athrawon ysgol uwchradd yn pryderu y gall Cymru ddilyn Lloegr drwy ddileu
cymwysterau TGCh a TAG UG/Safon Uwch TGCh, ac roeddent yn awyddus iawn i gadw’r
brandiau TGAU a TAG UG/Safon Uwch;
• roedd athrawon ysgol uwchradd yn cefnogi’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol, ond
roeddent yn credu nad yw’n mynd yn ddigon pell ar hyn o bryd i ddisodli TGCh fel pwnc
ar wahân;
• gellid asesu’r elfen o Dystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru sy’n ymwneud â
llythrennedd digidol yn fwy effeithiol;
• mae parhau â chymwysterau galwedigaethol a thechnegol etifeddol hŷn, ochr yn ochr
â chyflwyno fersiynau newydd o’r cymwysterau, yn achosi dryswch ac nid yw’n rhoi
chwarae teg i ddysgwyr;
• mae nifer gyfyngedig o gymwysterau galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg,
sy’n achos pryder i rai ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg; ac
• mae’r nifer gyfyngedig o fframweithiau prentisiaeth digidol/TGCh wedi peri i rai
cyflogwyr a darparwr dysgu seiliedig ar waith gyfeirio prentisiaid at brentisiaethau
gweinyddu busnes.
5. Mewn perthynas â chynnwys cymwysterau a pha mor gyfredol ydynt yn y sector, nododd
yr Adolygiad y canlynol:
•m
 ae’r sector TGCh a’r diwydiant digidol yn newid yn gyflym, gan arwain at gymwysterau
sy’n mynd yn hen ffasiwn yn gynt na chymwysterau mewn sectorau eraill;
•m
 ae llawer o’r cymwysterau yn y sector yn hen ffasiwn, nid ydynt yn cynnwys topigau
digidol datblygol, ac nid ydynt yn gyfredol â datblygiadau mewn technoleg;
• e r iddynt gael eu cryfhau yn 2017, mae TGAU TGCh a chymwysterau TAG UG/Safon
Uwch TGCh yn dal i gynnwys hen gynnwys ac nid ydynt yn ymdrin â rhai topigau pwysig
sy’n berthnasol i’r diwydiant digidol;
•m
 ae TAG UG/Safon Uwch TGCh Gymhwysol yn fwy perthnasol a chyfredol na’r
cymhwyster UG/Safon Uwch TGCh;
• r oedd darparwyr dysgu yn rhoi gwerth ar gymwysterau galwedigaethol a oedd yn
cynnig dewisiadau hyblyg o unedau a thopigau;
•m
 ae cynnwys y cymwysterau galwedigaethol a thechnegol hŷn, a ddatblygwyd sawl
blwyddyn yn ôl, yn hen ffasiwn ac, mewn rhai achosion, yn hen ffasiwn iawn; ac
• mae’r cymwysterau galwedigaethol a thechnegol mwy newydd, a ddatblygwyd yn ystod
y tair blynedd diwethaf, yn fwy cyfredol a pherthnasol i’r diwydiant digidol.
6. Mewn perthynas ag asesu cymwysterau yn y sector, nododd yr Adolygiad y canlynol:
•m
 ae’r gofynion ar ddysgwyr i gasglu tystiolaeth ysgrifenedig a chipluniau fel tystiolaeth
ar gyfer tasgau ymarferol yn cymryd amser ac yn anniddorol;
• y n y cymwysterau a adolygwyd gennym, roedd ychydig o’r enghreifftiau o dystiolaeth
asesu a ddarparwyd gan gyrff dyfarnu wedi’u hasesu’n anghywir a/neu’n anghyson;
•m
 ae’r asesiadau o dan reolaeth a ddefnyddir yn y cymhwyster TGAU TGCh yn heriol i’w
gweinyddu, a gallant beri i ddysgwyr golli cymhelliant a diddordeb;
• nododd darparwyr dysgu enghreifftiau o gymedroli a sicrwydd ansawdd allanol
anghyson; a
•n
 ododd ysgolion cyfrwng Cymraeg nad oedd digon o adnoddau cyfrwng Cymraeg
ar gael.
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7.  Mewn perthynas ag arbenigedd athrawon, datblygiad proffesiynol parhaus, a
chyfarpar, nododd yr Adolygiad y canlynol:
• mae TGCh yn aml yn cael ei addysgu gan athrawon nad ydynt yn arbenigwyr ac nad
ydynt yn meddu ar y wybodaeth, y sgiliau na’r profiad technegol i addysgu’r pwnc yn
effeithiol;
• mae’r ystod o sgiliau a gallu ymhlith dysgwyr sy’n dechrau astudio ar gyfer
cymwysterau TGCh a digidol yn golygu bod addysgu’r pwnc yn heriol, yn enwedig i’r
rhai nad ydynt yn arbenigwyr;
• roedd athrawon yn pryderu nad ydynt yn gallu cael gafael ar yr hyfforddiant
na’r datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) sydd eu hangen i ddod i wybod am
y datblygiadau mwyaf diweddar mewn technoleg, ac mae canfyddiad bod yr
hyfforddiant a’r DPP a gynigir gan gyrff dyfarnu wedi lleihau yn ystod y blynyddoedd
diwethaf; ac
• mae caledwedd a meddalwedd hen ffasiwn gan ddarparwyr dysgu, sefyllfa sydd
wedi’i gwaethygu oherwydd y cyllid cyfyngedig i fuddsoddi yn yr adnoddau hyn, yn
her sylweddol wrth addysgu ac asesu cymwysterau TGCh a digidol.
Ein hymateb i ganfyddiadau’r Adolygiad
8.  Ym Mhennod 9 o’r adroddiad hwn, rydym yn nodi’r camau gweithredu y byddwn yn eu
cymryd yn y byrdymor er mwyn mynd i’r afael â’r materion a godwyd gan yr Adolygiad.
Mae’r rhain yn cynnwys gofyn i gyrff dyfarnu ystyried canfyddiadau’r Adolygiad a
gweithredu er mwyn mynd i’r afael â phryderon ynghylch cynnwys cymwysterau a pha
mor gyfredol ydynt, asesu, a DPP.
9.  Yna, rydym yn esbonio ein bod yn credu na fydd y camau gweithredu yn y byrdymor ar
eu pen eu hunain yn ddigon i fynd i’r afael â’r holl faterion a phryderon a nodwyd. Mae
hyn oherwydd bod llawer o’r cymwysterau yn y sector yn hen ffasiwn ac, o ystyried pa
mor gyflym y mae’r sector yn newid, fod angen i gymwysterau gael eu diweddaru a’u
cryfhau er mwyn adlewyrchu datblygiadau mewn technoleg.
10. R
 ydym yn amlinellu y byddwn yn gwahodd cyrff dyfarnu i ddatblygu cymhwyster TGAU
newydd, eang ei gwmpas mewn Technoleg Ddigidol a chymhwyster TAG UG/Safon
Uwch mewn Technoleg Ddigidol.
11. Rydym yn esbonio y byddwn yn parhau i gydgysylltu â’r Adran Addysg yn Lloegr, y
Sefydliad Prentisiaethau a Llywodraeth Cymru gyda’r nod o sicrhau bod y cymwysterau
technegol newydd, a ddatblygir i’w defnyddio yn y Lefelau T Llwybr Digidol yn Lloegr,
ar gael i’w hastudio gan ddysgwyr yng Nghymru.
12. Rydym yn nodi y byddwn yn adolygu unrhyw gymwysterau sy’n ymwneud â TGCh a
gyflwynir gan gyrff dyfarnu ar gyfer dynodiad newydd neu estynedig (i fod yn gymwys
i’w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir i ddysgwyr o dan 19 oed) er mwyn sicrhau
bod y cymwysterau yn gyfredol a bod eu cynnwys digidol yn gyfredol.
13. Rydym hefyd yn amlinellu y byddwn yn monitro’r cymwysterau galwedigaethol
newydd, a ddatblygwyd yn ddiweddar i fodloni gofynion y Bartneriaeth Dechnoleg
i’w defnyddio mewn fframweithiau prentisiaeth newydd, er mwyn cadarnhau eu
heffeithiolrwydd o ran diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru.
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Pennod 2: Y
 sector Technoleg Gwybodaeth a
Chyfathrebu yn ei gyd-destun
Yn y bennod hon, mae’r Athro Tom Crick MBE, a fu’n gynghorydd sector
allweddol i ni drwy gydol yr Adolygiad, yn disgrifio’r sector a’r heriau y
mae’n eu hachosi i’r system gymwysterau.

Yr her o ddiffinio’r sector
14. Mae rhoi diffiniad cynhwysfawr o’r sector ‘TGCh’ neu’r sector ‘digidol’ yn mynd yn
fwyfwy anodd, yn bennaf am ein bod wedi gweld cymaint o darfu ar bob sector
economaidd oherwydd y defnydd eang o ddata a thechnoleg, o wasanaethau ariannol
a phroffesiynol, i weithgynhyrchu, twristiaeth a’r diwydiannau creadigol.
15. Mae pwysigrwydd TGCh/digidol i economi wybodaeth a arweinir gan arloesedd yn
amlwg: o’r meysydd heriol iawn a nodwyd yn Strategaeth Ddiwydiannol 2017 y DU6; o
geir diyrrwr, dinasoedd deallus, clystyrau o ddiwydiannau creadigol a gwasanaethau
cenhedlaeth nesaf, i feddyginiaethau manwl, gweithgynhyrchu a deunyddiau’r
dyfodol; i bedair thema drawsbynciol ‘Ffyniant i Bawb’7, cynllun gweithredu
economaidd 2017 Llywodraeth Cymru. Ar wahân i ddosbarthiadau sector ffurfiol,
mae’n amlwg, er bod sector ‘TG a Telathrebu’ fertigol traddodiadol o hyd, fod hefyd
sector digidol llorweddol hollbwysig sy’n galluogi ac yn hwyluso. Nid oes y fath beth
â’r ‘economi ddigidol’ yn y bôn – mae ein heconomi yn ddigidol.
16. Gyda “meddalwedd yn bwyta’r byd”8, mae effaith technoleg ddigidol ar ein holl
fywydau yn amlwg. O adloniant a chyfathrebu, drwy rym a chyrhaeddiad nifer fach
o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol; i addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, ac
arloesedd mewn gwasanaethau cyhoeddus9; i’r cyfleoedd a’r heriau a gyflwynir
gan ddata mawr/agored/personol; neu’r tarfu posibl ar ein heconomi yn y dyfodol
oherwydd deallusrwydd artiffisial ac awtomeiddio – mae digidol yn effeithio ar bron
bob agwedd ar fywyd modern. Hefyd, mae wedi newid ein hymddygiad prynu fel
defnyddwyr yn ei hanfod, gydag 89% o oedolion ym Mhrydain Fawr yn defnyddio’r
rhyngrwyd o leiaf unwaith yr wythnos yn 2018, o gymharu ag 88% yn 2017 a 51% yn
200610. Mae hyn wedi arwain at sefyllfa lle mae gwerthiannau e-fasnach gan fusnesau
yn sector anariannol y DU wedi cynyddu o £511 biliwn yn 2016, o £503 biliwn yn
201511.
17. Fodd bynnag, nid yw diffiniad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad
Economaidd yn 2002 o’r sector TGCh yn cynnig llawer o ddirnadaeth: “...a combination
of manufacturing and services industries that capture, transmit and display data and
information electronically.”12 Yn ôl Dosbarthiad Diwydiannol Safonau 2007 y DU o
Weithgareddau Economaidd13, mae’r sector “Information and Communication” yn
cynnwys telathrebu, rhaglennu cyfrifiadurol, gwasanaethau gwybodaeth, yn ogystal
ag amrywiaeth eang o weithgareddau cyhoeddi a darlledu creadigol. Dim ond drwy
dynnu setiau data answyddogol o’r we a’r cyfryngau cymdeithasol, fel y dangoswyd
yn adroddiad Tech Nation 201814, rydym yn dechrau cael darlun o gryfder, dyfnder ac
amrywiaeth sector technoleg y DU; yn enwedig pwysigrwydd cydweithio, cysylltedd a
diwylliant, a thwf maestrefi digidol, nid dim ond dinasoedd.
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18. Y
 n 2017, roedd sector digidol y DU yn cynnwys 1.5 miliwn o swyddi (4.6% o
gyfanswm nifer y swyddi yn y DU), sef y nifer fwyaf i’r sector (a chynnydd o 16.1%)
ers 201115. Mae ei weithwyr yn fwy cynhyrchiol, o £10,000 fesul gweithiwr, ar
gyfartaledd, ac mae swyddi sy’n gofyn am sgiliau technoleg ddigidol yn cynnig
cyflogau uwch, £42,578 o gymharu â £32,477 am y rhai nad ydynt yn gofyn am y
sgiliau hynny. Er gwaetha’r stereoteip mai pobl a ddaeth yn oedolion ar droad y
ganrif sy’n gweithio mewn swyddi technoleg ddigidol, mae 72% o weithwyr dros 35
oed. Fodd bynnag, dim ond 19% o’r gweithlu technoleg ddigidol sy’n fenywod16. Yng
Nghymru, cynhyrchodd y sector TGCh, fel y’i diffinnir yn draddodiadol, £1.667 biliwn
o Werth Ychwanegol Gros (GYG) yn 2017, sef 2.8% o gyfanswm GYG Cymru17. Mae
wedi cyrraedd y lefelau uchaf o gynhyrchiant ymhlith y sectorau yng Nghymru, gyda’r
GYG yr awr a weithir gorau ond un, y tu ôl i wasanaethau ariannol a phroffesiynol18.
Rôl addysg a chymwysterau
19. Mae newidiadau technolegol cyflym yn ei gwneud yn anos rhagweld pa sgiliau ar
gyfer swyddi penodol fydd yn llewyrchus a pha rai fydd yn mynd yn ddiangen yn y
dyfodol agos. Roedd newidiadau o ran gofynion sgiliau a ysgogwyd gan gynnydd
technolegol yn cymryd degawdau neu hyd yn oed ganrifoedd i ddod i’r amlwg yn
y gorffennol19. Yn yr oes ddigidol, mae’r datblygiadau mewn technoleg yn gofyn
am sgiliau newydd dros nos, i bob golwg. Fel rhan o’r newidiadau hyn, bu cryn
graffu a diwygio ar addysg TGCh, yn y DU20 ac yn rhyngwladol dros y deng mlynedd
diwethaf, yn bennaf ar sail y galw economaidd cynyddol am sgiliau digidol. Ond beth
a olygir gan sgiliau digidol? Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld
llu o adolygiadau o bolisi ac adroddiadau gan y llywodraeth, y byd academaidd,
melinau trafod, cymdeithasau dysgedig ac elusennau sydd wedi ceisio crisialu rhai o’r
materion, yn ogystal â nodi atebion posibl.
20. Ymhellach i ddetholiad o’r adroddiaxdau hyn gan y Gymdeithas Frenhinol21,
Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain - y Sefydliad Siartredig TG22, Nesta23, Demos,24
Cydffederasiwn Diwydiant Prydain25, Ofcom26, Tasglu Sgiliau Digidol y DU27 a nifer
o adrannau Llywodraeth y DU, mae o leiaf tri ymchwiliad diweddar gan Bwyllgorau
Dethol Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi28,29,30 wedi canolbwyntio, yn gyfan gwbl
neu’n rhannol, ar yr ‘argyfwng sgiliau digidol’. Maent yn gwneud nifer o argymhellion
penodol, o ddiwygio’r cwricwlwm a chymwysterau, gwella dysgu proffesiynol i
ymarferwyr, buddsoddi mewn seilwaith, datblygu addysgeg effeithiol a’r sylfaen
ymchwil addysgol ehangach yn y DU, i derminoleg a newid canfyddiadau’r cyhoedd
yn fwy cyffredinol o’r ddisgyblaeth.
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21. Ochr yn ochr â Lloegr yn mabwysiadu cwricwlwm cyfrifiadureg newydd31 ym mis Medi
2014, gwelwyd hefyd newidiadau sylweddol i’r cymwysterau sydd ar gael, yn seiliedig
ar drylwyredd canfyddedig, cynnwys, natur unigryw a dulliau asesu. Gwnaeth
adroddiad dilynol ar addysg cyfrifiadureg yn y DU a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas
Frenhinol32 y llynedd amlinellu’r rhai o’r heriau cenedlaethol hyn yng nghyd-destun
cyfrifiadureg i bawb, gan alw am strategaeth gydlynol er mwyn sicrhau bod pob
dysgwr yn cael ei baratoi a’i rymuso â’r sgiliau angenrheidiol i fod yn effeithiol yn ein
byd digidol.
22. Mae cymwysterau yn chwarae rôl allweddol o ran helpu dysgwyr i ddysgu’r sgiliau
sydd eu hangen i fyw a gweithio yn y byd digidol. Mae’r amrywiaeth, y cymhlethdod
a’r hyblygrwydd sydd eu hangen mewn galwedigaethau yn y sector TG/digidol
yn dylanwadu ar nifer ac amrywiaeth y cymwysterau yn y sector. Yn 2016-17,
yng Nghymru, dyfarnwyd dros 19,000 o dystysgrifau i ddysgwyr, a ddewisodd
gymwysterau o blith mwy na 200 sydd ar gael yn y sector mewn ysgolion, colegau
addysg bellach a lleoliadau dysgu seiliedig ar waith (Tabl 1).
Tabl 1: Nifer y cymwysterau cymeradwy/dynodedig a thystysgrifau yn ôl y math o
ddarparwr yn 2016-17.
Nifer y
cymwysterau
cymeradwy/
dynodedig

Tystysgrifau
ym maes
addysg
bellach

Tystysgrifau
mewn dysgu
seiliedig ar
waith

Tystysgrifau Tystysgrifau
ym maes
mewn
dysgu
ysgolion
oedolion yn y
gymuned

Cyfanswm y
tystysgrifau

Lefel
Mynediad

16

20

35

20

155

225

Lefel 1

27

525

50

50

135

755

Lefel 1/2

13

275

0

0

10,525

10,800

Lefel 2

49

360

110

55

2,100

2,630

Lefel 3

84

2,195

260

*

2,550

5,005

Lefel 4

13

0

30

0

0

30

Lefel 5

1

0

0

0

0

0

Cyfanswm

203

3,370

480

130

15,465

19,445

Ffynhonnell: QiW (ar gyfer nifer y cymwysterau cymeradwy a dynodedig ar 23 Hydref 2018) a
dadansoddiad Cymwysterau Cymru o ddata Cronfa Ddata Arholiadau Cymru a Chofnod Dysgu
Gydol Oes Cymru Llywodraeth Cymru ar gyfer tystysgrifau 2016-17 (mae niferoedd tystysgrifau
wedi’u talgrynnu i’r 5 agosaf ac mae unrhyw ffigur sy’n llai na 5 ond yn fwy na 0 wedi’i atal â *).
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23. Fodd bynnag, nid yw’r nifer fawr o gymwysterau sydd ar gael na nifer y tystysgrifau
a roddwyd, yn gwarantu bod y cymwysterau yn diwallu anghenion y sector yn
effeithiol, na bod dysgwyr, darparwyr dysgu a chyflogwyr yn fodlon ar y cymwysterau
sydd ar gael.
24. I Gymru, mae’r ffactorau ysgogi economaidd-gymdeithasol yn hollol amlwg: o’r
uchelgeisiau a gyflwynwyd yng nghynllun gweithredu economaidd Llywodraeth
Cymru; adroddiad diweddar gan Bwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad
Cenedlaethol Cymru ar Ddiwydiant 4.0 – dyfodol Cymru33; Adolygiad parhaus o Arloesi
Digidol a Dyfodol Gwaith yng Nghymru34; buddsoddiad mewn seilwaith digidol,
megis band eang cyflym iawn35 a safle arbrofi 5G yn Sir Fynwy36; a buddsoddiad o
£31 miliwn yn y Ffowndri Gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Abertawe i adeiladu canolfan
o’r radd flaenaf ar gyfer ymchwil cyfrifiadurol rhyngddisgyblaethol37; lleihau allgau
digidol a mynd i’r afael â’r rhaniad gwledig/trefol; y buddsoddiadau sylweddol ar gyfer
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Bargen Ddinesig Bae Abertawe; yn
ogystal â’r meddwl strategol tymor hwy sydd ei angen i fodloni gofynion Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol38. Ond ni ddylai ymwneud â swyddi yn unig. Mae angen, ac
eisiau, dinasyddion sy’n gymwys, yn alluog ac yn ymddiddori yn y byd digidol.
25. Rydym yng nghanol y daith fwyaf a welwyd erioed yng Nghymru o ran diwygio’r
cwricwlwm, sy’n trawsnewid y strwythur, y dilyniant a’r broses asesu yn ein system
addysg39. Bu cau’r bwlch mewn sgiliau digidol yn flaenoriaeth yn y broses hon o
ddiwygio’r cwricwlwm a arweinir gan ddiben ac sy’n canolbwyntio ar ddysgwyr,
gan adeiladu argymhellion adolygiad 2013 o’r cwricwlwm TGCh40, gyda datblygiad
Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd41, a oedd ar gael i bob ysgol o fis Medi 2016,
yn ogystal ag elfen glir o gyfrifiadureg yn y Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a
Thechnoleg newydd. Rydym hefyd wedi gweld cyhoeddiadau diweddar am gyllid ar
gyfer mentrau sgiliau digidol mawr eu heffaith, megis £5.3 miliwn arall drwy raglen
Technocamps Cronfa Gymdeithasol Ewrop42, yn ogystal â £1.2 miliwn gan CCAUC
i gefnogi cyfranogiad Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd ym mhrosiect43 y
Sefydliad Codio i’r DU gyfan.
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26. Fodd bynnag, ni ellir diystyru’r heriau sy’n gysylltiedig ag adleoli TGCh fel pwnc
cydnabyddedig a gwerthfawr ac ymgorffori cymwyseddau digidol trawsgwricwlaidd,
fel y nodwyd yn adroddiad blynyddol Estyn44 a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2018,
yn ogystal ag adroddiad ar baratoi ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol45 ym
mis Gorffennaf 2018. Felly, bydd y dull newydd o ddysgu ac addysgu yng Nghymru
yn gofyn am gymwysterau hyblyg o ansawdd uchel mewn technolegau digidol er
mwyn mynd i’r afael â rhai o’r problemau canfyddedig gyda chymwysterau blaenorol
yn y maes hwn, sy’n wahanol ond sy’n ategu’r gyfres bresennol o gymwysterau
cyfrifiadureg. Dylent roi cyfle i bob dysgwr ddeall sut y gellir cymhwyso technolegau
i ddatrys problemau yn y byd go iawn mewn amrywiaeth o gyd-destunau busnes, gan
ddatblygu sgiliau rhyngddisgyblaethol nad ydynt yn rhai byrhoedlog ac sy’n dibynnu
ar wybodaeth am offer a thechnolegau penodol, er mwyn rhoi’r sylfaen dros astudio yn
y dyfodol a gyrfaoedd amrywiol. Er enghraifft, dylent ddatblygu gwybodaeth a sgiliau
technegol-gymdeithasol ehangach, sy’n cwmpasu ffactorau dynol, pensaernïaeth
systemau, rheoli prosiectau technegol, materion cyfreithiol/cymdeithasol/moesegol/
proffesiynol, yn ogystal â phontio rhwng meysydd blaenoriaethol sy’n dod i’r amlwg,
megis datblygu meddalwedd, dadansoddi data a seiberddiogelwch.
27. Mae’r adolygiad amserol hwn o gymwysterau yn y sector TGCh gan Cymwysterau
Cymru, rwyf wedi chwarae rôl weithredol ynddo dros y ddwy flynedd diwethaf, yn gyfle
pwysig i ddatblygu rhywbeth gwirioneddol arloesol ac unigryw yn y maes allweddol
hwn i Gymru, gan gydnabod pwysigrwydd cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd
datblygu pobl ifanc hyderus, galluog a chreadigol yn ddigidol, a’u paratoi ar gyfer byw,
astudio a gweithio mewn byd cyfrifiadurol a lywir gan ddata.
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Pennod 3: Methodoleg yr Adolygiad
Yn y bennod hon, rydym yn amlinellu sut y gwnaethom gynnal yr Adolygiad hwn o’r Sector.
Cwmpas a threfniadaeth
28. W
 rth gynnal yr Adolygiad hwn, canolbwyntiwyd ar gymwysterau, a’r system sy’n sail
i’r cymwysterau, ym maes pwnc sector 6 (TGCh).
29. Ni roddwyd sylw i gymwysterau TGAU na TAG UG/Safon Uwch mewn Cyfrifiadureg
gan mai dim ond yn ddiweddar y cafodd y cymwysterau hyn eu datblygu ond, lle y
rhannwyd sylwadau perthnasol â ni am y cymwysterau hyn, rydym yn eu nodi yn ein
canfyddiadau. Yn yr un modd, ni roddwyd sylw i’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol
na llythrennedd digidol o fewn Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru ond, lle y
rhannwyd sylwadau perthnasol am y rhain, rydym yn eu nodi yn ein canfyddiadau.
30. Fel yn achos ein hadolygiadau sector cynharach, oherwydd maint a chymhlethdod
y gwaith, aethom ati i gyflawni nodau’r Adolygiad drwy gyfres o ffrydiau gwaith a
gomisiynwyd neu a gynhaliwyd yn fewnol. Wedyn cafodd canfyddiadau pob ffrwd
waith eu casglu at ei gilydd a’u hadlewyrchu yn yr adroddiad hwn.
31. Ffrydiau gwaith yr Adolygiad oedd:
• ymgysylltu â rhanddeiliaid;
• ymgysylltu â dysgwyr;
• adolygiad technegol;
• astudiaeth gymharu ryngwladol; a
• holiadur ar-lein.
Ymgysylltu â rhanddeiliaid
32. Ymgysylltwyd â chyflogwyr, darparwyr dysgu (colegau addysg bellach, ysgolion a
darparwr dysgu seiliedig ar waith) a chynrychiolwyr prifysgolion drwy gyfweliadau
lled-strwythuredig a grwpiau trafod. Cynhaliwyd y cyfweliadau gan 16 o aelodau o
staff o Cymwysterau Cymru rhwng mis Ionawr 2017 a mis Mehefin 2018.
33. Y rhanddeiliaid y cyfwelwyd â nhw oedd:
• cyflogwyr (uwch reolwyr/cyfarwyddwyr, rheolwyr hyfforddiant neu adnoddau dynol
fel arfer);
• cynrychiolwyr o golegau addysg bellach (tiwtoriaid a phenaethiaid yr adrannau
perthnasol)i;
• athrawon a phenaethiaid TGCh mewn ysgolion uwchraddii;
• rheolwyr darpariaeth, rheolwyr cyflenwi ac aseswyr darparwyr dysgu seiliedig ar
waith; a
• chynrychiolwyr o brifysgolion.
Cyfwelwyd â 150 o randdeiliaid i gyd, gan gynnwys bron 60 o gyflogwyr.
i
ii

Yn y dyfyniadau uniongyrchol drwy’r adroddiad cyfan cyfeiriwn at y ddau grŵ p fel athrawon TGCh mewn coleg addysg bellach.
Yn y dyfyniadau uniongyrchol drwy’r adroddiad cyfan cyfeiriwn at y ddau grŵ p fel athrawon TGCh mewn ysgolion uwchradd.
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34. Er mwyn recriwtio cyfranogwyr, defnyddiwyd cyfuniad o strategaethau samplu
bwriadus a chyfleustra ond roeddem yn fodlon siarad ag unrhyw un a oedd am
fynegi ei farn. Gwnaethom geisio sicrhau bod gan gyfranogwyr nodweddion a
fyddai’n ein galluogi i ymchwilio’n fanwl i’r amcanion ymchwil. Er enghraifft, wrth
nodi cyflogwyr i’w cyfweld, ein nod oedd sicrhau cynrychiolaeth dda o is-sectorau a
meintiau cyflogaeth gwahanol, a haenwyd y cyfranogwyr ymhellach yn ôl dosbarthiad
rhanbarthol (cwmnïau a oedd yn weithredol mewn rhannau o Gymru, ledled Cymru
gyfan neu ledled y DU gyfan) a’r defnydd o waith wedi’i is-gontractio.
35. Recriwtiwyd y rhan fwyaf o gyfranogwyr drwy anfon gwahoddiad atynt drwy
e-bost. Roedd y neges e-bost yn cynnwys gwybodaeth fanwl am yr ymchwil a
rôl y cyfranogwr. Ar ôl i’r cyfranogwyr gytuno i gymryd rhan, anfonwyd llythyrau
cadarnhau atynt drwy e-bost. Fel rheol, cynhaliwyd y cyfweliadau wyneb yn wyneb.
Mewn nifer fach o achosion, pan oedd yn fwy cyfleus i’r ymatebydd, cynhaliwyd
cyfweliadau dros y ffôn. Rhoddodd y cyfranogwyr gydsyniad ar sail gwybodaeth ar
lafar. Recordiwyd pob cyfweliad er mwyn hwyluso’r gwaith o gymryd nodiadau, os
oedd y cyfranogwr yn fodlon ar hynny.
36. Yn ogystal â chynnal cyfweliadau a grwpiau trafod, gwnaethom hefyd gynnull panel
cyfeirio o randdeiliaid gyda chynrychiolwyr o gyflogwyr, darparwyr dysgu a chyrff
eraill â diddordeb. Cyfarfu’r paneli hyn bedair gwaith rhwng mis Ebrill 2017 a mis
Mehefin 2018 er mwyn rhoi cyfeiriad i’r llinellau ymholi. Profwyd ein dealltwriaeth
gychwynnol o’r canfyddiadau gyda nhw yn ogystal â’r opsiynau y gallem eu cymryd.
Ymgysylltu â dysgwyr
37. Comisiynwyd cwmni ymchwil, Cognition Associates, i ymgymryd â’r elfen hon o’r
Adolygiad. Cynhaliwyd gweithdai trafod â ffocws ledled y wlad gyda 749 o ddysgwyr
a oedd yn astudio cymwysterau TGCh/digidol Lefel 1 i Lefel 3. Cynhaliwyd y gweithdai
hyn rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2017.
Adolygiad technegol
38. C
 ynhaliodd adolygwyr technegol – rhai â chefndir yn y pwnc/diwydiant a rhai o
gefndir asesu – adolygiad technegol o sampl o 16 o gymwysterau TGCh (ceir rhestr o’r
cymwysterau a adolygwyd yn Atodiad 1). Dewiswyd y sampl i gynnwys cymwysterau
TGCh a digidol a ddyfarnwyd i’r niferoedd mwyaf yng Nghymru yn 2015-1646. Roedd
y sample yn cynnwys cymwysterau ar Lefelau 1, 2 a 3 yr oedd pob un ohonynt yn
cael eu rheoleiddio gan Cymwysterau Cymru. Lle y bônt ar gael, dewiswyd yr un
cymwysterau ar wahanol lefelau er mwyn cymharu cynnwys y cymwysterau ac
adolygu’r dilyniant rhwng y cymwysterau ar wahanol lefelau.
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39. Edrychodd yr adolygwyr ar fanylebau, deunyddiau asesu enghreifftiol a phapurau
arholiad a thystiolaeth o asesu dysgwyr a ddarparwyd gan y cyrff dyfarnu drwy
eu canolfannau. Aeth yr adolygwyr i weithdy hanner diwrnod i baratoi ar gyfer yr
adolygiad technegol. Treuliodd pob adolygydd dridiau (o bell) yn adolygu sampl
o fanylebau cymwysterau, dogfennaeth sicrhau ansawdd, a deunyddiau asesu
enghreifftiol cyn mynd i weithdy deuddydd yn ein swyddfeydd lle adolygwyd sampl o
dystiolaeth o asesiadau dysgwyr ganddynt. Yna, aeth yr adolygwyr i weithdy undydd i
gymharu a rhannu eu canfyddiadau ag adolygwyr eraill cyn cyflwyno adroddiad cryno
a oedd yn amlinellu eu casgliadau.
40. Hefyd, edrychodd yr adolygwyr ar y manylebau ar gyfer detholiad o gymwysterau
TGCh/digidol mwy newydd a gyflwynwyd rhwng 2015 a 2017 (ceir rhestr o’r
cymwysterau hyn yn Atodiad 2). Ni chafodd y cymwysterau hyn eu cynnwys yn yr
adolygiad technegol llawn, gan mai dim ond yn ddiweddar y cawsant eu cyflwyno ac
nad oedd tystiolaeth o asesu dysgwyr ar gael.
Astudiaeth gymharu ryngwladol
41. Gwnaethom gynnal astudiaeth gymharu ryngwladol ar raddfa fach yn fewnol. Nod y
rhan hon o’r Adolygiad oedd ymchwilio i gymwysterau perthnasol mewn gwledydd
dethol er mwyn nodi arferion y gellid eu hystyried i Gymru.
42. Y gwledydd a gafodd eu cynnwys yn yr adolygiad gafodd eu cynnwys oedd Estonia,
Ffrainc, Seland Newydd, Canada (Talaith Alberta), Gweriniaeth Iwerddon, Romania,
Norwy, Yr Alban, Awstralia, Unol Daleithiau America (Talaith Efrog Newydd) a
Singapôr. Dewiswyd y gwledydd hyn am fod ganddynt system gymwysterau eithaf
tebyg i’r system yn y DU o ran y modd yr ymdrinnir â lefelau cymwysterau neu am
fod y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd wedi barnu bod
nodweddion ar eu systemau addysg yn dda. At hynny, roedd y broses ddethol yn
seiliedig ar argaeledd gwybodaeth mewn ffynonellau ar-lein.
43. R
 oedd yr astudiaeth gymharu ryngwladol yn cynnwys ymchwil ar-lein i ddeunyddiau
a oedd ar gael yn gyhoeddus ar gymwysterau a systemau addysg pob gwlad yn
ogystal â chyfnewid negeseuon e-bost ag arbenigwyr o reoleiddwyr cymwysterau a
chyrff tebyg.
Holiadur ar-lein
44. Roedd holiadur ar gael drwy lwyfan Smart Survey am 15 wythnos rhwng mis Medi
a mis Rhagfyr 2017. Roedd fersiynau gwahanol o’r arolwg ar gael i ddysgwyr,
darparwyr dysgu a chyflogwyr. Y bwriad oedd cyrraedd unrhyw un a oedd am
gyfrannu at yr Adolygiad ond nad oeddent wedi cael cyfle i wneud hynny. Yn benodol,
roeddem am geisio barn dysgwyr mewn ysgolion nad oedd y rhaglen gynharach o
ymgysylltu a dysgwyr wedi’u cyrraedd. Gofynnodd yr holiadur gyfres o gwestiynau
ymateb agored a oedd yn canolbwyntio ar linellau ymholi’r Adolygiad. Cawsom 637
o ymatebion, y daeth y mwyafrif ohonynt oddi wrth ddysgwyr a oedd yn astudio
TGAU TGCh.
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Ansawdd data
45. Cymerwyd nifer o gamau gwahanol er mwyn sicrhau ansawdd ein data ar gyfer pob
ffrwd waith. Rhoddwyd sylw arbennig i weithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid am
mai hwn oedd ein prif ddull o ateb y cwestiynau ymchwil, ynghyd â darnau o waith
ymchwil a gomisiynwyd yn allanol.
46. Aeth yr aelodau hynny o staff nad oeddent wedi cael llawer o brofiad o gynnal
cyfweliadau ansoddol i sesiwn hyfforddi undydd mewnol. Lluniwyd canllawiau
cyfweld a thempled adrodd ar gyfer pob grŵ p o randdeiliaid er mwyn helpu
cyfwelwyr i ofyn y cwestiynau ymchwil. Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd er mwyn
trafod profiadau cyfwelwyr ac i safoni ein dull gweithredu.
47. Gwnaeth cyfwelwyr nodiadau manwl o bob cyfweliad. Cafodd y nodiadau eu codio a’u
dadansoddi (gan ddefnyddio gwaith dadansoddi thematig) ym meddalwedd ‘NVivo
11’ ar gyfer Windows. I ddechrau, codiodd un ymchwilydd ddata yn systematig ar
draws y set ddata gyfan. Wedyn cafodd y codau eu coladu’n themâu posibl. Cyfarfu
tîm craidd y prosiect wedyn er mwyn gwirio’r themâu yn erbyn y darnau wedi’u codio
a’u mireinio. Adolygwyd pob thema gan o leiaf ddau aelod o’r tîm. Trafodwyd themâu
a oedd yn dod i’r amlwg gyda’r tîm craidd mewn proses agored lle y gellid herio
tybiaethau.
48. E
 r nad oedd yn bosibl ymgysylltu â phawb, credwn ein bod wedi casglu safbwyntiau’r
sector. Fel yn achos adolygiadau blaenorol, mae wedi bod yn galonogol bod lefel
uchel o gysondeb wedi bod rhwng y canfyddiadau o’r gwahanol ffrydiau gwaith.
49. Er gwaethaf y cysondeb mawr rhwng y gwahanol ffrydiau gwaith, rydym yn
ymwybodol y gallem fod wedi cyflwyno rhywfaint o ogwydd personol neu sefydliadol
i’r broses o ddehongli’r data. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, cynhaliwyd pedwar
cyfarfod o’n panel rhanddeiliaid yn ogystal â thri chyfarfod a chynrychiolwyr o
ysgolion, colegau addysg bellach, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a phrifysgolion
yn y gogledd, yn y canolbarth ac yn y de. Yn y cyfarfodydd hyn, gwnaethom brofi
llinellau ymholi, canfyddiadau a oedd yn dod i’r amlwg ac atebion posibl. Gwnaethom
hefyd ymgysylltu â Llywodraeth Cymru, y Bartneriaeth Dechnoleg (y corff sector ar
gyfer Digidol ar y pryd) a grwpiau cyflogwyr i drafod canfyddiadau a oedd yn dod i’r
amlwg ac atebion posibl. Fe’n calonogwyd gan y ffaith bod y rhaglen ymgysylltu hon
wedi ysgogi cydnabyddiaeth gref o’r materion a nodwyd gennym a chefnogaeth glir
i’n camau gweithredu arfaethedig.

Y tîm adolygiad sector
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Y canfyddiadau
Ym Mhenodau 4 i 8, rydym yn darparu gwybodaeth am ganfyddiadau’r Adolygiad sy’n
ymwneud â’r canlynol:
• Pennod 4: Y cymwysterau a gynigir yn gyffredinol
• Pennod 5: Cynnwys cymwysterau a pha mor gyfredol ydynt
• Pennod 6: Asesu
• Pennod 7: Adnoddau addysgu – staff a chyfarpar
• Pennod 8: Yr astudiaeth gymharu ryngwladol

Pennod 4: Y cymwysterau a gynigir yn gyffredinol
Yn y bennod hon, rydym yn nodi’r canfyddiadau hynny sy’n ymwneud â’r cymwysterau
a gynigir yn gyffredinol, gan gynnwys:
• yr ystod o gymwysterau;
• y Fframwaith Cymhwysedd Digidol a llythrennedd digidol ym Magloriaeth Cymru;
• yr enw TGCh;
• argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg;
• y llwybrau dilyniant sydd ar gael i ddysgwyr; a
• phrentisiaethau.
Yr ystod o gymwysterau
50. W
 rth drafod â rhandeiliaid am yr ystod o gymwysterau sydd ar gael, daeth yn
amlwg bod y defnydd o gymwysterau – a’u hangen – yn wahanol yn y sector hwn
o’i gymharu â’r sectorau eraill a adolygwyd gennym. Mewn gwrthgyferbyniad â’r
sectorau eraill a adolygwyd gennym, nid oes angen cymwysterau yn y sector TGCh, yn
y rhan fwyaf o achosion, i gael cyflogaeth ac nid ydynt yn rhoi ‘trwydded i ymarfer’ yn
y diwydiant digidol. Yn wir, ni wyddai cyflogwyr fawr ddim am y cymwysterau sydd
ar gael yn y sector islaw lefel gradd. Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn ymwybodol o
gymwysterau TGAU ac UG/Safon Uwch TGCh ond ni wyddent lawer am eu cynnwys.
Dywedwyd wrthym eu bod fel arfer yn recriwtio cyflogeion â graddau, sef canfyddiad
rydym yn ei ystyried yn fanylach yn ddiweddarach yn y bennod hon. Felly, eu prif
bryder oedd bod cymwysterau yn galluogi dysgwyr i symud ymlaen i addysg uwch.
51. D
 ywedodd rhai cyflogwyr a darparwyr dysgu wrthym eu bod yn ansicr, ac weithiau’n
drysu, ynglŷn â’r ystod o gymwysterau galwedigaethol sydd ar gael yn y sector. Roedd
rhai yn awgrymu bod teitlau gwahanol gymwysterau galwedigaethol yn ei gwneud
yn heriol deall yr ystod o gymwysterau. Yn achos rhai cymwysterau galwedigaethol,
dywedodd ychydig o ddarparwyr dysgu wrthym y gall yr amrywiaeth eang o unedau
hefyd fod yn ddryslyd ac yn gymhleth.
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52. Roedd y cymhwysterau TGCh cyffredinol technegol a chymhwysol newydd a
gyflwynwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf (megis BTEC Nationals a Cambridge
Technicals), ochr yn ochr â fersiynau etifeddol o’r cymwysterau yn achosi dryswch
i rai darparwyr dysgu. Dywedodd darparwyr dysgu wrthym nad oeddent yn siwr
p’un a fyddai’r cymwysterau etifeddol yn cael eu tynnu’n ôl, na phryd, ac roedd hyn
yn creu ansicrwydd wrth gynllunio eu cwricwla. Dywedwyd wrthym fod parhau
i ddarparu cymwysterau etifeddol a hefyd gyflwyno’r cymwysterau newydd sy’n
cynnwys mwy o asesu allanol yn ddryslyd ac yn annheg o bosibl i grwpiau gwahanol
o ddysgwyr a all ei chael hi’n fwy anodd i ennill graddau uwch mewn un fersiwn o’r
cymhwyster na’r llall. Yng ngoleuni’r annhegwch posibl hwn, roedd rhai darparwyr
dysgu yn dewis y cymwysterau hŷn, er gwaethaf amheuon ynghylch pa mor gyfredol
oeddent, oherwydd maent yn credu bod natur yr asesiad yn rhoi mwy o gyfle i lwyddo
i ddysgwyr.
53. Gwnaeth llawer o ysgolion uwchradd rannu eu safbwyntiau cryf â ni ynghylch
pwysigrwydd cymwysterau TGCh a Chyfrifiadureg, y gwahaniaeth rhwng y ddau
bwnc, a’r ffordd y mae’r ddau bwnc gwahanol yn ategu ei gilydd yng nghwricwlwm
Cymru. Cyfeiriodd llawer o ysgolion uwchradd at ddileu cymwysterau TGAU ac UG/
Safon Uwch TGCh yn Lloegr, gan ein rhybuddio rhag gweithredu yn yr un modd yng
Nghymru. Rhoddodd athrawon TGCh a phenaethiaid adran mewn ysgolion uwchradd
amrywiaeth o enghreifftiau o’r ffordd y gallai cymwysterau TGCh, o’u cryfhau, barhau
i ategu cymwysterau Cyfrifiadureg yng nghwricwlwm Cymru.
“Mae cael dewis TGCh a Chyfrifiadureg fel dwy ddisgyblaeth ar wahân yn hollbwysig.
Mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio’r ddau faes os oes angen neu’r naill neu’r llall yn unol
â’u hanghenion gyrfa neu astudio yn y dyfodol”.
Athro TGCh yn ymateb i’r arolwg ar-lein
54. Roedd athrawon TGCh mewn ysgolion uwchradd yn awyddus iawn i gadw’r
cymwysterau TGAU ac UG/Safon Uwch TGCh, er gwaethaf eu gwendidau, a ystyriwn
ym Mhennod 5. Dywedwyd wrthym fod brandiau TGAU ac UG/Safon Uwch yn cael eu
deall a’u gwerthfawrogi gan ysgolion uwchradd, dysgwyr a rhieni.
“Rwy’n teimlo’n gryf iawn y dylem ailddatblygu cymwysterau TGAU a Safon Uwch
TGCh a’u cadw. Rwy’n credu y byddai bwlch enfawr yn y cwricwlwm pe baem yn colli’r
pynciau hynny. Rwy’n credu y byddai pawb yn cytuno bod angen ailddatblygu’r pynciau
hynny, oherwydd fel y maent ar hyn o bryd mae’r cynnwys ychydig yn hen ffasiwn ac
nid yw’r sgiliau a ddisgwylir, o bosibl, yn paratoi dysgwyr yn briodol ar gyfer y byd
digidol y maent yn byw ynddo. Ond, serch hynny, rwy’n credu bod y ddau gymhwyster yn
hanfodol.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
“I ni, mae’n rhaid i TGCh a Chyfrifiadureg fod yn bynciau ar wahan ac yn yr hinsawdd
sydd ohoni mae’n rhaid iddynt fod yn gymwysterau TGAU a Safon Uwch. Mae’n rhaid
rhoi’r brandio hwnnw arnynt.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
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Fframwaith Cymhwysedd Digidol a Llythrennedd Digidol ym Magloriaeth Cymru
55. Ni chanolbwyntiodd yr Adolygiad hwn ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol na
llythrennedd digidol o fewn Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru. Serch hynny,
rhannodd ysgolion uwchradd eu sylwadau am rôl y Fframwaith Cymhwysedd Digidol
a’r Dystysgrif Her Sgiliau o ran helpu i ddatblygu sgiliau digidol. Cydnabu athrawon
ysgolion uwchradd bwysigrwydd y Fframwaith Cymhwysedd Digidol, ond dywedwyd
wrthym, ar hyn o bryd, nad yw’n mynd yn ddigon pell i baratoi dysgwyr yn ddigonol
a rhoi’r sgiliau digidol sydd eu hangen arnynt i gamu ymlaen mewn addysg a/neu
gyflogaeth. Dywedodd yr athrawon hyn wrthym, gan fod y Fframwaith Cymhwysedd
Digidol ar gam cynnar iawn yn ei ddatblygiad, ac nad yw’n cael ei asesu na’u mesur
yn ffurfiol, fod ysgolion uwchradd yn mynd ati i’w ymgorffori yn y cwricwlwm mewn
ffyrdd gwahanol.
“Yr hyn rydym am ei weld yw cydbwysedd a bydd y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn
ei roi [Cymhwysedd Digidol] yn gyffredinol ond mae angen TGCh a Chyfrifiadureg o hyd
er mwyn addysgu’r sgiliau ar wahân.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
56. Cyfeiriodd ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach hefyd at y cymhwyster
Tystysgrif Her Sgiliau sy’n rhan o Fagloriaeth Cymru, sy’n cynnwys elfen o lythrennedd
digidol. Mynegodd rhai ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach y farn nad yw’r
elfen hon bob amser yn cael ei chyflwyno na’i hasesu’n effeithiol, sy’n cyfyngu ar y
potensial i Fagloriaeth Cymru ysgogi sgiliau digidol. Nodwyd canfyddiadau tebyg yn
yr adolygiad o’r Dystysgrif Her Sgiliau, a gyhoeddwyd gennym ym mis Ebrill 2018, a
argymhellodd roi mwy o gyfleoedd i asesu sgiliau llythrennedd digidol yn y Dystysgrif
Her Sgiliau.
“Ni allwn warantu y bydd yr elfen TGCh yn ddigon sylweddol ym Magloriaeth Cymru. Ni
allwch gael sicrwydd eu bod wedi dysgu’r sgiliau hynny, ac ni chaiff ei mesur fel pwnc
go iawn.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd

23
CYNNWYS

Yr enw TGCh
57. Dywedodd nifer fach o darparwyr dysgu wrthym fod y termau TGCh a TG, fel y cânt
eu defnyddio mewn llawer o’r cymwysterau yn y sector yn hen ffasiwn, nad ydynt yn
cael eu defnyddio’n aml yn y diwydiant ac addysg uwch, a bod ganddynt gysylltiadau
braidd yn negyddol. Ategwyd hyn gan gyflogwyr, a ddywedodd wrthym fod y termau
TG a TGCh yn mynd yn hen ffasiwn yn y diwydiant digidol. Awgrymodd rhai y dylid
defnyddio termau mwy priodol megis ‘digidol’ a ‘technoleg’ mewn cymwysterau
modern er mwyn adlewyrchu’r derminoleg gyfredol a ddefnyddir yn y sector.
“Rwy’n credu bod angen i ni newid yr enw TGCh i rywbeth sy’n adlewyrchu’r sefyllfa
gyfredol”
Athro TGCh mewn coleg addysg bellach
Argaeledd asesiadau TGCh cyfrwng Cymraeg
58. C
 ododd rhai ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg bryderon am y ffaith mai
cyfyngedig yw’r cymwysterau galwedigaethol a thechnegol sydd ar gael drwy
gyfrwng y Gymraeg. Dywedwyd nad yw rhai cymwysterau galwedigaethol a
thechnegol, a oedd ar gael yn Gymraeg yn y gorffennol, ar gael mwyach. Rhoddwyd
enghreifftiau o gymwysterau galwedigaethol a thechnegol a gynigir gan gyrff dyfarnu
y tu allan i Gymru, fel rhai nad ydynt ar gael mwyach i ddysgwyr eu hastudio drwy
gyfrwng y Gymraeg.
“Ym fy marn i, nid yw anghenion dysgwyr sydd am gael eu hasesu drwy gyfrwng y
Gymraeg yn cael eu diwallu o gwbl. Yn benodol, mae [corff dyfarnu] yn gwrthod cynnig ei
gymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
Llwybrau dilyniant
59. Dywedodd y mwyafrif o’r darparwyr dysgu wrthym nad yw’r cymwysterau TGCh
a astudir mewn addysg bellach yn cael eu hystyried yn gam uniongyrchol tuag at
gyflogaeth, ond fel cymwysterau y gellid eu hennill yn lle cymwysterau Safon Uwch,
neu yn ogystal â nhw, er mwyn rhoi llwybr dilyniant tuag at addysg uwch. Mae hyn yn
wahaniaeth sylweddol i’r adrannau eraill a adolygwyd gennym, lle mae cymwysterau
ar Lefel 2 a/neu 3 yn ofyniad uniongyrchol i gael cyflogaeth yn y sectorau hynny.
Dywedodd athrawon ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach wrthym mai
addysg uwch oedd y llwybr dilyniant mwyaf cyffredin i ddysgwyr oedd yn astudio
cymwysterau Lefel 3. Dywedwyd wrthym fod rhai dysgwyr yn mynd yn eu blaen i
astudio ar gyfer graddau sy’n gysylltiedig â TGCh mewn addysg uwch, ac mae eraill yn
defnyddio eu cymhwyster TGCh Lefel 3 i ddilyn cyrsiau perthnasol eraill mewn addysg
uwch.
“Mae tua 95% o’n myfyrwyr [TGCh] yn ôl pob tebyg yn mynd yn eu blaen i addysg uwch,
ddywedwn i.”
Athro TGCh mewn coleg addysg bellach
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60. Rhannodd cyflogwyr amrywiaeth o wybodaeth am eu profiadau o recriwtio
cyflogeion yn y sector. Dywedodd y rhan fwyaf o’r cyflogwyr y gwnaethom siarad
â nhw mai cyflogeion â graddau y maent yn eu recriwtio gan amlaf. Roedd hyn yn
amlwg iawn o ran cyflogwyr bach.
“Bob tro rydym wedi recriwtio, graddedigion ydyn nhw, neu bobl a fyddai mewn sefyllfa i
ennill graddau.”
Cyflogwr
61.Nododd sawl cyflogwr eu bod yn defnyddio graddau fel meincnod ar gyfer recriwtio
cyflogeion, ond nid ydynt yn chwilio am radd mewn TGCh neu Gyfrifiadureg bob
amser. Dywedwyd wrthym fod graddau mewn pynciau perthnasol megis mathemateg,
peirianneg a ffiseg yn raddau amgen priodol y rhoddir gwerth arnynt wrth recriwtio
cyflogeion.
“Fel arfer, mae pobl sy’n ymuno â ni ar lefel mynediad iau yn dod i mewn ar ôl gradd felly
fel arfer bydd ganddynt radd mewn Cyfrifiadureg neu mewn pwnc STEM cysylltiedig ac
fel arfer y dosbarth gradd yw 2:1.”
Cyflogwr
62. Cydnabu llawer o gyflogwyr, er gwaethaf recriwtio pobl â graddau’n aml, eu bod yn
rhoi mwy o bwys ar sgiliau meddalach ymgeiswyr i weithredu yn eu sefydliadau.
Yn ein harolwg ar-lein, gofynnwyd i gyflogwyr nodi beth oedd y sgiliau pwysicaf i
ymuno â’r diwydiant digidol. Nodwyd mai sgiliau meddal megis cyfathrebu, datrys
problemau a gweithio mewn tîm, ochr yn ochr â sgiliau digidol perthnasol a’r gallu i
ymaddasu i newidiadau mewn technoleg oedd y rhai pwysicaf.
“Ein thema ni yw bod yr unigolyn yn bwysicach na’r cymwysterau. Mae personoliaeth a
sgiliau gweithio mewn tîm yn cael eu hystyried yn bwysicach na’r rhan fwyaf o’r sgiliau
eraill o’m rhan i.”
Cyflogwr
“Mae’n bwysig i ni fod cyflogeion yn dangos sgiliau cyflogadwyedd da, agwedd, gweithio
mewn tîm, prydlondeb, ac ati, yn ogystal â sgiliau technegol.”
Cyflogwr
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63. Dywedodd llawer o gyflogwyr wrthym, ochr yn ochr â sgiliau perthnasol, eu bod yn
mynd ati i recriwtio cyflogeion sydd â diddordeb yn y pwnc, yn frwd dros dechnoleg,
agwedd gadarnhaol, brwdfrydedd a pharodrwydd i ddysgu. Lle mae darpar
gyflogeion yn gallu dangos agwedd briodol a pharodrwydd i ddysgu, dywedodd
cyflogwyr yn aml y gallant uwchsgilio a chael eu hyfforddi i ddiwallu anghenion eu
busnes.
“Os wyf wedi cyfweld rhywun sydd â chymwysterau a bod rhywun yn dod i mewn heb
unrhyw gymwysterau ond sy’n dangos brwdfrydedd dros y dechnoleg, nhw fyddai’n
cael y swydd yn hytrach na’r unigolyn sydd ond wedi sefyll yr arholiadau er mwyn
cael swydd.”
Cyflogwr
Prentisiaethau
64. O gymharu â’r sectorau eraill a adolygwyd gennym, roedd llawer llai o ddysgwyr yn
dewis prentisiaethau yn y sector TGCh, gyda phrentisiaid TGCh yn cyfrif am tua 2%
o’r prentisiaid newydd yng Nghymru yn 2016-17 47.
65. Amlinellwyd uchod fod cyflogwyr, mewn llawer o achosion, yn recriwtio pobl â
graddau. Er gwaethaf hyn, roedd y cyflogwyr y gwnaethom siarad â nhw yn dangos
eu bod yn cefnogi prentisiaethau TGCh ac roedd sawl cyflogwr yn awyddus i drafod
gwerth prentisiaethau yng Nghymru, yn eu barn nhw, â ni.
“Mae prentisiaethau i ni yn llwybr gwych oherwydd rydych yn hyfforddi pobl mewn
pethau gwirioneddol y mae eu hangen arnom, ac mae eu hangen ar y diwydiant hefyd.
Rydym wedi cyflogi pob un prentis sydd wedi dod atom,sef 15/16 o brentisiaid TG ac mae
pob un ohonynt hyd yma wedi cael cynnig cyflogaeth lawn gennym. Mae hynny yn cyfrif
am fwy nag 20% o’n gweithlu bellach ers 2013.”
Cyflogwr
66. Nid oedd y rhan fwyaf o’r cyflogwyr y gwnaethom siarad â nhw wedi cyflogi
prentisiaid TGCh eto, ond roeddent yn barod i’w cyflogi yn y dyfodol. Y prif reswm
a roddwyd gan gyflogwyr dros beidio â chyflogi prentisiaid oedd yr amser a’r
adnoddau sylweddol y byddai eu hangen i’w cefnogi a’u hyfforddi.
“Dim ond pobl â graddau rydym yn eu cyflogi gan mai busnes bach ydyn ni. Dim ond
busnesau mawr sy’n gallu fforddio cael prentis.”
Cyflogwr
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67. Nododd nifer fach o gyflogwyr mai’r cymhlethdod a’r amser y byddai ei angen i reoli’r
gwaith papur i recriwtio prentisiaid TGCh oedd un rheswm dros beidio â’u recriwtio.
“Roeddem yn ystyried derbyn un [prentis] sut bynnag ond yr hyn sy’n creu anhawster i ni
o ran y rhaglen brentisiaeth yw, wrth i ni ystyried ei wneud ar gyfer ein tím marchnata,
fod yr holl waith papur ac ymweliadau a gwahanol bethau eraill yn boenus.”
Cyflogwr
68. D
 ywedodd nifer fach o gyflogwyr a darparwyr dysgu seiliedig ar waith wrthym,
oherwydd yr ystod gyfyngedig o fframweithiau prentisiaeth TGCh/digidol sydd ar
gael yng Nghymru, eu bod wedi tywys cyflogeion tuag at brentisiaethau gweinyddu
busnes.
“Y tro diwethaf i mi chwilio am brentisiaeth yng Nghymru i ddylunio gwefan a datblygu
gwefan, nid oedd prentisiaeth ar gyfer hynny ac felly bu’n rhaid i ni gael pobl ar
brentisiaeth gweinyddu busnes yn lle hynny sydd, yn amlwg, yn rhan o’r hyn y maent
yn ei wneud yma sut bynnag. Ond byddai wedi bod yn well pe bai prentisiaeth dylunio
gwefan.”
Cyflogwr
69. A
 r ddechrau’r Adolygiad hwn, roedd chwe fframwaith prentisiaeth TGCh/digidol ar
gael yng Nghymru. Mae hyn wedi cynyddu i 11 o fframweithiau ers hynny. Yn ystod
cyfnod yr Adolygiad, cafodd cymwysterau galwedigaethol newydd eu datblygu
i fodloni gofynion y Bartneriaeth Dechnoleg i’w defnyddio mewn fframweithiau
prentisiaeth newydd. Cafodd y cymwysterau hyn, sy’n cwmpasu pynciau megis
telathrebu digidol, diogelwch gwybodaeth, a seilwaith TG, eu derbyn mewn pum
fframwaith prentisiaeth newydd i’w defnyddio yng Nghymru. Nid yw tystysgrifau
wedi cael eu rhoi ar gyfer y cymwysterau hyn eto. Felly, nid oes gennym unrhyw
dystiolaeth o’u heffeithiolrwydd o ran diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr yng
Nghymru.
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Pennod 5: Cynnwys cymwysterau a pha mor
gyfredol ydynt
Yn y bennod hon, rydym yn amlinellu nifer o bryderon ynghylch cynnwys cymwysterau
yn y sector a pa mor gyfredol ydynt sy’n ymwneud â’r canlynol:
• sut mae’r sector yn newid yn gyflym;
• cynnwys hen ffasiwn;
• TGAU TGCh;
• TAG UG/Safon Uwch TGCh a TGCh Gymhwysol; a
• chymwysterau galwedigaethol a thechnegol.
70. Er mwyn i gymwysterau fod yn effeithiol, mae’n rhaid i’r cynnwys pwnc a asesir fod
yn gyfredol ac mae’n rhaid i gyrff dyfarnu gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod
cynnwys eu cymwysterau yn parhau i fod yn gyfredol. Yn ystod ein cyfweliadau
â rhanddeiliaid, ein gweithgarwch ymgysylltu â dysgwyr, ein harolwg ar-lein a’n
hadolygiad technegol, y mater a gafodd yr adborth mwyaf cyson, ac y codwyd y nifer
fwyaf o bryderon yn ei gylch, oedd cynnwys cymwysterau yn y sector a pha mor
gyfredol ydynt. Ystyrir y pryderon hyn yn y bennod hon.
Sut mae’r sector yn newid yn gyflym
71. Mae’r sector TGCh a’r diwydiant digidol yn newid ac yn datblygu’n gyflym a’r hyn a
ddaeth i’r golwg drwy gydol yr Adolygiad oedd effaith cyflymder y newidiadau ar
gymwysterau yn y sector. Roedd yr effaith hon yn llawer mwy amlwg yn y sector hwn
na’r sectorau eraill a adolygwyd gennym.
“Mae angen i gyrff dyfarnu a phwy bynnag sy’n gosod y fanyleb addasu’n gyflym ar gyfer
TG a diwygio’r ymarferoldeb a’r dysgu. Mae’n datblygu o hyd ac o hyd. Mae TG yn newid
yn gyflym iawn, mae cymaint o bethau newydd ac mae angen i gymwysterau newid ochr
yn ochr â hyn a newid yn gyflym.”
Cyflogwr
72. Mae’r newidiadau cyflym hyn yn golygu y gall cymwysterau fynd yn hen ffasiwn yn
fuan. Mynegwyd barn gref gan gyflogwyr a darparwyr dysgu fod cymwysterau TGCh a
digidol, oherwydd y newidiadau cyflym a mynych sy’n rhan o natur y sector, yn aml yn
mynd yn hen ffasiwn dipyn yn gynt na chymwysterau mewn sectorau eraill.
“Erbyn i chi gwblhau cwrs tair blynedd, y cymerodd tair blynedd i’w greu, ei gymeradwyo
a’i fodelu, nid yw’r hyn rydych yn ei ddysgu yn gyfredol mwyach, a dim ond ar ôl ei hôl
hi o ychydig ond hanner degawd. Oherwydd pa mor gyflym y mae TGCh yn newid, mae’n
anodd iawn.”
Cyflogwr
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73. Mynegwyd barn gref gan ddarparwyr dysgu mai meddalwedd, rhaglenni, adnoddau
a therminoleg yw’r pethau sydd wedi datblygu, tra oedd cysyniadau sylfaenol y pwnc
wedi aros yn gymharol gyson dros amser.
“Ni fydd hanfodion TG byth yn newid, y feddalwedd, y galedwedd, popeth sy’n newid.
Felly, yn y bôn, dylech fod yn addysgu pethau na fyddant byth yn newid.”
Athro TGCh mewn coleg addysg bellach
74. Dywedodd darparwyr dysgu wrthym fod angen i gymwysterau asesu cysyniadau
sylfaenol y pwnc a bod yn hyblyg i addasu i newidiadau mewn technoleg.
“Mae’n rhaid i’r cymwysterau fod yn eithaf cyffredinol oherwydd mae’n cymryd tair i
bedair blynedd i’w datblygu, yna mae’n cymryd dwy flynedd i ddechrau eu haddysgu.
Unwaith y bydd wedi ymsefydlu, mae saith mlynedd wedi mynd heibio, yn enwedig TG a
Chyfrifiadureg.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
Cynnwys hen ffasiwn
75. Yn gyffredinol, mynegwyd barn gref iawn gan ddarparwyr dysgu fod llawer o’r
cymwysterau yn y sector yn hen ffasiwn ac nad ydynt yn gyfredol â newidiadau mewn
technoleg. Nodwyd topigau megis cyfrifiadura cwmwl, seiberddiogelwch, dadansoddi
data a thechnoleg ddiwifr nad ydynt wedi’u cynnwys mewn llawer o gymwysterau.
“Nid yw’r cymwysterau presennol yn adlewyrchu anghenion y diwydiant. Rydym yn dal i
asesu ar safonau a chategorïau nad ydynt wedi cael eu defnyddio yn y diwydiant ers pum
mlynedd.”
Athro TGCh mewn coleg addysg bellach
76. Yn ein harolwg ar-lein, holwyd darparwyr dysgu am eu barn ynghylch pa mor
gynhwysfawr, perthnasol a chyfredol yw cymwysterau yn y sector. Roedd y rhan
fwyaf o’r ymatebion gan ddarparwyr dysgu yn negyddol, gyda llawer yn dweud eu
bod yn teimlo bod cymwysterau wedi mynd yn hen ffasiwn. Nododd ein hadolygwyr
technegol hefyd fod cynnwys llawer o’r cymwysterau a adolygwyd ganddynt yn hen
ffasiwn ac rydym yn ystyried hyn yn yr adran hon.
“Mae gennym hen fanylebau ac am fod technoleg yn newid yn gyflym mae angen eu
diweddaru.”
Athro TGCh yn ymateb i’r arolwg ar-lein
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77. Ategwyd y farn hon gan ddysgwyr yn ystod ein gweithdai grŵ p ffocws. Dywedodd
dysgwyr wrthym eu bod yn ymwybodol iawn nad yw’r hyn y maent yn ei ddysgu, ac yn
cael eu hasesu yn ei erbyn, yn gyfredol.
“Mae’n cynnwys pethau a oedd yn gyfredol yn 2007 ac na allwn weld enghreifftiau
ohonynt yn unman. Mae’n rhaid i’r tiwtoriaid addysgu’r pethau hyn er eu bod yn gwybod
eu bod yn hen ffasiwn ac yn ddiwerth.”
Dysgwr Lefel 3 mewn grŵ p ffocws
Cynnwys TGAU TGCh a pha mor gyfredol ydyw
78. Y cymhwyster TGAU a gafodd yr adborth mwyaf gan ysgolion uwchradd oedd y
cymhwyster TGAU TGCh a gynigir gan CBAC. Nid oedd hyn yn syndod, o ystyried
bod bron bob dysgwr (97%)48 a gwblhaodd TGAU TGCh yn 2016-17 wedi cwblhau’r
cymhwyster gyda CBAC.
79. Cafodd cymhwyster TGAU TGCh CBAC ei ddiweddaru i’w addysgu am y tro cyntaf yn
2017. Nid oedd y newidiadau yn sylweddol, oherwydd y bwriedwyd iddynt fod yn
fesur tymor byr tan i ganfyddiadau’r Adolygiad hwn fod yn hysbys. Gwnaeth ysgolion
uwchradd gydnabod bod y fersiwn sydd wedi’i ddiweddaru yn welliant i gymharu â’r
hen fersiwn. Fodd bynnag, roedd ysgolion uwchradd yn teimlo’n gryf fod cynnwys y
cymhwyster wedi mynd yn hen ffasiwn ac nad oedd yn cael ei ddiweddaru er mwyn
bod yn gyfredol â datblygiadau a newidiadau mewn technoleg.
“O ran TGCh [TGAU a Safon Uwch CBAC] rwy’n credu eu bod yn gwella i bob golwg ond
maent yn dal i fod yn hen ffasiwn. Mae cwestiynau o hyd ar bethau nad yw pobl yn eu
defnyddio mwyach. Mae pobl am weld pethau am adnabod llais, storio cwmwl, ond
mae’n dal i ymddangos ychydig yn hen ffasiwn.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
80. Yn ystod yr adolygiad technegol, nododd ein hadolygwyr ddiffygion hefyd gyda
chynnwys cymhwyster TGAU TGCh CBAC a pha mor gyfredol ydyw, gan gynnwys y
canlynol:
•m
 ae rhannau o’r cynnwys yn ymdrin â chysyniadau, technoleg a/neu arferion hen
ffasiwn;
•m
 ae sawl topig a gwmpesir yn y cymwysterau megis pecynnau adloniant cartref,
meddalwedd cyflwyno, meddalwedd y we, negeseua sydyn ac e-bost, mor gyffredin
mewn bywyd modern bob dydd fel y bydd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn debygol o
ddeall y rhain cyn dechrau ar y cymhwyster. Er bod y rhain wedi’u cynnwys yn y
cymhwyster, maent yn annhebygol o fod yn heriol neu’n ddiddorol, ac mae perygl eu
bod yn cael eu hystyried yn ddibwys ac yn ailadroddus;
•n
 id yw’r cymhwyster yn cynnwys fawr ddim, os o gwbl, am dechnolegau datblygol,
megis cyfrifiadura cwmwl, technolegau symudol a di-wifr, gwasanaethau rhyngrwyd,
technoleg apiau, seiberddiogelwch, gemio, data mawr, dadansoddeg, blockchain;
•m
 ae pwyslais mawr ar gyfrifiaduron pen desg traddodiadol yn y cymhwyster, a phrin
yw’r sylw a roddir i ddyfeisiau mwy modern megis llechi, ffonau clyfar, a dyfeisiau
eraill sy’n cysylltu â’r rhyngrwyd a synwyryddion megis watsys clyfar a ddefnyddir
yn gyffredin mewn bywyd modern; ac
•m
 ae cyd-destunau rhai topigau yn gyfyngedig. Er enghraifft, mae tair o’r
enghreifftiau a restrir yn Uned 1 wedi’u lleoli mewn ysgolion sy’n cyfyngu ar
wybodaeth ynghylch sut y gellir defnyddio systemau TGCh mewn cyd-destunau
gwahanol.
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81. Daeth ein hadolygwyr technegol i’r casgliad bod rhannau o gynnwys y cymhwyster
yn hen ffasiwn a bod y cynnwys sy’n briodol ac yn gyfredol ar hyn o bryd yn debygol
o fynd yn hen ffasiwn yn ystod oes y cymhwyster. Mae rhai topigau yn rhagnodol
iawn ac yn nodi caledwedd a meddalwedd benodol. Mae’r rhain yn debygol o fynd yn
hen ffasiwn yn gynt na’r topigau sy’n fwy cyffredinol, a all addasu i ddatblygiadau a
newidiadau mewn technoleg.
Cynnwys TAG UG/Safon Uwch TGCh a TGCh Gymhwysol a pha mor gyfredol ydynt
82. Yn ystod ein trafodaethau gydag ysgolion uwchradd, colegau addysg bellach a
phrifysgolion, cawsom gryn dipyn o adborth am y cymhwyster TAG UG/Safon Uwch
TGCh a gynigir gan CBAC. Unwaith eto, nid oedd hyn yn syndod o ystyried bod y rhan
fwyaf (93%)49 o’r dysgwyr a gwblhaodd TAG UG/Safon Uwch TGCh yn 2016/17 wedi
cwblhau’r cymhwyster gyda CBAC. Cafodd y cymhwyster ei ddiweddaru i’w addysgu
am y tro cyntaf ym mis Medi 2017 a chydnabuwyd bod y cymhwyster diwygiedig
yn well o’i gymharu â’r fersiwn etifeddol. Fodd bynnag, mynegwyd barn gref bod
cynnwys y cymhwyster TAG UG/Safon Uwch TGCh wedi mynd yn hen ffasiwn.
”Os ydych yn cymharu’r hyn y mae disgyblion yn ei wneud y tu allan i’r ysgol a’r hyn y
maent yn ei wneud yn yr ysgol fel rhan o’r cwrs [TGCh Safon TAG UG/Uwch], mae’n gwbl
wahanol. Mae’n eithaf rhwystredig fel athro.”
Athro TGCh yn ymateb i’r arolwg ar-lein
83. Yn ystod ein hadolygiad technegol, nodwyd diffygion gyda chymhwyster TAG UG/
Safon Uwch CBAC TGCh, a oedd yn cynnwys y canlynol:
• mae rhannau o’r cynnwys yn ymdrin â chysyniadau, technoleg a/neu arferion hen
ffasiwn;
• mae’r cymhwyster yn ymdrin ag amrywiaeth eang o dopigau TGCh, ond mae’n
gyfyngedig iawn o ran dyfnder a phrin yw’r topigau arbenigol;
• nid yw rhannau o’r cynnwys yn ddigon heriol ar Lefel 3 ac nid yw’n dangos dilyniant
clir o’r cymhwyster TGAU TGCh; ac
• mae rhannau o’r cynnwys yn ymdrin gwybodaeth a sgiliau y mae dysgwyr yn
debygol o fod wedi’u caffael cyn dechrau ar y cymhwyster TAG UG/Safon Uwch
TGCh.
84. Dywedodd sawl athro mewn ysgolion uwchradd wrthym fod y cymhwyster TAG UG/
Safon Uwch TGCh Gymhwysol a gynigir gan CBAC yn fwy perthnasol a chyfredol na’r
cymhwyster TAG UG/Safon Uwch TGCh.
“Safon Uwch TGCh Gymhwysol [CBAC], rwy’n eithaf hoff o’r cwrs hwnnw, mae’r sgiliau y
mae’r dysgwyr yn eu dysgu drwy’r tasgau sy’n ymwneud a thaenlenni a chronfeydd data
yn eithaf da. Mae’n cynnig topigau eithaf cyfredol, felly rwy’n credu ei fod yn gwrs gwych
i rywun sydd am gael gyrfa ym maes marchnata digidol.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
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85. Ategwyd hyn gan ein hadolygwyr technegol a nododd hefyd fod cynnwys y
cymhwyster TAG UG/Safon Uwch TGCh Gymhwysol yn fwy cyfredol a pherthnasol
na’r cymhwyster TAG UG/Safon Uwch TGCh. Mae cynnwys topigau TGCh megis data
mawr a seiberddiogelwch yn y cymhwyster yn debygol o fod yn fwy heriol a diddorol
i ddysgwyr.
Cymwysterau galwedigaethol a thechnegol
86. Drwy gydol yr Adolygiad, cawsom gryn dipyn o adborth gan randdeiliaid ynglyn â
chymwysterau galwedigaethol a thechnegol. Adolygwyd amrywiaeth o gymwysterau
galwedigaethol a thechnegol gennym yn ystod ein hadolygiad technegol hefyd.
Roedd hyn yn cynnwys detholiad o gymwysterau galwedigaethol a thechnegol a
ddatblygwyd sawl blwyddyn yn ôl (a restrir yn Atodiad 1) a rhai cymwysterau mwy
newydd a ddatblygwyd yn ystod y tair blynedd diwethaf (a restrir yn Atodiad 2).
87. Y cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a grybwyllwyd amlaf gan ddarparwyr
dysgu oedd y cymwysterau BTEC TGCh. Soniodd rhai darparwyr dysgu yn gadarnhaol
am y cymwysterau hyn, gan nodi bod yr amrywiaeth eang o unedau sydd ar gael
mewn cymwysterau BTEC TGCh yn ei gwneud yn bosibl iddynt ddewis unedau sy’n
diwallu anghenion dysgwyr a’r llwybr gyrfa a ffefrir ganddynt. Dywedwyd wrthym
hefyd fod yr amrywiaeth eang o unedau mewn cymwysterau BTEC TGCh yn ei gwneud
yn bosibl iddynt ddewis unedau sy’n fwy cyfredol a pherthnasol.
“Mae’r cymhwyster BTEC yn ymddangos ychydig yn fwy realistig o ran yr hyn y byddwch
yn dod ar ei draws ar ôl ei orffen. Mae’r 11 o fodiwlau sydd ar gael yn y cymhwyster BTEC
yn agor cryn nifer o feysydd. Rydym yn gwneud pethau o ddylunio taenlenni i animeiddio
a phethau felly.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
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88. Y
 feirniadaeth fwyaf cyffredin gan ddarparwyr dysgu am gymwysterau TGCh
galwedigaethol a thechnegol (gan gynnwys cymwysterau BTEC) oedd bod rhai
unedau yn y cymhwyster yn hen ffasiwn. Roedd yr adborth hwn dipyn yn fwy
cyffredin mewn perthynas â’r cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a
ddatblygwyd sawl blwyddyn yn ôl. Mae technoleg wedi newid gryn dipyn ers
hynny a mynegwyd barn gref nad yw’r cymwysterau wedi cael eu diweddaru yn
unol â’r datblygiadau hyn. Dywedodd rhai darparwyr dysgu wrthym hefyd nad
yw’r cymwysterau yn cynnwys topigau digidol cyfredol, megis seiberddiogelwch,
cyfrifiadura cwmwl a thechnoleg apiau, a ddefnyddir yn eang yn y diwydiant digidol.
“Y broblem fawr, yn fy marn i, yw nad yw pethau yn gyfredol. Yng Nghymru, rydym yn
dal i redeg y fersiwn hŷn o’r cymwysterau [galwedigaethol a thechnegol] ac nid ydynt yn
gyfredol mwyach.”
Athro TGCh mewn coleg addysg bellach
89. Edrychodd ein hadolygwyr technegol ar ddetholiad o gymwysterau galwedigaethol a
thechnegol, gan nodi nifer o ddiffygion, gan gynnwys y canlynol:
• roedd cynnwys sawl cymhwyster yn hen ffasiwn;
• nid oes fawr ddim cynnwys, os o gwbl, ar dopigau TGCh, megis seiberddiogelwch,
cyfrifiadura cwmwl, data mawr, dadansoddeg busnes a thechnoleg apiau mewn
sawl un o’r cymwysterau;
• mae llawer o’r cymwysterau yn canolbwyntio ar gyfrifiaduron pen desg
traddodiadol heb fawr ddim cynnwys, os o gwbl, ar ddyfeisiau modern megis llechi
a ffonau clyfar;
• nid oedd cynnwys rhai cymwysterau yn ddigon heriol a gwelwyd enghreifftiau o
ddyblygu rhwng cymwysterau ar wahanol lefelau; a
• gwelwyd enghreifftiau o feini prawf asesu sylfaenol iawn, er enghraifft, ar
Lefel 2, nodwyd meini prawf asesu a oedd yn gysylltiedig â chychwyn a diffodd
system TGCh, dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd ac anfon negeseuon e-bost.
Mae’n debygol bod pobl ifanc yn gallu cwblhau’r tasgau hyn cyn dechrau ar eu
cymwysterau.
90. Cododd darparwyr dysgu rai pryderon ynglŷn â faint o asesu allanol a oedd
wedi’i gynnwys mewn fersiynau newydd o’r cymwysterau cyffredinol technegol a
chymhwysol Lefel 3.
“Gyda’r [cymwysterau technegol Lefel 3] yn newid gyda’r arholiadau, rwy’n poeni
oherwydd roedd yr hen gymwysterau yn y bôn yn llenwi’r bwlch i bobl nad oeddent mor
academaidd â hynny, ond yn ymarferol.”
Athro TGCh mewn coleg addysg bellach
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91. Nododd y darparwyr dysgu sy’n cynnig y cymwysterau cyffredinol technegol a
chymhwysol mwy newydd eu bod yn fwy cyfredol a pherthnasol i’r diwydiant
digidol. Ategwyd hyn gan ein hadolygwyr technegol, a nododd fod y cymwysterau
mwy newydd a adolygwyd ganddynt dipyn yn fwy cyfredol a’u bod yn ymdrin â
thopigau sy’n debygol o ennyn diddordeb dysgwyr a’u paratoi’n ddigonol ar gyfer
gofynion y diwydiant digidol. Nododd ein hadolygwyr fod ychwanegu topigau
megis seiberddiogelwch, cyfrifiadura cwmwl, data mawr, dadansoddeg busnes ac
apiau symudol, nad oeddent wedi’u cynnwys mewn llawer o’r cymwysterau hŷn a
adolygwyd ganddynt yn welliant mawr.
“Ar y cyfan, mae’r cymwysterau TGCh [technegol] newydd yn eithaf da. Maent yn
berthnasol i’r diwydiant. Mae llawer o unedau newydd yn cael eu cyflwyno megis apiau
symudol, a’r cyfryngau cymdeithasol.”
Athro TGCh mewn coleg addysg bellach
“Mae’r [cymhwyster TGCh Lefel 3 technegol newydd] yn addasu, mae wedi newid, ac mae
angen sefyll arholiad bellach, ond rwy’n meddwl bod y cynnwys mor amrywiol, mae’n
wych.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
92. Cododd nifer fach o ddarparwyr dysgu bryderon am y ffordd y mae’r fersiynau
newydd o’r cymwysterau cyffredinol technegol a chymhwysol Lefel 3 yn cael eu
dyfarnu, lle y disgwylir i ddysgwr lwyddo ym mhob uned a asesir yn allanol er mwyn
ennill y cymhwyster. Dywedwyd wrthym y gall y ffordd y caiff y cymwysterau hyn eu
dyfarnu roi rhai dysgwyr o dan anfantais.
“Mae’n rhaid iddynt [dysgwyr] lwyddo ym mhopeth er mwyn ennill y cymhwyster, nid
oes unrhyw lwfans iddynt os ydynt yn methu. Ond ar lefel Safon Uwch, 40% yw’r marc
llwyddo ac nid oes gwahaniaeth o ble y daw’r 40% hwnnw, nid oes angen iddynt wybod
rhai pethau. Mae’n rhaid i fyfyrwyr [ar y cymwysterau technegol newydd] wybod popeth.
Nid oes digon o lwfans yn y cymwysterau newydd. Mae hyn yn llym iawn, nid oes ôl
ystyriaeth dda ar y rheolau newydd”.
Athro TGCh mewn coleg addysg bellach
93. Yn ystod o broses o ddrafftio’r adroddiad hwn, cyhoeddodd cyrff dyfarnu sy’n cynnig
cymwysterau cyffredinol technegol a chymhwysol Lefel 3 ganllawiau i ddarparwyr
dysgu ar gyflwyno gradd ‘bron â llwyddo’ i ddysgwyr sy’n methu un neu fwy o’r
unedau a asesir yn allanol o drwch blewyn. Dylai’r newid hwn (y bwriedir iddo gynnig
‘rhwyd ddiogelwch’ i ddysgwyr er mwyn cyfyngu ar unrhyw effaith negyddol yn ystod
y broses ddyfarnu) ddechrau lleddfu pryderon am y broses ddyfarnu a godwyd yn
ystod yr Adolygiad hwn.
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Pennod 6: Asesu
Yn y bennod hon, rydym yn nodi’r materion a nodwyd gan yr Adolygiad mewn
perthynas ag asesu cymwysterau yn y sector.
94. Hyd yn oed lle mae cynnwys cymhwyster yn briodol, ni fydd y cymhwyster yn
effeithiol oni chaiff ei asesu’n briodol. Pan fydd corff dyfarnu’n dyfarnu cymhwyster
i ddysgwr, mae’n nodi bod gan y dysgwr y lefel briodol o wybodaeth, sgiliau a
dealltwriaeth. Yn ystod ein cyfweliadau â rhanddeiliad, ein gweithgarwch ymgysylltu
â dysgwyr, ein harolwg ar-lein a’n hadolygiad technegol, cawsom gryn dipyn o
adborth, gan gynnwys sawl pryder, am asesu.
95. Codwyd pryderon am asesu mewn perthynas â’r canlynol:
• perthnasedd tystiolaeth ysgrifenedig ar gyfer tasgau ymarferol;
• asesu anghyson ac anghywir;
• yr asesiadau o dan reolaeth a ddefnyddir ar gyfer TGAU TGCh;
• cymedroli a sicrhau ansawdd allanol; ac
• asesu drwy gyfrwng y Gymraeg.
Perthnasedd tystiolaeth ysgrifenedig ar gyfer tasgau ymarferol
96. Mynegodd darparwyr dysgu rwystredigaeth am yr angen i ddysgwyr casglu
tystiolaeth ysgrifenedig a chipluniau er mwyn dangos bod tasgau ymarferol wedi’u
cwblhau yn yr amrywiaeth o gymwysterau a adolygwyd gennym. Dywedodd
darparwyr dysgu bod y dull hwn o asesu yn feichus ac yn amherthnasol i’r sgiliau
sy’n cael eu hasesu. Dywedwyd yn aml wrthym fod hyn yn gwneud i ddysgwyr golli
diddordeb a chymhelliant.
“Mae cyfleoedd asesu ar gyfer y dasg ymarferol yn cymryd llawer o amser a threulir
llawer o amser yn casglu tystiolaeth o hyn drwy gipluniau a dogfennu’r dystiolaeth hon.”
Athro TGCh mewn coleg addysg bellach
“Mae pwyslais mawr yn yr asesiad ar gasglu tystiolaeth. Llwythi o gipluniau yn dangos
pethau sylfaenol, llawer o fylchau ticio. Mae dysgwyr yn digalonni’n llwyr ac mae’n rhaid
i mi, rywsut, gyfiawnhau’r rheswm pam maent yn gwneud hyn (rwy’n teimlo fy mod yn
colli hygrededd o wneud hyn)”.
Athro TGCh yn ymateb i’r arolwg ar-lein
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97. Yn ein harolwg ar-lein, gofynnwyd i ddygwyr nodi pa agweddau ar eu cwrs sy’n
amherthnasol a/neu ddim yn ddefnyddiol. Yr agwedd a nodwyd amlaf ond un oedd
‘casglu tystiolaeth’. Roedd dysgwyr yn beirniadu’n hallt yr angen i gofnodi cipluniau
a chyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig er mwyn dangos eu bod wedi cwblhau tasgau
ymarferol. Nodwyd hyn yn gyffredinol hefyd yn ystod ein gweithdai grŵ p ffocws â
dysgwyr.
“Mae’r rhan fwyaf ohono yn golygu gwneud yr un peth dro ar ôl tro – torri a gludo, ciplun,
disgrifio’n fanwl pa gamau’n union rydych wedi’u cymryd i argraffu dogfen. Pethau bach
hawdd felly. Mae’n boen.”
Dysgwr Lefel 3 mewn grŵ p ffocws
“Byddai’n well gen i pe na bai angen gwastraffu fy amser yn cofnodi cipluniau o bopeth a
defnyddio’r amser hwnnw i ddysgu’n ddyfnach am y pwnc.”
Dysgwr Lefel 2 yn ymateb i’r arolwg ar-lein
98. Dywedodd dysgwyr wrthym eu bod yn aml yn cael eu hasesu ar dasgau ymarferol
drwy gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig. Nodwyd bod y dull hwn o asesu sgiliau
ymarferol yn ffafrio dysgwyr sydd â sgiliau llythrennedd da, yn hytrach na’r rheiny
sydd â sgiliau digidol da. Dywedodd dysgwyr wrthym hefyd fod y dull hwn o gasglu
tystiolaeth asesu yn gwneud iddynt golli diddordeb a chymhelliant.
“Gallech fod yn dda iawn o ran yr elfen ymarferol ond ddim cystal o ran disgrifio’r broses
yn ysgrifenedig a chewch eich cosbi am hynny.”
Dysgwr Lefel 3 mewn grŵp ffocws
“Roeddwn i’n synnu braidd bod disgrifio’r broses yn ysgrifenedig yn bwysicach na
dysgu’r sgil neu’r topig newydd.”
Dysgwr Lefel 3 mewn grŵp ffocws
99. Awgrymodd sawl rhanddeiliad y gellid defnyddio dulliau mwy arloesol, perthnasol
a diddorol er mwyn dangos sgiliau ymarferol a thystiolaeth bod tasgau ymarferol
wedi’u cwblhau. Awgrymwyd y byddai’n fwy priodol ac effeithiol i ddefnyddio
asesiadau ar-lein, prosiectau yn eu cyd-destun, ac apiau i gofnodi bod tasgau
ymarferol wedi’u cwblhau.
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Asesu anghyson ac anghywir
100. Nododd ein hadolygwyr technegol rai pryderon am enghreifftiau o ddylunio a
chyflwyno asesiadau anghywir ac anghyson yn y cymwysterau a adolygwyd
gennym. Ymhlith y pryderon hyn roedd y canlynol:
• roedd rhai enghreifftiau o’r dystiolaeth asesu a ddarparwyd gan gyrff dyfarnu wedi
cael eu hasesu’n anghywir a/neu’n anghyson;
• gwelwyd anghysondebau rhwng rhai asesiadau a chynlluniau marcio cyfatebol;
• nifer o gwestiynau amwys yn yr asesiadau y gellid bod wedi eu hateb mewn sawl
ffordd; ac
• nid oedd rhai asesiadau yn cynnig y lefel briodol o her ac mewn rhai achosion, nid
oedd fawr ddim gwahaniaeth yn lefel yr her rhwng asesiadau ar lefelau gwahanol.
Asesiadau TGAU TGCh o dan reolaeth
101. Roedd sawl athro ysgol uwchradd yn feirniadol o’r amser a gymerwyd i gwblhau
asesiadau o dan reolaeth a ddefnyddir yn y cymhwyster TGAU TGCh a gynigir yng
Nghymru. Dywedodd athrawon wrthym fod yr asesiadau dan reolaeth yn mynd ag
amser addysgu gwerthfawr, ac felly’n cyfyngu ar baratoi dysgwyr ar gyfer yr elfen
arholiad yn y cymhwyster.
“Mae’r amser a dreulir ar yr asesiad o dan reolaeth yn mynd â llawer o’r amser
addysgu ac mae’r asesiad o dan reolaeth yn tueddu i fynd yn drech na phopeth arall.
Yna, dim ond hyn a hyn o oriau sydd ar ôl gennych i addysgu’r theori. Yna nid ydynt yn
gwneud cystal yn y theori am fod llawer o theori i’w dysgu, yn ogystal â’r asesiad o dan
reolaeth.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
102. Dywedodd sawl athro ysgol uwchradd wrthym fod yr asesiadau o dan reolaeth yn
gwneud i ddysgwyr golli cryn dipyn o gymhelliant a diddordeb. Hefyd, roeddent yn
feirniadol iawn o’r angen i gymryd cipluniau fel tystiolaeth bod yr asesiadau o dan
reolaeth wedi’u cwblhau sydd, yn eu barn nhw, yn ddiflas iawn i ddysgwyr.
“Mae asesiadau o dan reolaeth ym Mlwyddyn 11 yn ddiflas iawn ac yn gwneud i
ddysgwyr golli cymhelliant. Y cyfan oedd angen ei wneud mewn gwirionedd oedd
cymryd cipluniau a disgrifio’r hyn roeddent wedi’i wneud. Doedd dim mwynhad
iddynt wedyn.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
103. Nododd nifer fach o athrawon ysgol uwchradd fod rheoli’r broses o weinyddu’r
asesiadau o dan reolaeth yn feichus. Dywedwyd wrthym fod angen i dystiolaeth
asesu gael ei hargraffu a’i hanfon i’w corff dyfarnu i’w chymedroli, sydd, yn eu barn
nhw, yn llafurus ac yn gostus. Nododd rhai fod hyn yn dechrau newid ond nad oedd
yn cael ei gymhwyso’n gyson rhwng ysgolion uwchradd.
“Caiff Uned 4 ei hanfon drwy ddefnyddio USB, mae’n wych. Fodd bynnag, mae angen
argraffu Uned 2 ac mae llawer o waith argraffu i’w wneud. Mae’n rhy feichus. Gallwn
wastraffu dwy neu ragor o wersi yn argraffu ac mae’n gostus.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd

39
CYNNWYS

Cymedroli a sicrhau ansawdd allanol
104. Cymysg fu’r sylwadau gan ddarparwyr dysgu ar effeithiolrwydd cymedroli a
sicrwydd ansawdd allanol a gynhaliwyd gan gyrff dyfarnu. Er i sawl darparwr dysgu
nodi nad ydynt wedi dod ar draws unrhyw broblemau o ran cymedroli a sicrwydd
ansawdd allanol, mynegodd eraill y farn y gallai’r prosesau cymedroli a sicrwydd
ansawdd allanol sydd ar waith mewn cyrff dyfarnu gael eu gwella.
105. Er enghraifft, nododd sawl ysgol uwchradd a choleg addysg bellach anghysondebau
o ran cymedroli a sicrwydd ansawdd allanol. Rhoddwyd enghreifftiau megis
cymedrolwyr yn rhoi adborth a oedd yn gwrthddweud ei gilydd a chymedrolwyr yn
rhoi marciau is am waith cwrs heb roi rheswm clir.
“Nid oes cysondeb bob amser rhwng cymedrolwyr. Mae’n dibynnu ar bwy sy’n cael eich
neilltuo i chi fel cymedrolwr allanol.”
Athro TGCh mewn coleg addysg bellach
106. Gwnaeth ysgolion uwchradd hefyd rannu eu pryderon â ni ynghylch y gwahaniaeth
yn lefel yr anhawster rhwng y gwaith cwrs a’r arholiadau yn y cymhwyster TAG UG/
Safon Uwch TGCh. Dywedwyd wrthym fod dysgwyr yn aml yn cael marciau uchel
iawn ar gyfer y gwaith cwrs, sy’n golygu bod ffiniau graddau yn uchel iawn ar gyfer
yr arholiadau.
“Roeddwn yn meddwl eu bod yn llawer rhy lym ar yr arholiad ysgrifenedig .... y rheswm
y maent yn gwneud hynny yw bod yn rhaid iddynt fod yn llym ar yr arholiadau theori
am eu bod yn gwneud mor dda yn y gwaith cwrs. Rwy’n credu ei bod yn annheg iawn ar
y plant da hynny hefyd am ei bod yn amhosibl bron i ennill gradd A.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
“Yn y gorffennol ar gyfer y gwaith cwrs, mae’r marc cyfartalog ar gyfer gwaith cwrs UG
wedi bod yn eithaf uchel, rhywbeth fel 73 neu 74 allan o 80. O ganlyniad, bu’n rhaid
marcio’r arholiadau yn afresymol.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
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Asesiadau cyfrwng Cymraeg
107. Yn ein cyfweliadau â darparwyr dysgu, ein harolwg ar-lein, ac yn ein gweithdai
grŵp ffocws â dysgwyr, gofynnwyd a oedd dysgwyr wedi cael cyfle i gael eu hasesu
drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar wahân i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg, dim ond
ychydig o golegau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith a nododd
fod galw am i ddysgwyr gael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg. Fodd bynnag,
er gwaethaf y galw yma, nododd bron bob coleg addysg bellach a darparwr dysgu
seiliedig ar waith fod dysgwyr Cymraeg fel arfer yn dewis cwblhau eu hasesiadau
drwy gyfrwng y Saesneg.
“Mae [asesu yn Gymraeg] ar gael i fyfyrwyr a, dros y blynyddoedd, mae nifer fach wedi
astudio ar gyfer y cymhwyster drwy gyfrwng y Gymraeg ond yn gyffredinol hyd yn oed
pan fydd myfyrwyr yn siarad Cymraeg maent yn dewis peidio â hyfforddi drwy gyfrwng
y Gymraeg.”
Athro TGCh mewn ddarparwr dysgu seiliedig ar waith
108. Y
 mhlith y rhesymau a roddwyd pam mae dysgwyr Cymraeg yn cwblhau eu
hasesiadau drwy gyfrwng y Saesneg roedd llai o ddeunyddiau Cymraeg,
cymhlethdod y derminoleg a ddefnyddir yn y pwnc a’r ffaith bod adnoddau Saesneg
ar gael yn eang ar y rhyngrwyd.
109. Rhoddodd ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg adborth manwl ar bwysigrwydd
cael adnoddau digidol drwy gyfrwng y Gymraeg a’r heriau roeddent yn eu hwynebu
i gael gafael arnynt. Dywedodd rhai ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg wrthym
mai dim ond ychydig o adnoddau Cymraeg sydd ar gael ar y rhyngrwyd ac yn y
llenyddiaeth ddigidol ehangach, sy’n ei gwneud yn heriol addysgu’r pwnc pan fo
technoleg yn datblygu mor gyflym.
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Pennod 7: Adnoddau addysgu - staff a chyfarpar
Yn y bennod hon, rydym yn crynhoi’r pryderon a nodwyd gennym mewn perthynas ag
arbenigedd athrawon, yr hyfforddiant a’r DPP sydd ar gael i athrawon, a chaledwedd a
meddalwedd hen ffasiwn.
Athrawon TGCh nad ydynt yn arbenigwyr
110. Mynegwyd barn gref iawn gan ddarparwyr dysgu mai un o wendidau mawr y sector
yw bod TGCh yn aml yn cael ei haddysgu gan athrawon nad ydynt yn arbenigwyr ac
nad ydynt o reidrwydd yn meddu ar y wybodaeth, y sgiliau na’r profiad technegol
i addysgu’r pwnc yn effeithiol. Gwnaethom siarad â rhai athrawon a fu’n agored
wrthym am eu diffygion eu hunain ac a ddywedodd wrthym eu bod wedi hyfforddi
eu hunain a’u bod yn cael anhawster dod yn gyfarwydd â’r datblygiadau diweddaraf
mewn technoleg.
“Nid wyf yn [arbenigo mewn TGCh] felly rwy’n dysgu wrth fynd ymlaen ac yn cael
anhawster mewn gwirionedd. Rwy’n credu ei bod yn annheg ar y myfyrwyr fy mod
dudalen o’u blaen yn y llyfr a’u bod yn gofyn cwestiynau i mi na allaf eu hateb.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
“Mae llawer o’r bobl sy’n addysgu bellach ymhell iawn, iawn o fod yn arbenigwyr ac
maent yn addysgu deunyddiau sydd ar ymylon eu dealltwriaeth. Os ewch i’r rhan fwyaf
o ysgolion, athrawon nad ydynt yn arbenigwyr sy’n addysgu TGCh.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
111. Mynegwyd barn gref iawn gan ddarparwyr dysgu y dylai’r gweithlu addysgu yn y
sector fod yn fwy cymwysedig ac arbenigol er mwyn cyflwyno cymwysterau TGCh
yn effeithiol. Dywedodd ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach wrthym
mai athrawon nad ydynt yn arbenigwyr sy’n addysgu TGCh yn aml a’i bod yn cael
ei defnyddio i lenwi amserlenni athrawon fel ail bwnc. Mynegwyd y farn y gallai’r
defnydd o athrawon nad oeddent yn arbenigo mewn TGCh ostwng gwerth y pwnc ac
effeithio ar fwynhad, diddordeb a chanfyddiad dysgwyr o TGCh a digidol.
“Mae llawer o ysgolion lle mae’r athrawon o dan bwysau enfawr. Nid oes gan yr
athrawon gymwysterau mewn TG na Chyfrifiadureg o reidrwydd hyd yn oed am mai
athrawon astudiaethau busnes ydynt ac mae’r ysgol wedi dweud, wel, chi yw’r peth
agosaf sydd gennym i addysgu TG. Mae’n digwydd drwy’r amser.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
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112. Dywedodd cyflogwyr a darparwyr dysgu wrthym nad yw addysg yn opsiwn atyniadol
i’r rhai sy’n graddio â gradd mewn TGCh a/neu Gyfrifiadureg o’r brifysgol. Dywedwyd
wrthym fod gyrfaoedd y tu allan i addysg yn fwy atyniadol yn ariannol ac mae
hyn yn creu her o ran recriwtio a chadw athrawon TG addas. Dywedwyd wrthym
fod y broblem hon yn waeth o ran recriwtio athrawon TGCh cyfrwng Cymraeg â’r
cymhwysterau priodol.
Ystod sgiliau dysgwyr, eu galluoedd a’u profiad
113. Dywedodd sawl darparwr dysgu wrthym am yr heriau sy’n gysylltiedig ag addysgu ac
asesu’r amrywiaeth eang o sgiliau a galluoedd dysgwyr ar gyrsiau TGCh. Rhoddwyd
enghreifftiau o rai dysgwyr yn dechrau ar gyrsiau TGCh Lefel 2 nad oeddent yn gallu
cwblhau tasgau sylfaenol megis anfon e-bost, tra bod dysgwyr eraill yn fedrus iawn
o ran defnyddio amrywiaeth o ddyfeisiau, rhaglenni a meddalwedd. Dywedodd sawl
athro wrthym fod cael lefelau gwahanol mewn gwersi ac asesiadau er mwyn ymdopi
â’r amrywiaeth eang hon o alluoedd, sgiliau a phrofiad dysgwyr, yn heriol iawn, yn
enwedig i athrawon nad ydynt yn arbenigwyr.
Hyfforddiant a DPP
114. Dywedodd llawer o ddarparwyr dysgu wrthym pa mor bwysig yw cyrchu
hyfforddiant priodol a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) i athrawon. Mynegwyd
barn gref iawn, er mwyn i ansawdd addysgu TGCh wella, fod angen i hyfforddiant a
DPP effeithiol fod ar gael. Dywedwyd wrthym am y cyfleoedd hyfforddiant a TGCh
sydd ar gael i athrawon TGCh megis y gweithdai a ddarperir gan Technocamps a
arweinir gan Brifysgol Abertawe. Fodd bynnag, mynegwyd y farn gref iawn fod angen
gwneud mwy i uwchsgilio’r gweithlu addysgu. Cydnabuwyd hefyd, os cyflwynir
cymwysterau newydd, fod angen i athrawon gael hyfforddiant a DPP priodol er
mwyn cyflwyno ac asesu’r cymwysterau hyn yn effeithiol.
“Fel athrawon sy’n addysgu’r pwnc hwn am 15 mlynedd, sut y gallwn ni, yn sydyn,
wybod am y feddalwedd ddiweddaraf y mae’r diwydiant yn ei defnyddio pan fydd pobl
yn y diwydiant yn cael eu hanfon ar gyrsiau sy’n costio miloedd o bunnoedd er mwyn
cael eu hyfforddi ac nad ydym yn cael y cyfle hwnnw.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
115. Dywedodd sawl ysgol uwchradd a choleg addysg bellach wrthym fod y DPP a gynigir
gan gyrff dyfarnu wedi lleihau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mai ychydig
iawn o gyfleoedd DPP a gynigir gan rai cyrff dyfarnu erbyn hyn.
“Mae cymaint o dechnolegau newydd a datblygol ar gael, a byddai DPP yn ein helpu
i’w cyflwyno mewn ysgolion. Nid oes unrhyw DPP ac ni chafwyd unrhyw DPP ers o leiaf
dair blynedd.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
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116. Esboniodd darparwyr dysgu yr heriau sy’n gysylltiedig â rhyddhau staff i fynychu
digwyddiadau DPP ochr yn ochr â chost mynychu’r digwyddiadau a chyflenwi.
Awgrymodd rhai y gellid cyflwyno hyfforddiant a DPP yn fwy hyblyg i ddiwallu
anghenion y gweithlu addysgu megis drwy gyflwyno hyfforddiant a DPP gan
ddefnyddio gweddarllediadau a llwyfannau ar-lein.
Caledwedd a meddalwedd nad yw’n gyfredol gan ddarparwyr dysgu
117. Wrth drafod cymwysterau â darparwyr dysgu, dywedodd rhai wrthym am yr heriau
sy’n gysylltiedig â chyflwyno ac asesu cymwysterau TGCh gan ddefnyddio hen
galedwedd a meddalwedd. Dywedodd rhai wrthym mai adnoddau ariannol prin
oedd un o’r prif resymau am ddefnyddio hen galedwedd a meddalwedd. Gwnaethom
siarad â rhai penaethiaid adrannau TGCh mewn ysgolion uwchradd a ddywedodd
wrthym mai dim ond ychydig o gannoedd o bunnoedd sydd yn eu cyllidebau adrannol
blynyddol, a bod hyn yn rhwystr mawr i addysgu ac asesu cymwysterau TGCh yn
llwyddiannus. Dywedwyd bod y gyllideb hon yn cael ei defnyddio i gynnal caledwedd
sylfaenol ond nad oedd yn ddigon i dalu am gostau cynnal a chadw cymharol fach na
buddsoddi mewn caledwedd a meddalwedd.
“O ran darparu’r hyn y byddai’r diwydiant yn ei ddefnyddio, byddai adnoddau yn
broblem fawr i ni, gyda chaledwedd a meddalwedd na allem, yn syml, eu fforddio.”
Athro TGCh mewn ysgol uwchradd
118. Nid felly y bu o ran pob darparwr dysgu. Gwnaethom siarad â rhai darparwyr dysgu
sydd wedi buddsoddi mewn amrywiaeth eang o galedwedd a meddalwedd fodern,
sy’n eu galluogi i gyflwyno cymwysterau TGCh yn effeithiol, ac mewn ffordd arloesol.
Fodd bynnag, dywedodd y rhan fwyaf o’r darparwyr dysgu a soniodd am adnoddau
wrthym fod y galedwedd a’r feddalwedd a ddefnyddir gan eu darparwr dysgu yn hen
ac mae hyn yn effeithio ar berthnasedd y pwnc i ddysgwyr.
119. Yn ystod ein gweithdai grŵp ffocws, roedd dysgwyr yn feirniadol iawn o’r hen
galedwedd a meddalwedd a ddefnyddir gan ddarparwyr dysgu. Dywedwyd wrthym
fod hyn yn effeithio ar eu mwynhad o’r pwnc ac yn gwneud eu profiad yn llawer llai
perthnasol i’r byd go iawn.
“Roeddwn yn disgwyl llawer mwy o dechnoleg. Hynny yw, prin y gellir dweud bod y
cyfrifiaduron hyn yn ddigonol.”
Dysgwr Lefel 1 mewn grŵ p ffocws
“Mae’r systemau’n hen – yn hŷn na’r hyn sydd gen i gartref.”
Dysgwr Lefel 3 mewn grŵ p ffocws
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Pennod 8: Astudiaeth gymharu ryngwladol
Yn y bennod hon, rydym yn crynhoi canfyddiadau astudiaeth gymharu ryngwladol fach
a gynhaliwyd gennym i ategu’r Adolygiad.
120. Fel rhan o’r Adolygiad, cynhaliwyd astudiaeth gymharu ryngwladol fach.
Defnyddiwyd dull gweithredu astudiaeth achos i adolygu’r llwybrau a’r cymwysterau
TGCh a gynigir mewn gwahanol wledydd. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys ymchwil
ar-lein i ddeunydd a oedd ar gael yn gyhoeddus ar y cymwysterau a’r systemau
addysg yn ogystal â chyfnewid negeseuon e-bost ag arbenigwyr o reoleiddwyr
cymwysterau a chyrff tebyg yn yr 11 o wledydd. Y gwledydd a gynhwyswyd yn
yr astudiaeth oedd Estonia, Ffrainc, Seland Newydd, Canada (Talaith Alberta),
Gweriniaeth Iwerddon, Romania, Norwy, yr Alban, Awstralia, Unol Daleithiau
America (Talaith Efrog Newydd), a Singapôr.
121. Y gwahaniaeth mwyaf trawiadol a welwyd rhwng y gwledydd a gymharwyd gennym
oedd y gwahaniaethau yn y ffordd y maent yn cynnwys TGCh yn eu cwricwla addysg.
Yn y rhan fwyaf o’r gwledydd a ystyriwyd gennym (megis Ffrainc, Estonia, Romania,
Norwy, yr Alban a Seland Newydd), caiff TGCh ei haddysgu fel pwnc ar wahân mewn
addysg uwchradd. Nid yw bob amser yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig, ond
mae’n elfen graidd - weithiau’n elfen orfodol - o’r cwricwla addysg yn y gwledydd hyn.
122. Er enghraifft, yn Estonia, cyflwynir TGCh (a elwir yn wybodeg) fel pwnc gorfodol hyd
at 16 oed. Bwriedir iddo fod yn gymhwyster ‘defnyddiwr’ i ddysgu sgiliau sylfaenol
dysgu a gweithio â chyfrifiadur i bobl ifanc. Ar ôl 16 oed, caiff cymwysterau TGCh
eu datblygu gan gyrff dyfarnu cydnabyddedig a’u cynnig gan sefydliadau addysg
alwedigaethol a reoleiddir gan Kutsekoda, sef rheoleiddiwr cymwysterau Estonia, fel
rhan o system gymwysterau sy’n debyg i’r system sydd ar waith yng Nghymru a’r DU
yn fwy cyffredinol.

47
CYNNWYS

123. Yn yr un modd, yn Norwy, mae TGCh yn bwnc gorfodol. Diffinnir llythrennedd
digidol fel sgil sylfaenol yn y cwricwlwm cenedlaethol, sy’n cael ei addysgu o’r ysgol
gynradd hyd at ddiwedd addysg orfodol, ac mae TGCh yn cael ei haddysgu fel pwnc
ar wahân drwy gydol addysg uwchradd.
124. Gwelwyd hefyd fod llawer o’r gwledydd sy’n cynnig TGCh fel pwnc ar wahân hefyd
yn cynnig cymwysterau mewn cyfrifiadureg neu mewn agweddau mwy penodol ar
TGCh, megis rhaglennu cyfrifiadurol. Mae gwledydd megis Estonia, Romania, Norwy,
a’r Alban yn cynnig TGCh a chyfrifiadureg fel cymwysterau ar wahân, sy’n debyg i’r
hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd yng Nghymru.
125. Mewn gwrthgyferbyniad, gwelwyd bod gwledydd eraill megis Canada (Talaith
Alberta), Gweriniaeth Iwerddon, Awstralia ac Unol Daleithiau America (Talaith
Efrog Newydd), yn gweithredu mewn ffordd wahanol ac na chaiff TGCh ei haddysgu
mewn addysg uwchradd fel pwnc ar wahân. Yn hytrach, caiff TGCh ei hymgorffori,
a’i hasesu, drwy’r cwricwlwm cyfan. Er enghraifft, mae Canada (Talaith Alberta) yn
nodi na fwriedir i’r cwricwlwm TGCh fod yn annibynnol, ond yn hytrach, y dylai gael
ei hymgorffori mewn cyrsiau a rhaglenni craidd”50. Yn ôl llywodraeth y dalaith, mae
TGCh yn ‘ffordd o wneud pethau’ a ddysgir orau drwy gymhwyso, yn hytrach na bod
yn bwnc sy’n gofyn am addysgu theori drwy ddosbarthiadau penodol.
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126. Yn yr un modd, yng Ngweriniaeth Iwerddon, mae’r Cyngor Cwricwlwm ac Asesu
Cenedlaethol (NCCA) a’r llywodraeth wedi penderfynu y dylai TGCh gael ei haddysgu
ar draws y cwricwlwm. Cyflwynwyd fframwaith ar gyfer datblygu sgiliau TGCh, sy’n
debyg i’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a gyflwynwyd yng Nghymru, er mwyn
helpu athrawon pob pwnc i ymgorffori TGCh yn eu haddysgu mewn addysg gynradd
ac uwchradd. Mae’r NCCA yn dweud mai cynllun ‘anweladwy’51 yw’r fframwaith hwn,
sy’n dileu’r angen am ystyried TGCh fel pwnc ar wahân.
127. Yn
 y gwledydd hynny lle y caiff TGCh ei haddysgu ar draws y cwricwlwm mewn
ysgolion uwchradd, cynigir opsiynau i ddysgwyr rhwng 16-19 oed ar gyfer rhaglenni
galwedigaethol sy’n arbenigo mewn TGCh. Er enghraifft, yng Ngweriniaeth Iwerddon,
mae uned TGCh orfodol wedi’i chynnwys ym mhob tystysgrif alwedigaethol ôl-16
i’r rhai sy’n gadael yr ysgol, yn ogystal â rhoi’r opsiwn i ddysgwyr ddewis maes
arbenigol mewn TGCh.
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Pennod 9: Y camau gweithredu y byddwn
yn eu cymryd
Yn y bennod hon, rydym yn amlinellu’r camau gweithredu y byddwn yn eu cymryd yn y
byrdymor a’r tymor hwy i fynd i’r afael â’r materion a nodwyd yn yr Adolygiad.
128. A
 r ôl dadansoddi’r dystiolaeth o’r Adolygiad, rydym wedi ystyried yr opsiynau sydd
ar gael i ni fynd i’r afael â’r materion a nodwyd gennym, hyd y gellir yn rhesymol.
Rydym wedi trafod ac wedi datblygu’r opsiynau gyda chyflogwyr, darparwyr dysgu,
arbenigwyr sector a’n panel cyfeirio rhanddeiliaid drwy gyfuniad o drafodaethau
manwl a gweithdai diwrnod llawn. Ar ôl ystyried yr opsiynau, a’u cryfderau a’u
gwendidau cymharol, rydym wedi datblygu cynllun gweithredu sy’n cynnwys:
• Camau gweithredu Cam 1 y byddwn yn eu cymryd yn y byrdymor, er mwyn dechrau
mynd i’r afael â materion a nodwyd mewn perthynas â’r cymwysterau a’r system
gymwysterau bresennol.
• Camau gweithredu Cam 2 y byddwn yn eu cymryd yn y tymor hwy i ddiwygio
cymwysterau a monitro effeithiolrwydd cymwysterau er mwyn diwallu anghenion
dysgwyr a chyflogwyr yn well. Ar gyfer pob cam gweithredu, rydym yn amlinellu
ein hystyriaethau wrth benderfynu ar bob gweithred.

Camau gweithredu Cam 1
129. Byddwn yn cymryd y camau canlynol yn y byrdymor gyda’r nod o fynd i’r afael, hyd
y gellir yn rhesymol, â’r materion a nodwyd gan yr Adolygiad o fewn cyfyngiadau’r
cymwysterau presennol.

Cam gweithredu 1
Byddwn yn ysgrifennu at y cyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau yn y sector, gan eu
hannog i ystyried canfyddiadau’r Adolygiad ym Mhenodau 5, 6 a 7 sy’n ymwneud â
chynnwys cymwysterau a pha mor gyfredol ydynt, asesu cymwysterau, a DPP, er mwyn
nodi a yw’r canfyddiadau yn gymwys iddynt ac, os ydynt yn gymwys, gynnig sut y
byddant yn ymateb iddynt.
Yn benodol, byddwn yn tynnu sylw at y canlynol:
• y pryderon a godwyd ynghylch cynnwys cymwysterau yn y sector a pha mor
gyfredol ydynt;
• y canfyddiadau sy’n ymwneud ag asesu anghywir ac anghyson;
• y diffygion sy’n gysylltiedig â chyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig a chipluniau fel
tystiolaeth o gwblhau tasgau ymarferol; ac
• y pryderon a godwyd ynglyn â’r canfyddiad bod cyrff dyfarnu yn cynnig llai o
gyfleoedd DPP.
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Cam gweithredu 2
Byddwn yn rhannu ein canfyddiadau â CBAC, ac yn ei annog i ystyried y canfyddiadau
sy’n ymwneud â’r cymwysterau TGAU TGCh a TAG Safon UG/Safon Uwch TGCh a gofyn ei
fod yn cynnig sut y bydd yn ymateb iddynt.
Yn benodol, byddwn yn tynnu sylw at y canlynol:
• y pryderon a godwyd ynghylch cynnwys y cymwysterau TGAU TGCh a TAG UG/
Safon Uwch TGCh a pha mor gyfredol ydynt;
• y canfyddiadau sy’n ymwneud ag asesiadau o dan reolaeth a ddefnyddir ar gyfer
TGAU TGCh;
• y canfyddiadau sy’n ymwneud ag asesu; ac
• y pryderon a godwyd ynghylch y canfyddiad bod cyrff dyfarnu yn cynnig llai o
gyfleoedd DPP.

Cam gweithredu 3
Byddwn yn rhannu tystiolaeth yr Adolygiad â Llywodraeth Cymru a thynnu ei sylw at
ganfyddiadau’r Adolygiad ym Mhennod 7, sy’n ymwneud â defnyddio athrawon TGCh nad
ydynt yn arbenigwyr a hen galedwedd a meddalwedd.
Yn benodol, byddwn yn tynnu sylw at y canlynol:
• y defnydd eang o athrawon TGCh nad ydynt yn arbenigwyr a’r angen am
hyfforddiant a DPP effeithiol i gefnogi’r gweithlu addysgu;
• y r heriau a wynebir gan ddarparwyr dysgu wrth ddefnyddio hen galedwedd a
meddalwedd i gyflwyno ac asesu cymwysterau TGCh; ac
• y cyfyngiadau ariannol a nodwyd gan rai darparwyr dysgu fel rhesymau dros
ddefnyddio hen galedwedd a meddalwedd.

Cam gweithredu 4
Byddwn yn ystyried canfyddiadau’r Arolygiad hwn wrth adolygu dyluniad y Dystysgrif
Her Sgiliau a’r ffordd y mae’n cael ei hasesu er mwyn sicrhau y gellir asesu llythrennedd
digidol yn effeithiol o fewn y cymhwyster.
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Camau gweithredu Cam 2
130. Er ein bod yn ymrwymedig i gymryd y camau gweithredu a amlinellir uchod, rydym
o’r farn na fyddant yn ddigonol, ar eu pen eu hunain, i fynd i’r afael â’r materion a
nodwyd gan yr Adolygiad.
131. Dros sawl mis, rydym wedi ystyried yr opsiynau sydd ar gael i ddiwygio
cymwysterau yn y sector. Rydym wedi pwyso a mesur manteision dibynnu ar
ddatblygiadau yn Lloegr, aros am ddatblygiadau ym maes diwygio’r cwricwlwm
yng Nghymru, neu gymryd rheolaeth dros y broses ddiwygio yng Nghymru. Bob
amser, rydym wedi ystyried yr angen am gludadwyedd. Rydym hefyd wedi ystyried
agweddau ar hydrinedd, dilysrwydd a dibynadwyedd yn ogystal â phwysigrwydd
sicrhau bod y broses asesu yn ddiddorol i ddysgwyr.
132. Nodir y camau gweithredu y byddwn yn eu cymryd ar gyfer pob maes dysgu yn y
tabl drosodd. Yn y tudalennau canlynol, rydym wedi amlinellu ein hystyriaethau wrth
benderfynu ar bob gweithred.
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Maes dysgu
Dysgwyr 14-16 oed
mewn ysgolion
uwchradd a dysgwyr
16-19 oed mewn
ysgolion uwchradd
yn bennaf ar gyfer
symud ymlaen i
addysg uwch

Camau gweithredu Cam 2

Cam
gweithredu 5

Cam
gweithredu 6

Dysgwyr 16-19 oed
yn y sector addysg
bellach ar gyfer
symud ymlaen
i addysg uwch,
prentisiaeth neu
gyflogaeth

Cam
gweithredu 7

Cam
gweithredu 8

Prentisiaethau
Cam
gweithredu 9

Byddwn yn gwahodd cyrff dyfarnu i
ddatblygu cymhwyster TGAU Technoleg
Ddigidol eang ei gwmpas newydd, gyda’r
bwriad o’i addysgu am y tro cyntaf ym mis
Medi 2021.

Byddwn yn gwahodd cyrff dyfarnu i
ddatblygu cymhwyster TAG UG/Safon Uwch
Technoleg Ddigidol Newydd gyda’r bwriad
o’i addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi
2022.
Byddwn yn parhau i gydgysylltu â’r
Adran Addysg yn Lloegr, y Sefydliad
Prentisiaethau a Llywodraeth Cymru gyda’r
nod o sicrhau bod y cymwysterau technegol
newydd, a ddatblygir i’w defnyddio yn y
Lefelau T Llwybr Digidol yn Lloegr, ar gael i
ddysgwyr yng Nghymru.

Byddwn yn adolygu unrhyw gymwysterau
sy’n ymwneud â TGCh y mae cyrff dyfarnu
yn cyflwyno dynodiad newydd neu
estynedig ar eu cyfer (i fod yn gymwys i’w
defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir i
ddysgwyr o dan 19 oed) er mwyn sicrhau
bod cymwysterau yn gyfredol a bod
eu cynnwys digidol yn gyfredol ac yn
berthnasol.

Byddwn yn monitro’r cymwysterau TGCh
galwedigaethol newydd, a ddatblygwyd i
fodloni gofynion y Bartneriaeth Dechnoleg
i’w defnyddio mewn fframweithiau
prentisiaeth newydd, er mwyn cadarnhau
eu heffeithiolrwydd i ddiwallu anghenion
dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru.
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Cam gweithredu 5
Byddwn yn gwahodd cyrff dyfarnu i ddatblygu cymhwyster TGAU Technoleg Ddigidol
eang ei gwmpas newydd, gyda’r bwriad o’i addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2021.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y weithred hon
• Nododd yr Adolygiad bryderon ynglŷn â chynnwys y cymhwyster TGAU TGCh a’r ffordd
y caiff ei asesu, a mynegwyd barn gref bod angen cryfhau’r cymhwyster TGAU TGCh
i gynnwys cynnwys digidol cyfredol a pherthnasol. Dros gyfnod yr Adolygiad, rydym
wedi ystyried pwysigrwydd cymwysterau TGCh mewn ysgolion uwchradd ac ar ba ffurf y
dylai’r cymwysterau hyn fod. Nododd yr Adolygiad fod y cymhwyster TGAU TGCh yn cael
ei gynnig yn gyffredinol, a’i werthfawrogi’n fawr, mewn ysgolion uwchradd.
• F odd bynnag, rydym o’r farn bod angen i’r cymhwyster adlewyrchu’r newidiadau
sylweddol i dechnoleg a chynnwys asesiadau mwy perthnasol, hydrin a diddorol. Felly,
byddwn yn gwahodd cyrff dyfarnu i ddatblygu cymhwyster TGAU Technoleg Ddigidol
newydd i’w ddefnyddio yng Nghymru. Dylai datblygu cymhwyster TGAU Technoleg
Ddigidol eang ei gwmpas roi cyfle i ddysgwyr ddysgu amrywiaeth eang o dopigau
digidol perthnasol i roi’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gamu ymlaen yn y byd digidol.
• Rydym wedi ystyried yr angen am ddiwygio ar unwaith ond, fel bob amser, wedi ystyried
datblygiadau diwygio’r cwricwlwm sydd yn yr arfaeth. Er ein bod yn awyddus i ddiwygio
ar unwaith, rydym wedi pwyso a mesur ein penderfyniadau yn erbyn yr angen i reoli’r
broses o roi’r cymhwyster newydd ar waith yn effeithiol, ochr yn ochr â chefnogi’r
gweithlu addysgu yn ystod cyfnod o newid mawr. Dylai cyflwyno’r cymhwyster newydd
yn 2021 roi digon o amser i gyrff dyfarnu weithio gyda rhanddeiliaid yn y sector er
mwyn datblygu cymhwyster addas at y diben sy’n cynnwys asesiadau trylwyr, hydrin
a diddorol. Bydd hefyd yn rhoi digon o amser i fanylebau ac adnoddau dysgu fod ar
gael i ysgolion a digon o rybudd i athrawon baratoi’n effeithiol i gyflwyno’r cymhwyster
newydd.
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Cam gweithredu 6
Byddwn yn gwahodd cyrff dyfarnu i ddatblygu cymhwyster TAG UG/Safon Uwch
Technoleg Ddigidol Newydd gyda’r bwriad o’i addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi
2022.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y weithred hon
• Nododd yr Adolygiad bryderon ynglŷn â chynnwys y cymhwyster TAG UG/Safon
Uwch TGCh a’r ffordd y caiff ei asesu. Mynegwyd barn gref bod angen i’r cymhwyster
gael ei gryfhau i gynnwys cynnwys digidol cyfredol a pherthnasol. Dros gyfnod yr
Adolygiad, rydym wedi ystyried pwysigrwydd TGCh i ddysgwyr 16-19 oed mewn
ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach, ac ar ba ffurf y dylai’r cymwysterau hyn
fod. Nododd yr Adolygiad fod y cymhwyster TAG UG/Safon Uwch TGCh, er gwaethaf
ei wendidau, yn cael ei werthfawrogi mewn ysgolion uwchradd a cholegau addysg
bellach. Mae’r cymwysterau’n gludadwy ac yn cefnogi llwybr dilyniant i addysg uwch.
• F odd bynnag, rydym o’r farn bod angen i’r cymhwyster gael ei ddiwygio i adlewyrchu’r
newidiadau mawr i dechnoleg ac i gynnwys asesiadau mwy perthnasol, hydrin a
diddorol. Bydd datblygu cymhwyster TAG UG/Safon Uwch Technoleg Ddigidol, yn
adeiladu ar y cymhwyster TGAU Technoleg Ddigidol, a fydd yn rhoi cyfle i ddysgwyr
arbenigo mewn llwybr digidol er mwyn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau iddynt symud
ymlaen i addysg uwch a/neu gyflogaeth.
•R
 ydym wedi ystyried yr angen i ddiwygio ar unwaith ochr yn ochr â’r angen i sicrhau
bod y cymhwyster yn cael ei ddatblygu a’i roi ar waith yn effeithiol. Dylai cyflwyno’r
cymhwyster newydd yn 2022 roi digon o amser i gyrff dyfarnu weithio gyda
rhanddeiliaid yn y sector er mwyn datblygu cymhwyster addas at y diben sy’n cynnwys
asesiadau trylwyr, hydrin a diddorol. Drwy gyflwyno’r cymhwyster yn 2022 (flwyddyn
yn ddiweddarach na’r TGAU), bydd yn rhoi amser i’r gweithlu addysgu ymgorffori’r
cymhwyster TGAU Technoleg Ddigidol cyn cyflwyno’r cymhwyster TAG UG/Safon
Uwch. Bydd hefyd yn rhoi amser i fanylebau ac adnoddau addysgu fod ar gael i
ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach a digon o rybudd i roi cyfle i athrawon
baratoi’n effeithiol i gyflwyno’r cymhwyster hwn.
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Cam gweithredu 7
Byddwn yn parhau i gydgysylltu â’r Adran Addysg yn Lloegr, y Sefydliad Prentisiaethau
a Llywodraeth Cymru gyda’r nod o sicrhau bod y cymwysterau technegol newydd, a
ddatblygir i’w defnyddio yn y Lefelau T Llwybr Digidol yn Lloegr, ar gael i ddysgwyr yng
Nghymru.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y weithred hon
• Yn ystod yr Adolygiad hwn, rydym wedi ystyried rôl cymwysterau TGCh a digidol
mewn addysg bellach yng Nghymru. Yn Lloegr, mae cryn dipyn o ddiwygio ar hyn o
bryd ar gymwysterau a ddefnyddir yn bennaf mewn addysg bellach yn sgil cyflwyno
Lefelau T. Rydym wedi cael trafodaethau rheolaidd â’r Adran Addysg yn Lloegr, y
Sefydliad Prentisiaethau a Llywodraeth Cymru i ystyried sicrhau bod y cymwysterau
technegol newydd, a ddatblygir i’w defnyddio mewn Lefelau T yn Lloegr, ar gael i’w
defnyddio yng Nghymru. Y Lefelau T Llwybr Digidol fydd un o’r llwybrau cyntaf sydd ar
gael yn Lloegr a bwriedir iddynt fod ar gael o fis Medi 2020.
• Nid yw sicrhau bod y cymwysterau technegol newydd ar gael yn dasg syml o ystyried
y byddai angen caniatâd y Sefydliad Prentisiaethau yn Lloegr. Fodd bynnag, byddwn
yn parhau i weithio gyda’r Adran Addysg yn Lloegr, y Sefydliad Prentisiaethau a
Llywodraeth Cymru i gymryd pob cam rhesymol tuag at sicrhau bod y cymwysterau
technegol newydd ar gael i ddysgwyr yng Nghymru.
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Cam gweithredu 8
Byddwn yn adolygu unrhyw gymwysterau sy’n ymwneud â TGCh y mae cyrff dyfarnu yn
cyflwyno dynodiad newydd neu estynedig ar eu cyfer (i fod yn gymwys i’w defnyddio ar
raglenni dysgu a ariennir i ddysgwyr o dan 19 oed) er mwyn sicrhau bod cymwysterau
yn gyfredol a bod eu cynnwys digidol yn berthnasol.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y weithred hon
• Yn ystod yr Adolygiad hwn, rydym wedi ystyried rôl cymwysterau TGCh a digidol
mewn addysg bellach a phrentisiaethau. Cawsom adborth cadarnhaol gan ddarparwyr
dysgu a phrifysgolion ynglŷn â hyblygrwydd rhai cymwysterau galwedigaethol
a ddefnyddir mewn addysg bellach a phrentisiaethau. Fodd bynnag, nododd yr
Adolygiad sawl pryder ynglŷn â chynnwys y cymwysterau galwedigaethol a thechnegol
hŷn, a pha mor gyfredol ydynt. Datblygwyd y rhain sawl blwyddyn yn ôl, ac fe’u
defnyddir yn gyffredinol mewn addysg bellach a phrentisiaethau yng Nghymru.
Nodwyd gennym fod y cymwysterau hyn wedi mynd yn hen ffasiwn ac nad ydynt yn
adlewyrchu’r byd digidol presennol.
• Nododd yr Adolygiad fod y cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, a ddatblygwyd
dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn fwy cyfredol a pherthnasol i’r sector digidol.
Rydym yn credu y dylai dysgwyr yng Nghymru fod yn astudio ar gyfer cymwysterau y
mae eu cynnwys digidol yn gyfredol ac yn berthnasol ac a ddylai eu paratoi’n ddigonol
ar gyfer y diwydiant digidol. Felly, byddwn yn adolygu unrhyw gymwysterau sy’n
ymwneud â TGCh y mae cyrff dyfarnu yn cyflwyno dynodiad newydd neu estynedig ar
eu cyfer (i fod yn gymwys i’w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir i ddysgwyr o dan
19 oed) er mwyn sicrhau bod cymwysterau yn gyfredol a bod eu cynnwys digidol yn
berthnasol.
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Cam gweithredu 9
Byddwn yn monitro’r cymwysterau TGCh/digidol galwedigaethol, a ddatblygwyd
i fodloni gofynion y Bartneriaeth Dechnoleg i’w defnyddio mewn fframweithiau
prentisiaeth newydd, er mwyn cadarnhau eu heffeithiolrwydd o ran diwallu anghenion
dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru.
Ystyriaethau wrth benderfynu ar y weithred hon
• Yn ystod yr Adolygiad hwn, rydym wedi ystyried rôl cymwysterau TGCh/digidol mewn
prentisiaethau yng Nghymru. Rydym wedi ystyried pa mor briodol yw’r cymwysterau
a gynigir ar hyn o bryd, y cyfleoedd dilyniant sydd ar gael i ddysgwyr ac anghenion
cyflogwyr. Rydym wedi ystyried y ffactorau hyn yng nghyd-destun y niferoedd
cymharol isel (<450)52 o ddysgwyr sy’n dechrau prentisiaethau digidol/TGCh yng
Nghymru.
•Y
 n ystod y 18 mis diwethaf, mae’r Bartneriaeth Dechnoleg wedi gweithio gyda
rhanddeiliaid yn y sector a chorff dyfarnu i ddatblygu cymwysterau TGCh/digidol
galwedigaethol newydd i’w defnyddio mewn fframweithiau prentisiaeth newydd.
Gan nad yw tystysgrifau wedi cael eu rhoi ar eu cyfer eto, nid oes gennym unrhyw
dystiolaeth o’u heffeithiolrwydd o ran diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr yng
Nghymru. Felly, byddwn yn monitro’r cymwysterau galwedigaethol newydd er mwyn
cadarnhau eu heffeithiolrwydd o ran diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.
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Casgliad
133. Ar ôl rhoi prawf ar y gwahanol opsiynau gyda’n panel cyfeirio i randdeiliaid dros yr
ychydig fisoedd diwethaf, rydym yn credu y byddai’r camau gweithredu a nodwyd
yn yr adroddiad hwn yn mynd i’r afael yn briodol â’r materion a nodwyd gan yr
Adolygiad, hyd y gellir yn rhesymol.
134. Rydym yn hyderus y byddai datblygu cymwysterau Technoleg Ddigidol newydd, ochr
yn ochr â’n dull o adolygu cymwysterau newydd a diwygiedig a gyflwynir i’w dynodi,
a monitro’r cymwysterau TGCh/digidol galwedigaethol newydd a ddefnyddir mewn
prentisiaethau, yn cryfhau effeithiolrwydd cymwysterau yny sector yn sylweddol.
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Cydnabyddiaethau
Hoffem ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser yn wirfoddol ac mor hael i gymryd rhan yn
yr Adolygiad a rhoi’r corff helaeth o dystiolaeth i ni y mae’r adroddiad hwn yn seiliedig
arno. Rydym yn gwerthfawrogi pob un o’r cyfraniadau ac ni allem fod wedi gwneud ein
gwaith hebddynt. Hoffem ddiolch yn arbennig i’n paneli cyfeirio o randdeiliaid (a restrir
isod), a roddodd gyngor ac arweiniad ac a heriodd ein syniadau mewn ffordd adeiladol.
• Simon Brown, Estyn
• Yr Athro Tom Crick MBE, Prifysgol Abertawe
• Jason Davies, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
• Jason Davies, Clwstwr Seiberddiogelwch Gogledd Cymru
• John Davies, Clwstwr Seiberddiogelwch De Cymru
• Nia Davies, BBC
• Wendy Dearing, Gwasanaeth Gwybodeg y GIG
• Julia Denyer, GIG Cymru
• Nick Gelstharp, ACT Training
•	Richard George, Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De
• Derek Hobbs, Cadeirydd DWP Arweinwyr Digidol Cymru
• Sam Holland, ACT Training
• Nigel Holloway, Coleg Cambria
• Victoria Howe, ALS Training
• Sarah John, ALS Training
• Carl Jones, Academi Feddalwedd, Prifysgol Caerdydd
• Richard Lester, Sefydliad Siartredig TG
• Avril Lewis MBE, EST Network
• Ben Lidgey, Tŷ’r Cwmnïau
• Gareth Mathias, ACT Training
• Yr Athro Faron Moller, Prifysgol Abertawe
• Vanessa Morgan, Estyn
• Paul Newbury, Yard Digital
• Darren Oakley, Coleg Caerdydd a’r Fro
• John Pontin, Llywodraeth Cymru
• Maldwyn Pryse, Estyn
• Damon Rands, Wolfberry
• Wayne Scoberg, Llywodraeth Cymru
• Richard Staniforth, CLlLC
• Iwan Thomas, Uned Ddata Cymru
• Sonia Unsted, y Swyddfa Ystadegau Gwladol
• Dr Tony Venus, Y Bartneriaeth Dechnoleg
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Atodiad 1
Rhestr o’r cymwysterau a gynhwyswyd yn sampl yr adolygiad technegol.
Rhif CC
C00/0116/6
C00/0182/5
C00/0335/8
C00/0335/9
C00/0093/4
C00/0491/4
C00/0355/8
C00/0490/4
C00/0578/2
C00/0194/0
C00/0252/8
C00/0477/3
C00/1189/4
C00/1177/9
C00/1189/3
C00/1177/8

Teitl y cymhwyster
BCS Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Defnyddiwr TG (ECDL
Ychwanegol) (ITQ)
City & Guilds Diploma Lefel 1 i Ddefnyddwyr TG (ITQ)
City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Defnyddiwr TG
City & Guilds Diploma Lefel 3 mewn Sgiliau Defnyddiwr TG
OCR Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Defnyddiwr TG (ITQ)
OCR Diploma Cenedlaethol Caergrawnt Lefel 1/2 mewn TGCh
OCR Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Defnyddiwr TG (ITQ)
OCR Diploma Technegol Caergrawnt Lefel 3 mewn TG
Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Technoleg
Gwybodaeth a Chreadigol
Pearson BTEC Tystysgrif Lefel 2 ar gyfer Defnyddwyr TG (ITQ)
Pearson BTEC Diploma Lefel 3 mewn TG
CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a
Chyfathrebu
CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn TGCh
CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn TGCh
CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn TGCh Cymhwysol
CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn TGCh Cymhwysol
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Atodiad 2
Rhestr o’r cymwysterau galwedigaethol a thechnegol newydd a gafodd eu hadolygu gan
yr adolygwyr technegol.
Rhif CC
C00/0742/0
C00/1214/1
C00/1139/2
C00/1193/4
C00/1142/4
C00/1206/2

Teitl y cymhwyster
City & Guilds Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Technolegau
Digidol
OCR Diploma Technegol Caergrawnt Lefel 2 mewn TG
OCR Diploma Technegol Caergrawnt Lefel 3 mewn TG
Diploma Technegol Pearson BTEC Lefel 2 mewn Technoleg
Ddigidol
Pearson BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 mewn
Cyfrifiadureg
Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 BTEC Pearson mewn
Technoleg Gwybodaeth
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