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Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gefnogi a'i hwyluso gan gynrychiolwyr ac arbenigwyr ar y pwnc o City & 

Guilds, gyda chymorth gan gyd-weithwyr o CBAC.

Mae City & Guilds a CBAC yn parhau i weithio ar y cyd ac mewn partneriaeth â'r sefydliadau canlynol, a fydd yn 

cyfrannu at y digwyddiad hwn hefyd:

• Qualifications Wales

• Social Care Wales

• Health Education and Improvement Wales 
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Swyddog Pwnc- Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad 

Plant: 
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Suzi Gray

Ymgynghorydd Technegol 
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Nodau ac Amcanion 

• Paratoi ar gyfer Trafodaeth Broffesiynol 

• Cadw cofnodion o Drafodaethau Proffesiynol 

• Sicrhau Ansawdd Mewnol a Thrafodaethau 

Proffesiynol 

• Ffurflenni enghreifftiol i’w defnyddio mewn 

Trafodaethau Proffesiynol

Pwrpas y weminar hon yw:

Helpu cynrychiolwyr i ddeall rôl Trafodaethau Proffesiynol a sut i ddefnyddio’r dull asesu hwn i helpu 

dysgwyr/prentisiaid i gwblhau cymwysterau sy’n seiliedig ar gymhwysedd mewn amrywiaeth o leoliadau 

gwaith.  

Bydd digwyddiad heddiw’n archwilio’r canlynol:

• Beth yw Trafodaeth Broffesiynol? 

• Sut mae trafodaethau proffesiynol yn gallu 

cyfrannu at y broses asesu.

• Manteision cynnal Trafodaethau Proffesiynol. 

• Dilysrwydd, Dibynadwyedd a Chadernid



Arferion Da mewn Trafodaethau Proffesiynol: Dogfen Ganllaw ac adnoddau cynorthwyol eraill 

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gefnogi gan ddogfen ganllaw benodol sy’n ceisio cefnogi datblygiad arferion 

gorau yn y defnydd o drafodaethau proffesiynol 



Trosolwg o Drafodaethau Proffesiynol 



Trosolwg o Drafodaethau Proffesiynol 

Trafodaeth Broffesiynol

NID dim ond sgwrs, NID 

gweithgaredd grŵp ac NID 

yn brofiad dychrynllyd i’r 

dysgwr.

Y brif nodwedd mewn 

trafodaethau proffesiynol yw’r 

‘drafodaeth’. Efallai y bydd 

cwestiynu’n cael ei 

ddefnyddio i gael dyfnder, 

dylai’r drafodaeth gael ei 

strwythuro gan yr Asesydd

ond ei harwain gan y dysgwr.

“Mae’r broses o ofyn cwestiynau wedi’u paratoi ar gyfer agenda sy’n cael ei harwain gan Asesydd, gyda’r dysgwr yn ateb yn 

hytrach nag arwain, yn sicr o fethu” Ymchwil o Black a William 1998 a QCA a ALI (2004)

LLINIARU
Fel arfer rhwng yr 

asesydd a’r dysgwr 

Asesydd

Dysgwr

Tyst Arbenigol

Ffordd effeithiol o asesu dealltwriaeth a gwybodaeth y dysgwr a sut maen nhw’n gwneud 

defnydd o’r rhain

mae’n gallu helpu dysgwyr sy’n cael tystiolaeth ysgrifenedig yn anodd

mae’n effeithlon o ran amser mae’n ddull asesu holistaidd defnyddiol

Mae’n cael ei ddefnyddio fel dull asesu i gadarnhau dilysrwydd, os yw’n cael amau, er 

mwyn i’r dysgwr allu dangos eu gwybodaeth sylfaenol neu i fynd i’r afael â bwlch 

sylweddol a chysylltiedig yng ngwaith y dysgwr



Sut mae trafodaethau proffesiynol yn gallu cyfrannu at y broses asesu

RHAID i aseswyr ddefnyddio’r broses asesu i gyd wrth ddefnyddio Trafodaethau Proffesiynol 

CYNLLUN

ASESUADBORTH

COFNOD

Bydd yr Asesydd yn paratoi cynllun asesu sy’n 

amlinellu ffocws y drafodaeth broffesiynol ee pa 

ddeilliannau dysgu/meini prawf asesu fydd yn 

cael eu defnyddio; dyddiad/amser; pwy fydd yn 

bresennol; tystiolaeth ychwanegol fydd yn cael ei 

gyflwyno a’i drafod.

Bydd yr Asesydd yn cwblhau’r drafodaeth 

broffesiynol gyda’r dysgwr, yn cofnodi’r hyn sy’n 

cael ei ddweud ac yn gwneud penderfyniad yn 

seiliedig ar ganlyniadau’r drafodaeth

Bydd yr Asesydd yn rhoi penderfyniad yr 

asesiad i’r dysgwr, ynghyd ag unrhyw gamau 

eraill sydd angen eu cymryd 

Bydd yr asesydd yn cofnodi canlyniad yr 

asesiad at y cofnodion asesu gofynnol. 



GWEITHGAREDD 1:

Trafod sut mae Trafodaethau 

Proffesiynol yn gallu helpu i gasglu 

tystiolaeth



Yn ystod eich trafodaethau efallai y byddwch chi wedi nodi’r canlynol:

• archwilio ac asesu dealltwriaeth fanwl y dysgwr o bwnc

• asesu arferion nad oes modd eu harsylwi’n uniongyrchol

• asesu nodweddion o arferion gwaith sy’n anodd eu harsylwi, sy’n digwydd 

yn anaml, neu sy’n digwydd mewn lleoliad cyfyngedig neu gyfrinachol

• asesu set arwahanol o ddeilliannau dysgu/meini prawf asesu gan 

ddefnyddio sgwrs dwy ffordd

• cael mynediad at wybodaeth ychwanegol i gyfrannu at a chefnogi dulliau 

asesu eraill, er enghraifft adroddiad prosiect neu bortffolio, aseiniad ac ati.

• galluogi'r dysgwr i archwilio ac ymhelaethu ar feysydd sydd fel arall ddim 

yn hawdd i'w dangos.

• i ganlyn neu gofnodi datganiadau Tystion Arbenigol gan Reolwr y dysgwr 

a/neu oruchwyliwr gweithle

Sut mae Trafodaethau Proffesiynol yn gallu helpu i gasglu tystiolaeth?



Os yw’n cael ei gynnal yn dda, mae’r 

drafodaeth broffesiynol yn gallu nodi 

datblygiadau ymddygiad hefyd ac mae’n 

dda iawn ar gyfer casglu tystiolaeth ar gyfer 

datrys problemau, a sgiliau meddwl uchel 

eraill.  

Mae hyn oherwydd ei fod yn rhoi cyfle 

unigryw i’r dysgwr ddweud ‘stori’ naturiol o’u 

gwaith gan gynnwys y pam a’r sut, ac 

effaith a deilliannau eu gwaith. 

Trafodaeth Broffesiynol: Manteision a Sgiliau Meddwl Uchel Iawn

Gwybodaeth 
Dangos eu bod yn deall y ffeithiau

Dealltwriaeth 
Dangos eu bod yn deall y ffeithiau

Defnyddio
Defnyddio gwybodaeth mewn sefyllfaoedd go iawn 

Gwerthusiad
Gwneud ac amddiffyn penderfyniadau yn seiliedig ar 

dystiolaeth fewnol neu feini prawf allanol 

Dadansoddiad
Rhannu gwrthrychau neu syniadau yn ddarnau haws a 

dod o hyd i dystiolaeth i gefnogi cyffredinoli 

Synthesis
Cyfuno syniadau rhannol i gyfanrwydd newydd neu gynnig 

atebion gwahanol

Sgiliau Meddwl 

Uchel

Sgiliau 

Meddwl 

Uchel

Dosbarthiad Bloom



GWEITHGAREDD 2:

Ystyried y sgiliau meddwl uchel a 

nodir gan Bloom, trafod sut y gallai’r 

rhain ddarparu fframwaith ar gyfer 

trafodaeth broffesiynol.



Mae Trafodaeth Broffesiynol yn ddull asesu hyblyg iawn: 

• gellir ei ddefnyddio i gyfrannu at ran arall o asesiad, er enghraifft, 

adeiladu ar arsylwi, yn dilyn adroddiad prosiect neu gyflwyniad 

dysgwr

• gall fod â chwmpas eang a chynnwys rhan fawr o rôl y dysgwr a’r 

safon alwedigaethol

• mae’n gallu defnyddio tystiolaeth gefnogol arall fel adroddiad 

prosiect neu bortffolio ac mae’n gallu penderfynu’n effeithiol p’un 

ai yw’r dystiolaeth gefnogol yn ddilys

• mae’n gallu asesu’n effeithiol yr ymddygiad a’r sgiliau hynny sydd 

angen cael eu harchwilio ymhellach drwy ofyn cwestiynau sy’n 

archwilio'r rhesymau dros syniadau neu weithredoedd y dysgwr

• Mae’n gallu cael ei gynnal ar-lein/o bell, cyn belled â bod rheolau 

priodol ar waith

• Mae cwestiynau/trafodaethau llafar yn gallu bod yn llai brawychus 

ac maen nhw’n fwy hygyrch i rai dysgwyr

• Mae’n ffordd effeithiol o gasglu data meintiol ee profiadau a 
phenderfyniadau

Trafodaethau Proffesiynol - Manteision parhad 

Triongli

Dysgwr 

Asesydd Tyst Arbenigol

Myfyrio

Cynhyrchion/
Prosiectau

Yn unigryw i 
brofiadau 

uniongyrchol 
y dysgwr 

Gweithgareddau/
trefniadau

cyson/anghyson

Arsylwi



Dilysrwydd 

Dylai trafodaethau: 

• yn canolbwyntio ac yn 
ymwneud yn uniongyrchol 
â’r deilliannau dysgu a’r 
meini prawf asesu 

• blaenoriaethu tystiolaeth o 
brofiadau gwaith go iawn

• Os yn briodol, ystyriwch 
p’un ai oes angen 
tystiolaeth bellach i sicrhau 
penderfyniad diogel yn 
dilyn asesiad sy’n seiliedig 
ar efelychiad neu senario 
(gwiriwch y strategaeth 
asesu)

• cadarnhau cylchrediad

Dibynadwyedd

Dylai trafodaethau:  

cadarnhau bod gwaith y 
dysgwr yn gyson dros 
amser

cadarnhau bod tystiolaeth 
yn dod o syniadau’r 
dysgwr

yn cael eu cynnal yn 
gyson gyda phob dysgwr

Aseswyr i ddewis 
cwestiynau’n ofalus i osgoi 
arwain y dysgwr 

Cadernid

Dylai trafodaethau:

• digwydd ar ôl ystyriaeth glir 
o ‘barodrwydd’ y dysgwr am 
asesiad 

• osgoi tuedd Asesydd

• wedi’u cynllunio a’u 
paratoi’n dda i roi’r cyfle 
gorau i’r dysgwyr lwyddo

• cofnodi’n ofalus, gan 
gynnwys dyddiad, amser, 
cyfranogwyr a’u llofnodion, 
a bod yn rhan o broses y 
mae modd ei harchwilio’n 
llawn

Trafodaeth Broffesiynol: Dilysrwydd, Dibynadwyedd a Chadernid 



GWEITHGAREDD 3: Paratoi

Does dim modd cael trafodaethau 

proffesiynol llwyddiannus heb 

gynllunio da. 

Pa fath o bethau y dylen ni eu 

hystyried wrth gynllunio trafodaeth 

broffesiynol? 



Egwyl 



“Cynllunio i fethu yw methu â 

chynllunio”
Benjamin Franklin a Winston Churchill 

Trafodaeth Broffesiynol: Paratoi  

• Dyddiad, amser a hyd arfaethedig, gydag amser wrth gefn

• Sicrhau bod digon o amser i’r dysgwr baratoi

• Sicrhau eglurder o ran pa ddogfennau, os o gwbl, y bydd eu hangen ar y dysgwr i 

gyfeirio atynt ar y diwrnod a/neu i’w rhannu â’r asesydd 

• Ffocws a strwythur - unwaith mae’n gwybod mae’r asesydd yn gallu ail-edrych ar yr 

hyd arfaethedig

• Y cwmpas neu’r fformat fydd yn cael ei ddefnyddio - RWE neu Efelychiad/senario

• Sut bydd y drafodaeth yn cael ei recordio - ysgrifenedig/digidol? (Gwiriwch y 

strategaeth asesu/dogfennau lliniaru) 

• P’un ai fydd yn cael ei ddefnyddio gydag unrhyw ddull asesu arall ee i’w ddisgwyl 

o ganlyniad i gamau lliniaru Covid-19 diweddar neu ofynion asesiadau gorffen 

• Rhesymeg sy’n disgrifio pwrpas y gweithgaredd (gallai hyn gynnwys asesu 

deilliannau dysgu/meini prawf asesu penodol, egluro gwybodaeth sylfaenol, i lenwi 

bylchau sylweddol a chysylltiedig neu i brofi gwybodaeth a chymhwysedd ymhellach) 

• Y deilliannau disgwyliedig: cwblhau deilliannau dysgu/meini prawf asesu yn 

rhannol neu’n llawn ac mewn rhai achosion, unedau 

• Blaenoriaethu asesu holistaidd 

• Sicrhau amgylchedd priodol 

• Sicrhau cyfrinachedd a chydymffurfio â’r GDPR

Cofiwch y 

Polisi Apeliadau 

a’r broses 

First

Attempt

In

Learning
“Daw derwen o fesen fach”



Trafodaeth Broffesiynol: Ymddygiad allweddol 

• Gwrandewch fwy na rydych chi’n siarad

• Gwneud y dysgwr yn gyfforddus

• Peidiwch â thorri ar draws 

• Defnyddiwch iaith corff agored

• Gofynnwch gwestiynau haws i’r dysgwr i ddechrau, yna 

cwestiynau pellach ac awgrymiadau

• Blaenoriaethwch gwestiynau agored sy’n holi a stilio i godi 

neu ehangu’r meddwl, gan symud y dysgwr o agweddau cul 

i agweddau ehangach eu gwybodaeth.

• Mae hi i fod yn sesiwn sgyrsiol ac NID yn sesiwn holi ac ateb

• Cadwch at strwythur y cynllun a helpwch y dysgwr i gadw at 

y pwnc.

“Tawelwch yw’r elfen lle mae pethau mawr yn dod at ei gilydd”
(Thomas Carlyle, 1831)

“Mae hynna’n ddiddorol, dyweda 
fwy am....”

“Dwi’n gweld, a....?

Gwych. O feddwl mwy 
am faes XYZ, dywed 
wrtha i?

Iawn felly gan fynd yn ôl i pan 
roedden ni’n edrych ar AC3.1, 
beth fyddech chi’n ei wneud 
pe bai?

Eglurwch pam eich bod chi’n meddwl 
bod hyn wedi digwydd?Dylai trafodaeth broffesiynol fod yn broses cefnogol 

OND mae dal yn asesiad 



Mae maglau cyffredin trafodaethau proffesiynol yn 

cynnwys:

• heb baratoi a/neu ddechrau’n hwyr

• gofyn gormod o gwestiynau i gyd ar yr un pryd 

• gofyn cwestiwn ac yna, fel yr Asesydd, ei ateb eich hun

• gofyn yr un mathau o gwestiwn bob tro

• ymyrryd yn rhy gynnar - peidio rhoi digon o amser i’r dysgwr 

feddwl ac ymateb

• anwybyddu atebion

• gofyn cwestiynau rhy anodd yn rhy gynnar yn ystod y sgwrs 

• troi’r amser yn sesiwn holi ac ateb, yn cael ei arwain gan yr 

Asesydd.

Trafodaeth Broffesiynol: Pethau i’w hosgoi....

“Mae’r broses o ofyn cwestiynau wedi’u paratoi ar gyfer agenda sy’n cael ei 
harwain gan Asesydd, gyda’r dysgwr yn ateb yn hytrach nag arwain, yn sicr o 
fethu” 
Ymchwil o Black a William 1998 a QCA a ALI (2004)



Mae creu trywydd archwilio drwy gofnodi o’r drafodaeth broffesiynol yn helpu’r Asesydd, y 

dysgwr, y Sicrhawr Ansawdd Mewnol ac Sicrhawr Ansawdd Allanol, i wneud synnwyr o 

dystiolaeth y dysgwr. Mae’n ffurfioli’r drafodaeth broffesiynol.

Trafodaeth Broffesiynol: Cofnodion

Llawysgrifen - ceisiwch gofnodi geiriau ac ieithwedd y dysgwr fel ei bod yn glir mai’r dysgwr sydd wedi ymateb; 

llofnodwch a dyddiwch i’w ddilysu fel cofnod cywir

Cofnod digidol - mae angen yr holl wybodaeth a fyddai wedi cael ei chofnodi mewn cofnod ysgrifenedig ynghyd â 

chrynodeb i help i sicrhau ansawdd mewnol ac allanol; dylai’r grynodeb gael ei llofnodi a’i dyddio i’w dilysu ac ati. 

Mewn cofnodion digidol, mae’n bwysig bod y deilliannau dysgu/meini prawf asesu yn gysylltiedig â’r hyn a ddywedwyd

fel rhan o’r recordiad. Mae angen i’r Asesydd gadw cofnod o pryd yn y recordiad y cafodd y maen prawf ei drafod. Yna 

gall y recordiad gael ei gynnwys fel rhan o dystiolaeth y dysgwr cyn belled â bod y meini prawf asesu wedi’i nodi i 

ddangos pryd y cafodd ei drafod.

Cofnod dibynadwy y mae modd ei archwilio o’r hyn a gafodd ei drafod

Adborth a deilliant/barn benodol



Trafodaeth Broffesiynol: Enghreifftiau cofnodi



Trafodaeth Broffesiynol: Cyfrinachedd 

• Rhaid cadw at ddeddfwriaeth diogelu data a pholisïau 

cyfrinachedd bob amser; rhaid i’r Asesydd egluro hyn i’r 

dysgwr ar ddechrau’r broses asesu. 

• Pan fo technoleg recordio yn cael ei ddefnyddio, rhaid 

cadw at ddeddfwriaeth diogelu data/GDPR bob amser

• Mae cyfrinachedd, urddas a phreifatrwydd unigolion, 

plant, pobl ifanc, neu deuluoedd sy’n defnyddio’r 

gwasanaethau yn parhau’n hollbwysig ac ni ddylid eu 

tanseilio. Mae hyn yn enwedig o bwysig pan fo 

ffrydio neu recordio fideo a/neu sain yn cael ei 

ddefnyddio



Trafodaeth Broffesiynol: Adborth 

Gofynnwch i’r dysgwr 
beth aeth yn dda, a lle y 
byddai modd gwella ei 

atebion

Canolbwyntio ar y 
manylion ynglŷn â sut y 
gwnaeth y dysgwr ddelio 

â’r deilliannau 
dysgu/meini prawf asesu

Rhoi cadarnhad clir o 
benderfyniadau’r asesiad

Cytuno ar gynllun 
gweithredu ee beth sydd 
angen ei adolygu/gwaith 

heb ei orffen 

Gwneud yn siŵr bod y 
recordiad ar adborth ar 

gael at ddibenion sicrhau 
ansawdd a’u bod nhw 

wedi’u llofnodi a’u dyddio 

Nid yw’r disgwyliadau ar gyfer 

adborth adeiladol a datblygol wedi 

newid.



• Amser ac adnoddau 

• Gallu a hyder yr Asesydd - bydd angen cymorth a 

datblygiad 

• Mae trafodaeth broffesiynol yn gallu creu llawer o 

dystiolaeth ansoddol sy’n gallu bod yn anodd ei 

chrynhoi, ei barnu a’i dilysu. 

• Mae defnyddio llwyfannau sain neu fideo yn gallu 

lleihau’r baich gweinyddol - mae’n cofnodi defnydd 

yr Asesydd o dôn a mathau o awgrymiadau/ 

cwestiynau; atebion a deialog gair am air y dysgwr 

- collir hyn yn aml drwy gofnodi’r drafodaeth ar 

bapur yn unig.

Trafodaethau Proffesiynol: sylwadau i gloi.....

RISG
ELWA



Trafodaeth Broffesiynol: Sicrhau Ansawdd Mewnol

Dim cyfres o 
gwestiynau ac atebion

Sgwrs dechnegol a 
phenodol

Ni ddylai swnio fel ei 
bod wedi cael ei 

sgriptio

Dylai'r dysgwr siarad 
yn rhugl am y gofynion 

perthnasol

Penderfyniadau asesu 
clir

Dylai Aseswyr annog, 
tywys a chyfrannu ond 

NID arwain

Dylai’r dysgwyr siarad 
mwy na’r asesydd 

Cywirdeb ac ansawdd 
cofnodion

Ansawdd adborth  

Dylai’r pwyslais cynyddol ar 

Drafodaethau Proffesiynol 

gael ei adlewyrchu yn eich 

strategaeth IQA a’ch cynllun 

samplu. 



Manylion Adnabod Digidol - Cydnabyddiaeth 

o bresenoldeb yn y weminar DPP hon 

I gydnabod eich presenoldeb yn y digwyddiad 

DPP City & Guilds hwn, rydym yn cyhoeddi 

Manylion Adnabod Digidol/Bathodyn Digidol i chi

Beth yw Manylion Adnabod Digidol?

Mae manylion adnabod digidol yn rhoi darlun 

hynod weladwy, llawn data a hawdd ei rannu o 

sgiliau a llwyddiannau unigolyn. Mae manylion 

adnabod digidol yn creu darlun llawnach gydol 

oes o lwyddiannau a sgiliau unigolyn, gyda 

thystiolaeth yn sail i’r cyfan.

Eich Canllaw C & G Cychwynnol ar gyfer 

Manylion Adnabod Digidol :

Canllaw Manylion Adnabod Digidol

https://www.cityandguilds.com/-/media/cityandguilds-site/documents/what-we-offer/centres/digitalcredentials/digital-credentials-quick-start-guide-pdf.ashx?la=en&hash=1916279E2B617CE5EDED9D43DEDA42A5773B59F8


Cyfle i holi ac ateb

Holi ac Ateb?



Diolch

Thank you


