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Cynrychiolwyr ac arbenigwyr pwnc o City & Guilds, gyda chefnogaeth cydweithwyr o CBAC fydd yn cefnogi ac 

yn hwyluso'r digwyddiad hwn.

Mae City & Guilds a CBAC yn parhau i gydweithio ac yn gweithio mewn partneriaeth â'r cyrff canlynol fydd hefyd

yn cyfrannu at y digwyddiad hwn:

• Cymwysterau Cymru

• Gofal Cymdeithasol Cymru

• Addysg a Gwella Iechyd Cymru 

CBAC

Amy Allen-Thomas

Swyddog Pwnc – Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad 

Plant 

City & Guilds 

Suzi Gray

Ymgynghorydd Technegol

City & Guilds / 

Technical Adviser City & Guilds
• Lefel 2 IGC: Craidd

• Lefel 2/3 IGC Ymarfer

• cyfres cymwysterau Lefel 4/5  



Nodau ac Amcanion

Ein bwriad yn y sesiwn friffio hon yw cynnig y canlynol:

• Trosolwg o'r canllawiau lliniaru cam 3 ar gyfer y gyfres

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

• Goblygiadau ar gyfer cymwysterau Lefel 4 a Lefel 5

• Cyfle i holi cwestiynau



Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: 

Craidd



Newid i'r addasiadau a ganiateir : 

Mae'r trefniadau a drafodwyd yn ystod y gweminar heddiw yn diweddaru ac yn disodli'r trefniadau 

'lliniaru fesul cam' a gyfathrebwyd ym mis Mai 2020. Wrth roi'r trefniadau hyn ar waith ystyriodd y 

Consortiwm faterion yn ymwneud â hydrinedd, dilysrwydd a dibynadwyedd y cymwysterau Craidd.

RHAID defnyddio'r wybodaeth yn y cyflwyniad hwn ar y cyd â'n dogfen yn diweddaru'r 

trefniadau lliniaru sydd ar gael o DIGC.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn rheolaidd ar ein tudalennau Covid-19 i gael y 

wybodaeth ddiweddaraf. 



Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion) (Plant a 

Phobl Ifanc) Llwybrau UNIGOL

• cwblhau unrhyw un asesiad mewnol yn llwyddiannus, a'r

prawf dewis lluosog

• NEU dan amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau

unrhyw ddau asesiad mewnol yn llwyddiannus

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion) (Plant a 

Phobl Ifanc) Llwybr CYFUNOL

• cwblhau asesiadau mewnol 190 a 193 yn llwyddiannus, a'r

prawf dewis lluosog.

• Neu dan amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhad

llwyddiannus o dri asesiad mewnol - RHAID i'r rhain

gynnwys 190 a 193.

Dysgwyr 'ar y ffordd' yn unig: 

Amgylchiadau Eithriadol

Mae amgylchiadau eithriadol yn berthnasol i sefyllfaoedd 

sy'n atal dysgwr rhag cwblhau asesiadau oherwydd 

amhariad yn deillio o gyfyngiadau Covid-19 cenedlaethol 

a/neu lleol YN UNIG, er enghraifft:

1. Dydy'r dysgwr ddim yn gallu cael mynediad at safle'r 

darparwyr neu'r cyflogwyr

2. Dydy'r darparwr ddim yn gallu darparu amgylchedd addas 

at ddibenion asesu, fel y manylir ym manyleb y cymhwyster

3. Rhaid i ganolfannau ystyried oedi'r asesiad cyn gwneud cais 

i ddefnyddio holi ac ateb ar lafar fel dull asesu  

Proses ar gyfer dysgwyr a ymrestrwyd ac ar y rhaglen hyd at 31 Awst 2020 ac y byddant yn cwblhau eu

cymhwyster erbyn 18 Rhagfyr 2020:

AILSEFYLL

Dylai canolfannau gynllunio eu hasesiadau er mwyn sicrhau 

bod digon o amser ar gael i ddysgwyr ailsefyll y cymhwyster 

(os bydd angen) cyn 18 Rhagfyr 2020. 



Diogelu uniondeb y cymhwyster

Addysgu a Dysgu

• Wedi cwblhau cynnwys y cymhwyster yn ddwys a manwl YN LLAWN

• Wedi cwblhau asesiad ffurfiannol cadarn er mwyn cadarnhau

gwybodaeth a dealltwriaeth yn llawn o ran dwyster a manylder

cynnwys y cymhwyster

Sicrhau Ansawdd yn Allanol

• Datganiad bod cynnwys llawn y cymhwyster wedi'i gyflwyno i'r dysgwyr

sy'n defnyddio'r addasiad

• Cadarnhad bod y dysgwyr wedi bodloni ystod dyddiadau gofynnol yr

addasiad

• Proses lle dangosodd y dysgwr ei fod yn barod i'w asesu ar gyfer y 

cymhwyster llawn



Trefniadau ar gyfer POB dysgwr arall:

• unrhyw ddysgwyr a ymrestrwyd sydd heb gwblhau erbyn 18 Rhagfyr 2020

• dysgwyr newydd a ymrestrwyd ar ôl 1 Medi 2020

Pob dysgwr arall - cefnogi'r gofynion o ran asesiad llawn

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion) (Plant a Phobl Ifanc) 

Llwybrau UNIGOL:

• tri asesiad mewnol, a phrawf dewis lluosog

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion) (Plant a Phobl Ifanc) 

Llwybr CYFUNOL

• pedwar asesiad mewnol, a'r prawf dewis lluosog



Amhariad i asesiadau yn parhau 



Holi ac Ateb ar lafar o bell 

Aseswr a SSAM 
yn cytuno

Cais o leiaf un 
wythnos i

ddyddiad dewisol
yr asesiad

Ystyriaeth fesul
achos

Ymateb gan y 
Corff Dyfarnu o 
fewn 5 diwrnod

OS ceir cymeradwyaeth, gall y 
ganolfan gynllunio ar gyfer a 

chynnal yr asesiad



Holi ac Ateb ar lafar o bell 

Uniondeb

• Parodrwydd am 
asesiad

• Asesiad cadarn a 
dibynadwy

• Diogelu yn erbyn
camymddwyn

• Tudalennau
nodiadau
dysgwyr – cyn ac 
ar y diwrnod

• Rhannu’r
astudiaethau
achos

Diogeledd

• Rhaid bod yn saff a 
dibynadwy

• Â’r gallu i ddal a recordio
sain a fideo

• Diogelwch cwestiynau

Dibynadwyedd

• Gwirio cyn yr asesu

• Recordio holl agweddau’r
broses, gan gynnwys y 
gwirio ymlaen llaw

• Monitro’r amgylchedd dan 
reolaeth yn barhaus

• Sicrhau ansawdd mewnol

• Pob cofnod ar gael i’r
SSAA 



Goruchwylio o bell

Elfen allweddol o'r broses hon fydd defnyddio codau allwedd a chyfeiriad e-

bost i ddilysu'r dysgwr cyn cychwyn ar y prawf ar-lein.

Bydd Goruchwylio o Bell yn galluogi dysgwyr i gwblhau sesiynau prawf ar-lein mewn 

un o ddwy ffordd h.y. goruchwylio byw neu recordio a phrofi i ffwrdd o leoliad eu 

canolfan gymeradwyedig

Mae City & Guilds a CBAC yn cynnal cynllun peilot ar yr un platfform.

Peilot cynhwysfawr fydd yn digwydd dros y misoedd i ddod



Sicrhau Ansawdd Allanol

Bydd gweithgarwch sicrhau ansawdd allanol yn cadarnhau bod yr 

asesiad a'r broses sicrhau ansawdd mewnol wedi: 

cael ei gynnal yn unol â manyleb y cymhwyster ac/neu 

wedi'i gynnal yn unol â gofynion yr addasiad a 

ddefnyddiwyd 

Sicrhau ansawdd a 

chadarnhau bod y dysgwr

a ardystir gan ddefnyddio'r

addasiad a amlinellwyd

uchod yn bodloni'r holl

ddyddiadau

ymrestru/cofrestru a 

chwblhau. 

Adolygu dysgwyr

y cafodd eu

hasesiad ei oedi er

mwyn sicrhau mai

dyma'r dewis

mwyaf priodol i'r

dysgwr hwnnw

Yn cynnwys

samplu

cofnodion yn

ymwneud â'r

asesiad a 

addaswyd



Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: 

Ymarfer



• Dim ond i'w gynnal pan nad oes modd 

arsylwi ymarfer yn y ffyrdd arferol.  

• Cyflogwr/rheolwr/arweinydd â'r profiad addas 

i gyflawni rôl Tyst Arbenigol lle byddan nhw'n 

arsylwi'r dysgwr yn ymarfer. Dilynir hyn gan 

drafodaeth broffesiynol o bell rhwng yr 

aseswr, y dysgwr a'r Tyst Arbenigol. 

• Bydd yr aseswr yn gallu gofyn cwestiynau i'r 

dysgwr ac i'r Tyst Arbenigol er mwyn 

penderfynu ar gymhwysedd.

• Cyfrifoldeb yr aseswr fydd gwneud y 

penderfyniad terfynol a byddai'n triongli 

tystiolaeth.

Tystiolaeth Tyst Arbenigol (tan Fehefin 2021):

Aseswr

Tyst
Arbenigol

Dysgwr



Bydd pecyn o ganllawiau i dystion arbenigol ar gael yn fuan

Gofynion Tystion Arbenigol

Lle y manylir yng ngofynion y dystiolaeth ei

bod yn briodol eu defnyddio, rhaid i dystion

arbenigol

• feddu ar wybodaeth ddigonol am yr

unedau y byddant yn rhoi tystiolaeth ar

eu cyfer

• yn alwedigaethol gymwys yn eu maes

arbenigedd i'r un lefel o leiaf â'r uned y 

byddan nhw'n rhoi tystiolaeth ar ei

chyfer

• yn meddu ar unrhyw gymhwyster asesu

perfformiad yn y gweithle neu fod wedi

gweithio mewn swydd broffesiynol a 

oedd yn cynnwys gwerthuso ymarfer

bob dydd aelodau o staff

https://skillsforcareanddevelopment.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/SfCD-assessment-principles-_updated-Feb2019-1.pdf

https://skillsforcareanddevelopment.org.uk/wp-content/uploads/2020/08/Adaptions-to-Assessment-Principles-Covid-19.pdf

https://skillsforcareanddevelopment.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/SfCD-assessment-principles-_updated-Feb2019-1.pdf
https://skillsforcareanddevelopment.org.uk/wp-content/uploads/2020/08/Adaptions-to-Assessment-Principles-Covid-19.pdf


Pethau i'w hystyried: 

• dyrannu aseswyr i leoliadau cyflogaeth penodol; gan geisio defnyddio cyn lleied o aseswyr â phosibl, os bydd

modd cael mynediad

• annog a chynyddu gweithgarwch cyflogwyr wrth roi mwy o bwyslais ar weithgareddau ffurfiannol, megis

parodrwydd dysgwr i gael ei asesu, lle y gall yr aseswr fod yn 'bresennol' o bell 

• gweithgareddau ar wahân o ran cynllunio, adolygu, gwirio cynnydd y gellir eu cwblhau o bell; gall unrhyw

gyfleoedd i gael mynediad i'r ganolfan ei hun roi blaenoriaeth wedyn i arsylwi gweithgareddau asesu

• defnyddio gallu pawb yn y lleoliad/canolfan i gefnogi'r broses asesu - e.e. aseswyr yn y gweithle

• Defnyddio amgylcheddau awyr agored i gynnal arsylwi tu allan lle bynnag y bo hynny'n bosibl ac yn briodol

• I ofalwyr plant: dyrannu un aseswr unigol i weithio gyda dysgwyr sy'n ofalwyr plant yn unig

• Edrych ar gyfleoedd i gwblhau gweithgareddau o bell e.e. cynllunio gweithgareddau, adolygu cynnydd

Gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr – meithrin hyder 

ni ddylid defnyddio ffrydio neu recordiadau fideo neu sain lle mae hyn yn cyfaddawdu preifatrwydd, 

urddas neu gyfrinachedd unrhyw unigolyn, plentyn neu berson ifanc neu deulu sy'n defnyddio 

gwasanaethau fel ffordd o gael tystiolaeth o berfformiad. (SfCD 2020)



• Lluniwyd y cymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 newydd i gefnogi asesu crynodol

• Byddwn yn parhau i fonitro cyhoeddiadau gan LlC a PHA ac unrhyw oblygiadau o ran asesiadau'r dyfodol

• Byddwn ni'n parhau i weithio gyda CC, SCW a HEIW pe byddai angen lliniaru ymhellach o ran Lefel 4 a Lefel 5

• Dylai canolfannau ystyried eu rhaglenni cyflwyno a cheisio cynnwys cyfle i ddysgu o bell/cyfunol

• Bydd y canolfannau'n cael y wybodaeth ddiweddaraf yn fuan o ran rheoli'r cydrannau asesu mewnol a llwytho 

tystiolaeth berthnasol i fyny  

Goblygiadau ar gyfer cymwysterau Lefel 4 a 5



Cefnogi canolfannau

• Pecyn cefnogi tystiolaeth tyst arbenigol 

• Pecyn cefnogi trafodaeth broffesiynol 

• Canllawiau ar gyfer y Craidd: Llwybrau 1, 2 a 3

• Digwyddiad lliniaru cam 3 byw ac wedi'i 

recordio  

• Ymarfer da – Tystiolaeth Tyst Arbenigol 

• Ymarfer da – Trafodaeth broffesiynol 

• Cefnogaeth dros e-bost gan City & 

Guilds/CBAC



Cyfle i holi ac ateb cwestiynau

Holi 

ac 

Ateb?



Diolch

Diolch


