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Spring Network Series: March 2021

Cyfres Rhwydwaith y Gwanwyn: Mawrth 2021 



Agenda: 

Helen Lloyd: Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol -

datblygu’r Gymraeg ac adnoddau

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd 

o Newidiadau i asesiadau a chynnwys cymwysterau

o Goruchwylio o bell

o Asesiadau mewnol – gweithgareddau ymarferol ac 

arferion gorau

Cymwysterau Ymarfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol: 

o Hwyluso’r tasgau asesu gorfodol

o Ffurflenni enghreifftiol  

Cyffredinol 

• Susan Beattie: City & Guilds

newidiadau i’r broses cyflwyno canlyniadau ar gyfer y 

cymwysterau newydd 

• Diweddariad ac adborth ar Sicrhau Ansawdd Allanol

• Cyfle i holi ac ateb

Spring Network Series: March 2021

Cyfres Rhwydwaith y Gwanwyn: Mawrth 2021 

Agenda: 

Helen Lloyd: Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol -

development of Welsh language and resources

Health and Social Care: Core 

o Changes to the qualification content and 

assessments

o Remote invigilation

o Internal assessment - Practical activity and best 

practice

Health and Social Care Practice qualifications: 

o Facilitating the mandatory assessment tasks

o Exemplar forms  

General 

• Susan Beattie: City & Guilds

changes to the results entry process 

for the new qualifications 

• External Quality Assurance update and feedback

• Question & Answer opportunity



Helen Lloyd
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

Yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu adnoddau Cymraeg 

a dwyieithog

An update on the development of Welsh language and 

bilingual resources  



• Available until 31 August 2021 

• https://www.healthandcarelearning.wales/covid-19-coronavirus-advice/

• Guidance document for Core qualification, including process for verbal Q&A 

application (internal assessments only)

• Slide deck and recordings on qualification pages (Core and Practice) - under 

CPD Training and webinars

• No immediate plans to amend the current adaptations

Mitigations/Adaptations

Mesurau Lliniaru/Addasiadau 

• Ar gael tan 31 Awst 2021 

• https://www.dysguiechydagofal.cymru/cyngor-coronafeirws/

• Dogfen ganllawiau ar gyfer cymhwyster Craidd, gan gynnwys proses ar gyfer cais 

Holi ac Ateb llafar (asesiadau mewnol yn unig)

• Pecyn sleidiau a recordiadau ar dudalennau’r cymwysterau (Craidd ac Ymarfer) -

o dan Hyfforddiant DPP a gweminarau

• Dim cynlluniau i ddiwygio’r addasiadau presennol yn y dyfodol agos

https://www.dysguiechydagofal.cymru/cyngor-coronafeirws/
https://www.dysguiechydagofal.cymru/cyngor-coronafeirws/


Newidiadau i: 

• gynnwys cymwysterau Craidd/Ymarfer

• asesiadau Craidd 

Changes to: 

• Core/Practice qualification content 

• Core assessment 



Health and Social Care: Core/Practice - changes to content and assessment packs

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd/Ymarfer - newidiadau i gynnwys a phecynnau asesu

• Cyfeiriadau at ‘Mewn Dwylo Diogel’ wedi’u tynnu o gynnwys cymwysterau 

Craidd ac Ymarfer.  

❖ rhestrau polisïau wedi’u diweddaru mewn adolygiad cynharach i sicrhau bod popeth 

yn gywir ac yn gyfredol; bydd dileu’r cyfeiriadau at ‘Mewn Dwylo Diogel’ yn cael 

gwared â'r dryswch 

❖ Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd - Uned 006

❖ Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer - Lefel 2 Uned 230; Lefel 3 Uned 330

• Asesiad Craidd 192 (Oedolion)

❖ cyfeiriad at ‘Mewn Dwylo Diogel’ wedi’i ddileu

❖ Ymholiadau gan ganolfannau ynghylch mathau o gwestiynau/tebygrwydd - mae 

angen i aseswyr gydnabod y safbwyntiau ychydig yn wahanol

• Asesiad Craidd 195 (PPI)

❖ cynllun marcio yn y fersiwn Saesneg wedi’i gywiro; roedd y fersiwn Gymraeg eisoes 

yn gywir

❖ Ymholiadau gan ganolfannau ynghylch mathau o gwestiynau/tebygrwydd - mae 

angen i aseswyr gydnabod y safbwyntiau ychydig yn wahanol 



Right version/Right Assessment: update all toolkits for assessors, learners and employers

Fersiwn Gywir/Asesiad Cywir: diweddaru’r holl arweinlyfrau ar gyfer aseswyr, dysgwyr a chyflogwyr

Cymhwyster Fersiwn Saesneg Fersiwn Gymraeg HCLW

Lefel 2 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol: Craidd

02_HSC Core 
Specification_English_final v1.4

02_HSC Core 
Specification_Welsh_final v1.4

Qualification Specification (v1.4)

8040-193_194_195_Internal 

Assessment (CYP)_Assessor 
Pack1.6

Dim angen diweddaru 193_194_195 Internal Assessment 
(CYP)_Assessor Pack (v1.6)

8040-190_191_192_Internal 

Assessment (Adults)_Assessor 
Pack1.5

8040-190_191_192_Asesiad Mewnol 
(Oedolion)_Pecyn Asesu_v1.5

190_191_192 Internal Assessment 
(Adults)_Assessor Pack (v1.5)

8040-192_Internal Assessments 
(adults)_VERA_Pre-release_v1.1

8040-192_Asesiad Mewnol 
(Oedolion)_VERA_Cyn ei rydhau_f1.1

8040-192 Internal Assessment 
(Adults)_VERA_Pre-release

8040-192_Internal Assessments 
(adults)_VERA_Question Set A_v1.1

8040-192_Asesiad Mewnol 

(Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau 

A_f1.1

8040-192 Internal Assessment 
(Adults)_VERA_Question Set A

8040-192_Internal Assessments 
(adults)_VERA_Question Set B_v1.1

8040-192_Asesiad Mewnol 

(Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau 
B_f1.1

8040-192 Internal Assessment 
(Adults)_VERA_Question Set B

8040-192_Internal Assessments 
(adults)_VERA_Question Set C_v1.1

8040-192_Asesiad Mewnol 

(Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau 
C_f1.1

8040-192 Internal Assessment 
(Adults)_VERA_Question Set C

Lefel 2 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol (Oedolion)

04_L2_HSC_Practice 
Handbook_v1.5 - Eng

L2 H&SC Practice Handbook_v1.5 -
Welsh

Qualification Specification (v1.5)

Lefel 3 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol (Oedolion)

L3_HSC_Adult Practice Handbook -
Eng v1.5

L3_HSC_Adult Practice Handbook -
Welsh v1.5

Qualification Specification (v1.5)



Profion Gartref: 
Gwasanaeth goruchwylio o bell 

Tests at Home (TaH): 
Remote invigilation service 



Tests at Home – How it works

Profion Gartref – Sut mae’n gweithio

Prawf yr 

Ymgeisydd

e

Goruchwyliwr
Mae’n anfon cyfarfod at yr 

ymgeisydd. Mae’n gweld 

sgrin yr ymgeisydd a’r 

ymgeisydd ei hun drwy we-

gamera, a’r ymgeisydd/ 

amgylchedd drwy 

ffôn/tabled

Sicrhau Ansawdd
Gall yr archwilydd 

arholiadau ymuno â’r 

cyfarfod a gwylio’r 

goruchwylio’n digwydd.

Ymgeisydd
Mae’n ymuno â'r apwyntiad gan 

ddefnyddio’r meddalwedd y 

cytunwyd arno ar gyfer y 

cyfarfod. Mae’n rhannu’r sgrin 

a’r gwe-gamera ar y gliniadur/ 

cyfrifiadur. Mae’n defnyddio ei 

ffôn/tabled fel camera.

NI DDYLID RECORDIO’R SESIWN



Tests at Home remote invigilation

Profion Gartref - goruchwylio o bell

Prawf yr 

Ymgeisydd

e

• Ar gael drwy gais ar-lein yn unig

• Ar ôl cael cymeradwyaeth, gellir archebu fel arfer drwy 

Walled Garden

• Mae’r ganolfan yn trefnu cyfarfod ar-lein naill ai ar 

Microsoft Teams, WebEx neu GoToMeeting ar y dyddiad 

y trefnwyd yr arholiad

• Bydd dogfennau canllaw ar gael



Mae City & Guilds wedi darparu amrywiaeth o 

ddogfennau i helpu canolfannau i gynnal 

Profion Gartref, sydd ar gael ar ein gwefan: 

• Pecyn Hyfforddiant 

• Pecyn Proses Archebu 

• Canllaw Kineo Locker i Ddefnyddwyr 

Canolfannau

• Ffurflen Archebu Goruchwyliaeth o Bell

• Canllaw i Ganolfannau

• Rhestr Wirio i’r Goruchwyliwr

• Rhestr Wirio i’r Ymgeisydd

• Cyfarwyddiadau i’r Goruchwyliwr ar 

ddefnyddio Meddalwedd Cyfarfod

(MS Teams, WebEx, GoToMeeting a Zoom)

• Cyfarwyddiadau i’r Ymgeisydd ar ddefnyddio 

Meddalwedd Cyfarfod

(MS Teams, WebEx, GoToMeeting a Zoom)

Popeth wedi’i 

ddiogelu gan

gyfrinair

All password 

protected 

Tests at  Home - support documents

Profion Gartref - dogfennau ategol

City & Guilds has provided a range of 

documentation to support centres with 

delivering Tests at Home available from our 

website: 

• Training Deck 

• Booking Process Deck 

• Kineo Locker Centre User Guide

• Remote Invigilation Booking Form

• Centre Guide

• Invigilator Checklist

• Candidate Checklist

• Meeting Software Instructions for the 

Invigilator (MS Teams, WebEx, 

GoToMeeting & Zoom)

• Meeting Software Instructions for the 

Candidate (MS Teams, WebEx, 

GoToMeeting & Zoom)



Mae goruchwylwyr yn gyfrifol am sicrhau bod arholiadau yn cael eu cynnal yn 

ddiogel ac yn unol â’r cyfarwyddiadau. Cyfrifoldeb pennaeth y ganolfan yw 

sicrhau bod goruchwylwyr sydd wedi cael hyfforddiant priodol ar gael ar 

gyfer pob prawf a’u bod yn bodloni'r holl ofynion a nodir isod. 

• Rhaid i’r goruchwyliwr oruchwylio ymgeiswyr drwy gydol y prawf a rhoi 

sylw llawn i’r ddyletswydd hon bob amser.

• Ni chaiff y goruchwyliwr gyflawni unrhyw dasg arall tra bydd yn 

goruchwylio. 

• Rhaid goruchwylio pob arholiad sy’n defnyddio’r dull hwn ar sail un i un. Ni 

all yr un person oruchwylio mwy nag un ymgeisydd ar y tro. 

• Rhaid i’r goruchwyliwr wirio manylion adnabod yr ymgeisydd cyn dechrau’r 

arholiad.

• Ni chaiff perthnasau, ffrindiau a/neu gyd-ddysgwyr yr ymgeiswyr 

oruchwylio’r arholiad.

• Ni ddylai tiwtor ar gyfer y pwnc sy’n cael ei arholi fod yn oruchwyliwr ar 

gyfer unrhyw arholiad.

• Rhaid i’r goruchwyliwr wirio manylion adnabod yr ymgeisydd cyn dechrau’r 

arholiad.

• Bydd angen i oruchwylwyr fod yn gyfarwydd ag e-volve (SecureAssess) a 

gallu gweinyddu profion, ee rhoi codau allwedd, PIN, oedi’r prawf.

https://www.jcq.org.uk/wp-

content/uploads/2020/10/ICE_20-

21_FINAL.pdf

Invigilators

Goruchwylwyr

https://www.jcq.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/ICE_20-21_FINAL.pdf


Walled Garden – help and support

Walled Garden – cymorth a chefnogaeth



E-volve



Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd 

Ardystio cymwysterau ac unedau 

Health and Social Care: Core 

Qualification and unit certification 



Pam nad yw dysgwyr yn cael rhestr o unedau neu 

dystysgrif i ddangos eu bod wedi cwblhau uned?

• Cafodd y cysyniad ei archwilio yn ystod y broses ddatblygu ac fe bennwyd 

ei fod yn ddiangen o ystyried:

❑ nod a phwrpas y Craidd, 

❑ ei aliniad â Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan, a

❑ symlrwydd ei strwythur – hy, llwybrau gorfodol yn unig

• Mae’r cymhwyster yn seiliedig ar asesu cydrannau, NID unedau:

❑ mae’r asesiad mewnol yn mynd i'r afael â 2 uned ar yr un 

pryd, ac

❑ mae'r cwestiynau amlddewis yn mynd i'r afael â’r holl unedau

• Caiff tystysgrifau eu ‘hadeiladu’ ar sail proses cyflwyno canlyniadau –

mae’r canlyniadau ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn seiliedig ar 

gydrannau, nid unedau

Tystysgrif Prentisiaeth Cymru:
https://acwcerts.co.uk/web/organisations/cityguilds

Health and Social Care: Core – Qualification and unit certification

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd – Ardystio cymwysterau ac unedau

https://acwcerts.co.uk/web/organisations/cityguilds


Gweithgaredd ymarferol: Craidd  

Practical activity: Core  



Beth yw mynd yn groes i gyfarwyddyd? 

Ystyr mynd yn groes i gyfarwyddyd yw pan nad yw 

ymgeisydd yn dilyn y cyfarwyddiadau a osodwyd ar gyfer 

papur neu dasg benodol. Er enghraifft, yn hytrach nag ateb 

un cwestiwn o dri chwestiwn dewisol, mae’r ymgeisydd yn 

ateb mwy nag y mae angen iddo ei ateb, naill ai dau neu dri 

chwestiwn, neu mae’r ymgeisydd yn tanlinellu dau ddewis 

lle mai dim ond un sydd ei angen. 

Beth yw cyfarwyddyd y papur? 

Cyfarwyddyd y papur yw'r cyfarwyddiadau a roddir i 

ymgeiswyr ar ddechrau a/neu drwy gydol y dasg/papur 

cwestiynau sy’n rhoi gwybod i'r ymgeisydd am y cwestiynau 

y mae angen eu hateb a sut mae ateb cwestiynau neu 

gyflawni tasgau penodol. 

Rubric Infringements

Mynd yn groes i gyfarwyddyd



Y broses cyflwyno canlyniadau 

Results entry process 



• O 29 Mawrth 2021 ymlaen, bydd canolfannau sy’n cynnig y

cymwysterau uchod yn gallu cyflwyno canlyniadau yn

uniongyrchol o Walled Garden gan ddefnyddio'r tab ‘Cyflwyno

Canlyniadau’ yn y catalog. Ni ddylid defnyddio Gorchmynion

Eithrio’r Gyfnewidfa Data Electronig (EDI) dim mwy.

• Ni ellir hawlio tystysgrifau nes y bydd eich swyddog sicrhau

ansawdd allanol wedi samplu gwaith yr ymgeiswyr a chytuno ar

ba ymgeiswyr a / neu garfannau sy’n cael eu hawlio.

• Y diwrnod gwaith canlynol, bydd yr hawliadau am dystysgrifau yn

cael eu gwirio gan dîm Ansawdd y Gwledydd yn erbyn adroddiad

samplu’r swyddog sicrhau ansawdd allanol, a bydd cadarnhad o’r

gwiriadau hyn yn cael eu hanfon drwy e-bost at y cyswllt ansawdd

yn y ganolfan. Gwnewch yn siŵr bod manylion eich cyswllt

ansawdd yn gywir.

• Bydd tystysgrifau ar gael i'w llwytho i lawr o Walled Garden drwy

e-Dystysgrif cyn pen 24 awr.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â thîm 

cyflenwi ansawdd y Gwledydd ar hclw.quality@cityandguilds.com

Ffôn: 0300 303 5352 (dewiswch opsiynau 2, 1, 5)

• Ni ddylai canolfannau gyflwyno canlyniadau ar gyfer ymgeiswyr

cyn i’r sampl gael ei gymryd oherwydd, os na fydd y swyddog

sicrhau ansawdd allanol yn cytuno i’r canlyniadau gael eu

hawlio, bydd yn rhaid gwrthod yr holl archeb.

• Edrychwch dros y canlyniadau yn fanwl i wneud yn siŵr bod yr

wybodaeth yn gywir cyn ei hanfon, oherwydd bydd unrhyw

wallau yn unrhyw ran o’r archeb yn golygu bod yr holl

ganlyniadau’n cael eu gwrthod

• Cofiwch hawlio’r Uned Ardystio ar gyfer Lefel 2 Iechyd a Gofal

Cymdeithasol: Craidd (8040-02) wrth ddewis unedau ar gyfer

canlyniadau, neu ni fydd y dystysgrif yn cael ei chyflwyno fel

arall. Mae manylion llawn yr Unedau Ardystio ar gael yn y tab

‘Rheolau Cyfuno – Rhyngweithiol’ ar gyfer y cymhwyster

Dim ond cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Cymwysterau Cymru y mae'r rhain yn

effeithio arnynt, dylid hawlio’r holl gymwysterau eraill fel arfer.

Changes to the results entry process

Newidiadau i’r broses cyflwyno canlyniadau

https://www.cityandguilds.com/what-we-offer/centres/working-with-us/e-certificates
mailto:hclw.quality@cityandguilds.com


Health and Social Care: Practice 

Assessment and exemplar forms

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer 

Ffurflenni asesu a ffurflenni enghreifftiol



• Mae’r gofynion arsylwi wedi’u gosod ar isafswm o bedwar (ar ôl cael 2 

benderfyniad ‘barod am asesiad’ llwyddiannus) - bydd angen mwy na’r hyn 

a nodir ar rai dysgwyr

• Mae hyd yr asesiad wedi'i nodi’n glir - bydd yr amserlen hon yn dechrau 

pan fydd penderfyniad ‘Barod am Asesiad’ llwyddiannus wedi cael ei 

wneud

• Nid ydym yn nodi hyd nac amserlen ofynnol rhwng pob arsylwad gan 

asesydd (oni bai am yr arsylwadau cyn-asesu), fodd bynnag:

• mae hyn yn dibynnu ar bedwar cynllun yr ymgeisydd, sy’n gorfod 

canolbwyntio ar berson/plentyn

• rhaid i’r pellter a deithiwyd fod yn nodwedd allweddol

• bydd ystod yr unedau a ddewiswyd yn cael effaith

• bydd y prif feysydd ystyr yn cael dylanwad

• Myfyrdodau dysgwyr yw’r prif gyfrwng ar gyfer asesu gwybodaeth

• Rhaid i ddysgwyr gael cymorth i ddatblygu eu sgiliau myfyrio cyn i’r cyfnod 

asesu ddechrau. 

• Rhaid i’r cofnod myfyriol A’R portffolio gael eu cynhyrchu YN YSTOD y 

cyfnod asesu

Lefel 2 Oedolion:

Mae’r meysydd i'w hystyried ar draws y 

gweithgareddau asesu yn cynnwys: 

• Dulliau o weithio sy’n canolbwyntio ar yr 

unigolyn

• Dulliau seiliedig ar hawliau

• Cyfathrebu

• Cyfranogiad gweithredol 

Lefel 2 Oedolion/PPI 

Mae’r meysydd i'w hystyried ar draws y 

gweithgareddau asesu yn cynnwys: 

• Dulliau o weithio sy’n canolbwyntio ar yr 
unigolyn

• Dulliau seiliedig ar hawliau

• Cyfranogiad gweithredol

• Iechyd corfforol a llesiant

• Iechyd meddwl a llesiant

• Cyfathrebu 

• Cymorth personol, cymdeithasol, emosiynol 
ac ymddygiadol.

Cofiwch fod myfyrio yn ofyniad gorfodol a bod 

hyn, ynghyd â’r Drafodaeth Broffesiynol, yn 

hanfodol i lwyddiant dysgwyr.  Bydd angen 

mwy o gymorth ar rai myfyrwyr nag eraill, ond 

bydd angen i BOB dysgwr feistroli'r sgil hon. 

Health and Social Care: Practice - Assessment 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer - Asesiad



Ffurflen gynllunio’r ymgeisydd – crynodeb 

Enw’r ymgeisydd Rhif yr ymgeisydd

Dyddiad y cyfarfod cynllunio

Unedau a ddewiswyd 

Gweithgareddau gofal a chymorth 

i’w cyflawni 

Rhestrwch o leiaf 4 agwedd wahanol ar weithgareddau gofal a chymorth yn unol â chynllun 

personol yr unigolyn/unigolion - caiff y 4 eu cynllunio ar yr un pryd ond mae’n RHAID cael 

digon o amser rhwng pob un i fesur y pellter a deithiwyd.  Mae’r manylion i'w gweld ar dudalen 

11 y Pecyn Asesu 

Arsylwad 1

Amserlen ar gyfer y gweithgaredd gofal a 

chymorth  

Pryd fydd y gweithgaredd gofal/cymorth yn digwydd mewn perthynas â chynllun 

personol yr unigolyn/unigolion a ffactorau dibynnol eraill

Nod y gweithgaredd 

Sut mae’r gweithgaredd yn bwriadu cefnogi’r unigolyn 
ar sail ei gynllun personol 

Disgrifiad o sut bydd yr agwedd ar y gweithgaredd gofal a chymorth yn cyfrannu 

at helpu iechyd a llesiant yr unigolyn/unigolion 

Braslun o’r gweithgaredd  

Dylai hwn roi braslun o'r gweithgaredd a gynlluniwyd; 

beth rydych chi’n bwriadu ei wneud, sut bydd yn cael ei 
gyflawni a’r rhesymau pam

Braslun o sut bydd y gofal a’r cymorth yn cael eu darparu

Manylion eich rôl wrth ddarparu gofal a chymorth 

Ystyriaethau eraill sy’n ofynnol

ee cefnogi eraill, adnoddau angenrheidiol, ystyriaethau 

amgylcheddol, ac ati. 

Pwy arall fydd yn rhan o’r gweithgaredd, neu bwy y mae’n bosibl y bydd ei angen 

i’ch cynorthwyo chi, fel cydweithwyr, teuluoedd/gofalwyr, gweithwyr 

proffesiynol eraill, gan gynnwys esboniad o’u rôl yn y gweithgaredd

Gofynion ar gyfer paratoi i ddarparu gofal a chymorth, gan gynnwys unrhyw 

adnoddau neu ddeunyddiau angenrheidiol, ystyriaethau amgylcheddol, ac 

unrhyw ystyriaethau o ran gwaith gosod a pharatoi ymlaen llaw
Gwybodaeth ychwanegol

Unrhyw wybodaeth berthnasol arall, yn ogystal ag 

unrhyw gynlluniau wrth gefn y mae’n bosibl y bydd eu 
hangen 

Ystyriaethau ar gyfer cynlluniau wrth gefn, gan gynnwys pa gamau a fydd yn cael 

eu cymryd os byddwch yn wynebu heriau wrth ddarparu gofal a chymorth a bod 

dim modd bwrw ymlaen yn ôl y bwriad

RHAID cytuno ar gynlluniau 

gyda'r rheolwr CYN dechrau 

Tasg C.

NI DDYLAI aseswyr 

ddechrau Tasg C oni bai fod 

y cytundeb hwn yn ei le  

Os nad oes modd rheoli’r 

gweithgareddau a gynlluniwyd 

yn ystod unrhyw gam o'r 

cyfnod asesu, heb wneud 

addasiadau rhesymol neu roi 

cynlluniau wrth gefn ar waith, 

dylai’r ymgeisydd gwrdd â’r 

asesydd/rheolwr eto i 

gadarnhau a chytuno ar ffordd 

o fwrw ymlaen â'r 

gweithgaredd sy’n weddill. 

Gallai hyn olygu

bod angen ailgynllunio’r 

gweithgaredd cychwynnol

Candidate planning forms

Ffurflenni cynllunio ymgeiswyr



Ffurflen gynllunio’r asesydd – crynodeb 

Enw’r ymgeisydd
Rhif  

cofrestru

Dyddiad y cyfarfod cynllunio

Unedau dan sylw

Gweithgareddau i’w cyflawni

Bydd y pedwar gweithgaredd yn cael eu cofnodi yma.  

Cofiwch y bydd popeth yn cael ei gynllunio gan yr ymgeisydd ar yr un 

pryd, gyda digon o amser rhwng pob un i fesur y pellter a deithiwyd

Arsylwad 1 

Amserlen y gweithgaredd 
Dyddiad, amser a hyd y cytunwyd arnynt gan yr ymgeisydd a’r 

rheolwr

Defnyddiwch yr adran hon i 

wneud nodiadau ar y mathau o 

sgiliau y gallai ymgeisydd eu 

harddangos yn y gweithgaredd 
hwn a gynlluniwyd 

Bydd hyn yn berthnasol i'r gweithgaredd a gynlluniwyd a dylai’r prif feysydd 
ystyriaeth ddylanwadu arno. Dylent ill dau fod yn gysylltiedig â'r uned 
orfodol a'r unedau dewisol a ddewiswyd.

Canlyniadau dysgu y disgwylir 

tystiolaeth ohonynt yn y 
gweithgaredd a gynlluniwyd  

Dyma lle mae arbenigedd a chymhwysedd yr asesydd yn hollbwysig, 

oherwydd mae’n defnyddio ei ddealltwriaeth o’r cymhwyster.  Mae 

hwn yn asesiad cyfannol, felly dylai'r cyfle asesu fod yn gyfannol ar 

draws y cymhwyster ac NI DDYLAI ganolbwyntio ar unedau unigol.  

Bydd yr unedau gorfodol a dewisol wedi’i cynnwys yma.   Bydd unedau

230/330/365 wedi’u cynnwys bob amser.  Dylid OSGOI asesu rhanedig 

Cwestiynau ychwanegol efallai y 

bydd angen ystyried eu gofyn i'r 
ymgeisydd  

Caniateir i’r asesydd ofyn cwestiynau fel rhan o Dasg C, ond cofiwch 

fod Tasg Cii yn mynnu bod y dysgwr yn myfyrio ar ôl pob arsylwad, 

felly mae’n bwysig ymhelaethu ar hyn yn hytrach na disodli neu 

ddyblygu.   Mae cwestiynau LLAFAR yn dilyn arsylwad gan asesydd yn 

gyfle gwych i gasglu gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n YMWNEUD Â’R 

hyn sydd newydd ddigwydd

Bydd yr wybodaeth hon yn adlewyrchu’r hyn 

sydd wedi’i restru ar ffurflen gynllunio’r 

ymgeisydd a bydd cynlluniau personol yr 

unigolyn/unigolion yn dylanwadu arni 

Cofiwch fod cynllunio sy’n canolbwyntio ar 

berson/plentyn yn hanfodol.  RHAID i'r 

cymhwyster fod yn ail i anghenion yr 

unigolyn sy’n derbyn cymorth.  

Lefel 2 Oedolion:

Mae’r meysydd i'w hystyried ar draws y gweithgareddau asesu yn 

cynnwys: 

• Dulliau o weithio sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

• Dulliau seiliedig ar hawliau

• Cyfathrebu

• Cyfranogiad gweithredol 

Lefel 2 Oedolion/PPI 

Mae’r meysydd i'w hystyried ar draws y gweithgareddau asesu yn 

cynnwys: 

• Dulliau o weithio sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

• Dulliau seiliedig ar hawliau

• Cyfranogiad gweithredol

• Iechyd corfforol a llesiant

• Iechyd meddwl a llesiant

• Cyfathrebu 

• Cymorth personol, cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.

Ni ddylai’r ganolfan fod yn datblygu nac yn 

defnyddio setiau o gwestiynau na llyfrynnau 

gwaith.  

Assessor planning forms

Ffurflenni cynllunio aseswyr



Ymgeisydd – templed o ffurflen adolygiad myfyriol  

Enw’r ymgeisydd Rhif yr ymgeisydd

Gweithgaredd/gofal a 

chymorth a ddarparwyd 

Dyddiad darparu’r gofal a’r 

cymorth/gweithgaredd 

Amlinellwch yr hyn a ddigwyddodd 

Gibb - Disgrifiad

Kolb - Profiad Cadarn

Schön - myfyrio ar y cam gweithredu – drwy’r ffurflen 

Driscoll - Beth? 

Sut oeddech chi’n teimlo?

Gibb - Teimladau

Kolb - Arsylwad myfyriol

Driscoll - Beth? 

Beth aeth yn dda a beth fyddech chi’n ei wella?

Gibb - Y Gwerthusiad

Kolb - Arsylwad myfyriol 

Driscoll - Beth ydy’r ots? 

Beth arall fyddech chi wedi gallu ei wneud?

Gibb - Dadansoddi 

Kolb - Cysyniad cryno

Driscoll - Beth ydy’r ots?

Sut gallai pethau weithio’n well yn y dyfodol?

Gibb - Casgliad 

Kolb - Cysyniad cryno 

Beth ydych chi wedi'i ddysgu am eich ymarfer ac y byddwch chi'n ei 

wneud yn wahanol y tro nesaf? 

Gibb - Cynllun Gweithredu

Kolb - Arbrawf Gweithredol

Driscoll - Beth nesaf?

Tri chyfle gwahanol i ddysgwyr fyfyrio yn ystod y daith asesu, ac mae pob un mor 

bwysig â’i gilydd:

1. Mae’r cofnod myfyriol y cyfeirir ato yn Nhasg A yn ymwneud â myfyrio 

proffesiynol i ddangos y gallu i wneud y canlynol:

✓ Hunanwerthuso a bod yn feirniadol (o’ch hun ac eraill) mewn ffordd 

adeiladol - beth/pam/pryd/sut/ble/pwy

✓ Edrych yn ôl er mwyn symud ymlaen

✓ Dangos ymarfer seiliedig ar dystiolaeth - sut mae 

ymchwil/modelau/theori (ffurfiol neu ddealledig) yn arwain EICH ymarfer; 

angen cadarnhad (rhywun arall yn gallu cadarnhau bod yr hyn a 

gofnodwyd wedi digwydd go iawn) 

✓ Cydnabod y fframwaith gweithredol - deddfwriaeth/polisi

✓ Cydnabod a mesur effaith a chanlyniad

2. Mae’r ffurflen a ddarperir ym mhecyn Asesu Lefel 4 yn ymwneud â Thasg D; 

does dim ffurflen wedi'i darparu ar gyfer Lefel 3 - disgwylir i ddysgwyr ddeall yr 

hyn sy’n ofynnol a sut mae cymell eu hunain 

3. Lefel 2 Trafodaeth gydag Asesydd/ Lefel 3 Trafodaeth Broffesiynol

✓ Lefel 2: myfyrio ar ddysgu, datblygu a phrofiadau gydol y cyfnod asesu 

✓ Lefel 3: 

(a) adolygiad personol a myfyrio ar ganlyniadau gweithgareddau a 

gafodd eu harsylwi

(b) cwestiynau sy’n ymwneud â’r wybodaeth gyffredinol am iechyd a 

gofal a'r ddealltwriaeth o’r maes mewn perthynas â'r 

gweithgareddau asesu a gyflawnwyd

Reflection

Myfyrio



Certification Windows Review 

Adolygu Cyfnodau Ardystio 



Feedback from recent EQA 

activities

Adborth o weithgareddau 

diweddar y swyddogion sicrhau 

ansawdd allanol



Cymhwyster craidd: 

• Gwybodaeth ar goll o flaen y pecyn asesu

• Diffyg eglurder wrth ddyfarnu marciau

• Dyfarnu mwy o farciau na’r hyn gafodd ei 

ddyrannu ar gyfer cwestiwn penodol

• Cyfrifo’r marciau’n anghywir

• Yr asesydd heb gyfiawnhau lle mae’r marciau 

wedi’u newid neu lle defnyddir barn yr asesydd

• Ni ddylai tudalennau nodiadau’r ymgeisydd fod ar 

gael i’r swyddog sicrhau ansawdd allanol - nid oes 

llwybr archwilio sy’n sail resymegol ar gyfer 

gwneud hyn

• Diffyg safoni o fewn cymwysterau ac ar draws 

cymwysterau tebyg ee dull ar gyfer cymwysterau 

Craidd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant, 

ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol

• Diffyg dealltwriaeth o rôl swyddogion sicrhau 

ansawdd mewnol 

• Strategaeth wael gan y swyddogion sicrhau 

ansawdd mewnol neu nid yw’r strategaeth ar waith

Cymhwyster ymarfer: 

• Diffyg safoni o fewn cymwysterau ac ar draws 

cymwysterau tebyg ee dull ar gyfer cymwysterau 

Craidd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad 

Plant, ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol

• Diffyg dealltwriaeth o rôl swyddogion sicrhau 

ansawdd mewnol 

• Strategaeth wael gan y swyddogion sicrhau 

ansawdd mewnol neu nid yw’r strategaeth ar 

waith

• Asesiad awtomatig yn hytrach nag asesiad 

cyfannol

• Dull anghyson o asesu tasgau cymwysterau 

ymarfer - methu mabwysiadu dull newydd y daith 

asesu; dryswch a chamddehongli

• Dim digon o gofnodion o farn yr asesydd

External Quality Assurance - update and feedback

Sicrhau Ansawdd Allanol - yr wybodaeth ddiweddaraf ac adborth



Pwyntiau 
Ansawdd

Asesiad cychwynnol/sefydlu a 

chydnabod dysgu blaenorol (CBD)

Proses rhyddhau asesiadau 

astudiaeth achos 

Archebu a chadw prawf 

papur

Amgylchedd prawf ar-lein –

amodau’r arholiad / gofynion 

JCQ; uniondeb cwestiynau’r 

papur 

Ansawdd yr addysgu a’r dysgu, 

gan gynnwys y broses asesu 

ffurfiannol  

Cyfranogiad cyflogwyr –

penderfyniad ‘Barod am Asesiad’ 

(RFA)/lleoliadau asesu ar y safle

Cefnogi cyflwyno ac asesu 

dwyieithog 

Rhestr wirio i nodi pwy sy’n 

cyrraedd/gadael yr amgylchedd 

asesu - prawf/astudiaeth achos; 

tudalennau nodiadau

VARCS (a yw’n ddilys, yn ddibynadwy, 

yn gyfredol ac yn ddigonol) -

astudiaethau achos 
Defnyddio’r meini prawf 

marcio – y broses safoni 
Proses i gefnogi ailymgeisio

Internal Quality Assurance - include the following quality touch points for Core 

Sicrhau Ansawdd Mewnol - gan cynnwys y pwyntiau ansawdd canlynol ar gyfer Craidd



Pwyntiau 
Ansawdd

Asesiad cychwynnol/sefydlu a 

chydnabod dysgu blaenorol (CBD)

Bod y broses asesu’n 

gyfannol ac yn gyfunol; 

yr holl elfennau wedi’u 

cwblhau Ansawdd yr addysgu a’r dysgu, gan 

gynnwys y broses asesu ffurfiannol  Cyfranogiad cyflogwyr –

penderfyniad ‘Barod am Asesiad’ 

(RFA)

Mae cyflwyno cyfarfodydd yn raddol yn 

cefnogi ac yn eirioli cyfranogiad cyflogwyr 

Dealltwriaeth o berthnasedd a 

chwmpas UNED 200/300; UNED 

230/330/365 a’i rôl o ran paratoi ar 

gyfer asesu

Penderfyniadau a dyfarniadau gan yr 

asesydd a'r swyddog sicrhau ansawdd 

mewnol – a yw’n ddilys, yn gyfredol ac 

yn ddigonol; parodrwydd i asesu

Deall y synergedd rhwng Craidd 

ac Ymarfer

Prosesu, dethol, asesu a’r dull o 

ran unedau dewisol

cefnogi cyflwyniadau ac asesiadau 

dwyieithog 

Gallu asesu yn seiliedig ar farn 

Internal Quality Assurance - Practice

Sicrhau Ansawdd Mewnol - Ymarfer



Cyhoeddwyd Ionawr 2020
https://www.dysguiechydagofal.cymru/cano

lfannau-darparwyr-hyfforddiant/

• Mae elfennau sy’n cael eu hasesu’n fewnol (ar ffurf astudiaethau achos) yn cael eu marcio 

a’u samplu’n fewnol gan swyddogion sicrhau ansawdd mewnol y ganolfan, ac yna’n cael eu 

hadolygu’n allanol gan swyddogion sicrhau ansawdd allanol. 

• Mae’n rhaid i farcwyr canolfannau gwblhau proses safoni fewnol cyn marcio, dan 

arweinyddiaeth swyddogion sicrhau ansawdd mewnol, er mwyn sicrhau cysondeb a 

chywirdeb. 

• Mae’n rhaid i farcwyr allu dangos cysylltiad clir rhwng tystiolaeth y dysgwyr a'r 

marciau maen nhw wedi’u dyfarnu yn y dystiolaeth sy’n cael ei chofnodi.

• Dylai swyddogion sicrhau ansawdd mewnol greu sampl o waith yr asesydd, a lle bo 

angen, gwneud addasiadau i’r marciau i gyd-fynd â’r safonau cywir, gan roi adborth i’r 

marcwyr er mwyn iddynt allu defnyddio hyn ar gyfer gweddill y dysgwyr.

• Bydd swyddogion sicrhau ansawdd allanol yn gwirio bod yr aseswyr mewnol wedi cymedroli’r 

gwaith wrth fonitro’r broses sicrhau ansawdd allanol. Lle bo angen, byddant yn darparu 

adborth, gwelliannau a chynlluniau gweithredu. Os bydd marciau’r ganolfan yn anghywir, 

bydd angen ailfarcio'r gwaith yn seiliedig ar adborth a chanllawiau penodol gan swyddogion 

sicrhau ansawdd allanol.

Cymwysterau craidd (tudalen 9):

Internal Quality Assurance – standardisation: Core

Sicrhau Ansawdd Mewnol – safoni: Craidd

https://www.dysguiechydagofal.cymru/canolfannau-darparwyr-hyfforddiant/


Dyma’r broses safoni fewnol (tudalen 10/11)

• Mae’n rhaid safoni pob asesiad sy’n cael ei farcio’n fewnol a dylid cynnwys yr holl 

aseswyr / marcwyr

• Rhaid i brosesau safoni gael eu cynnal gan ddefnyddio tystiolaeth cwbl ‘fyw’ (ee cyfredol 

ar y rhaglen) ar gyfer dysgwyr

• Yn unigol, dylai aseswyr / marcwyr farcio sampl cyffredin o dystiolaeth gan ddysgwyr 

sydd wedi’u dewis ymlaen llaw fel drafft, gan ddilyn y canllawiau marcio perthnasol

• Dylid dewis sampl cyffredin i gynrychioli’r amrywiaeth o berfformiad a ddisgwylir ar draws 

y garfan. Ar gyfer carfannau bach (ee llai na 10) dylid cynnwys yr holl ddysgwyr

• Os oes anghysondebau, dylai aseswyr / marcwyr edrych ar y rhain gyda’i gilydd a dod i 

gonsensws ynghylch sut mae dehongli’r canllawiau marcio. Os oes unrhyw anghytuno, y 

swyddogion sicrhau ansawdd mewnol sy’n cael y gair olaf

• Mae marcwyr yn cael eu hannog i wneud nodiadau wrth safoni a datblygu deunydd 

cyfeirio a rennir er mwyn helpu i gynnal y safonau y cytunwyd arnynt wrth farcio

• Ar ôl cytuno ar y safonau, dylid marcio rhagor o dystiolaeth gyffredin i gadarnhau eu bod 

wedi cyrraedd cytundeb agosach

Internal Quality Assurance – standardisation: Core

Sicrhau Ansawdd Mewnol – safoni: Craidd



• Mae elfennau sy’n cael eu hasesu’n fewnol yn cael eu 

marcio’n fewnol ac yn dilyn proses sicrhau ansawdd mewnol. 

Yna, maent yn cael eu dilysu’n allanol gan swyddogion 

sicrhau ansawdd allanol. 

• Pwrpas dilysu yw sicrhau bod y ffordd mae’r cymwysterau 

hyn yn cael eu darparu a’u hasesu yn cyrraedd y safonau 

gofynnol. Bydd swyddogion sicrhau ansawdd allanol yn 

monitro gweithgarwch holl staff y ganolfan sy’n rhan o’r 

broses asesu a sicrhau ansawdd mewnol.

• Bydd y swyddogion sicrhau ansawdd allanol yn cael sampl o 

amrywiaeth o ddysgwyr, gan edrych ar benderfyniadau’r 

asesydd a'r swyddog sicrhau ansawdd mewnol a chofnodion 

cysylltiedig yr asesiad. Rhaid i bob penderfyniad asesu fod 

yn ddilys, yn wir ac yn ddigonol (gallai’r rhain gynnwys 

ymarfer - tasgau sydd wedi’u gosod ymlaen llaw, cofnod 

myfyriol, trafodaeth broffesiynol, cofnodion o 

gyfarfodydd; Craidd – asesiad ffurfiannol a pharodrwydd 

wrth wneud penderfyniadau asesu). 

• Lle bo’n berthnasol, bydd y Swyddogion Sicrhau Ansawdd 

Allanol yn cyhoeddi cynllun gweithredu ar gyfer gwella i 

ganolfannau a dylid rhoi hyn ar waith cyn ardystio dysgwyr

Cymwysterau ymarfer (tudalen 10): Mae’r asesiad mewnol yn cael ei ddilysu’n allanol 

gan swyddogion sicrhau ansawdd allanol y 

consortiwm, sy’n defnyddio’r dull samplu

CAMERA. Mae hyn yn golygu y dylai cynllun y 

sampl ystyried pob un o'r canlynol:

Ymgeiswyr / dysgwyr
Sampl cynrychioladol yn seiliedig ar oedran, 

rhyw, ethnigrwydd a sgiliau Cymraeg

Aseswyr
Profiad a chymwysterau, llwyth gwaith, profiad 

galwedigaethol

Dulliau asesu  

Arsylwad a thrafodaeth dan arweiniad yr Asesydd / 

PD (yn dibynnu ar y lefel), cwestiynu, tystiolaeth, 

prosiectau (Lefel 4/5)  

Tystiolaeth

Pob math o dystiolaeth (yn wahanol i’r dystiolaeth 

ofynnol sydd wedi’i nodi yn llawlyfrau cymwysterau 

Ymarfer ee cofnodion myfyriol a chynlluniau

gweithgareddau)

Cofnodion

Cofnodion asesu a sicrhau ansawdd mewnol (gan 

gynnwys cofnodion yr asesiad cychwynnol a 

pharodrwydd i gofnodi asesiadau)

Lleoliadau asesu
Asesiadau yn y gweithle, mewn coleg neu mewn 

lleoliad arall.

Cynnwys y cymhwyster 

A’R 

daith asesu 

ofynnol

Internal Quality Assurance – standardisation: Practice

Sicrhau Ansawdd Mewnol – safoni: Ymarfer



Questions?

Cwestiynau?



Online evaluation

Gwerthusiad ar-lein



Diolch

Thank you


