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Diwallu anghenion unigolion, 
cyflogwyr a’r gymuned rydym 

yn ei gwasanaethu  

Mae rôl Coleg AB yn enfawr:
✓ Cyrsiau lefel mynediad i lefel 7  
✓ Addysg Bellach
✓ Addysg Uwch 
✓ Dysgu Seiliedig ar Waith 
✓ Dysgu Oedolion 
✓ Darpariaeth Ysgolion 
✓ Dysgu Cymunedol 
✓ Dysgu Rhyngwladol 
✓ Hyfforddiant Masnachol 
✓ Dysgu Llawn Amser, Rhan Amser ac O 

Bell 
✓ Dysgu a Hyrwyddir gan Dechnoleg (TEL)
✓ ESOL ac ABE

Datblygu Gweithlu Medrus



Gall cyllid drawsnewid bywydau a chynyddu 
cyfleoedd

Mae AB yn ymateb yn dda ac yn 
rhagweithiol yng nghyswllt y canlynol: 

➢ Dibyniaeth ar Gyllid Craidd

➢ Blaenoriaethau Sgiliau Rhanbarthol 

➢ Cynnydd – canlyniadau/allbynnau 

➢ Cronfa Datblygu Sgiliau 

➢ Masnacheiddio’r cwricwlwm 

➢ Sgiliau lefel uwch 

➢ Datblygiad yr iaith Gymraeg 

➢ Gweithio gyda chyflogwyr 

➢ Cynyddu’r ddarpariaeth prentisiaethau

➢ Effeithlonrwydd/Gwerth Am Arian 

➢ Ymatebol 
➢ Hyblyg
➢ Cadarn
➢ Cydweithredol



Creu cwricwlwm ar gyfer y 
dyfodol

Cynllun
Cwricwlwm

Datblygu
Adnoddau

Datblygu Staff / 
Gweithlu

Cysylltiadau
Masnachol

LMI, Byrddau
Cyflogwyr, Ymchwil

Mewnol

Blaenoriaethau LSKIP 
a Rhwydweithiau

Cyflogwyr

EMSI 



Ansawdd
Effeithlonrwydd

Twf

Blaenoriaethau Cyllido
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Ansawdd – Llwyddiant 

Colegau Cymru 2016-17
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• Mae gormod o gyllid AB yn cael ei wario ar hyfforddiant “adfer” –
gyda myfyrwyr (hyd yn oed y rhai â Gradd C mewn Saesneg a 
Mathemateg) ddim yn “abl/alluog yn academaidd” i ddilyn 
cymhwyster Lefel 3, neu Lefel 2 mewn rhai achosion hyd yn oed

• Nid dim ond ag ailsefyll TGAU mae hyn yn gysylltiedig – bydd gofyn 
am hynny bob amser

• Un ysgol uwchradd gyda 125 o ddisgyblion blwyddyn 11 – dim ond 2 
wedi cael Gradd B mewn gwyddoniaeth – ac mae STEM yn 
flaenoriaeth genedlaethol 

• Trothwy Lefel 1 – 5 gradd G mewn TGAU

• Nid oes gan 70% o ddysgwyr TGAU mewn Mathemateg a Saesneg

• Y farn am addysg alwedigaethol 

• Cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd diduedd ac effeithiol – Hawl y 
dysgwr.  

Y bwlch sgiliau yn 16 oed (os ydyn ni wir am symud i 
ddarparu cymwysterau lefel uwch)
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➢ Rhaid i’r cwricwlwm newid i ddarparu sgiliau / cymwysterau ar 
lefel uwch  

➢ Prototeipio cyflym, cyfansoddion, gweithgynhyrchu uwch, 
cynllunio integredig Lefel 4/5  

➢ Bydd goblygiadau cyllido i’r “newid” hwn  

➢ Buddsoddi mewn offer o safon diwydiant 

➢ Bydd yr offer hwn yn dyddio ac angen ei newid yn llawer cynt 
nag offer peirianneg “traddodiadol”  

➢ Contractau Staff, Adnoddau a Sgiliau 

➢ NI FYDD y sector yn gallu recriwtio peirianwyr (nac arbenigwyr 
codio TG a seibr ddiogelwch, na hyfforddwyr arweinyddiaeth a 
rheolaeth) o ddiwydiant gyda’r sgiliau hyn gyda’r cyflogau 
presennol sydd wedi’u seilio ar athrawon / darlithwyr 
cymwysterau Lefel 2/3  

Heriau - Diwydiant



gweithlu.  

Er hynny, nid ydynt yn fodlon anfon eu staff ar gyrsiau 

34 wythnos yn dechrau ym mis Medi – dim hyfforddiant 

yn cael ei gynnig ym misoedd Gorffennaf ac Awst a 

dim ond darpariaeth gyfyngedig gyda’r nos ac ar 

benwythnosau.

MAENT yn fodlon talu am gyrsiau pwrpasol – a gynhelir 

ar amseroedd ac mewn lleoliadau sy’n gweddu i’w 

busnes

Mae’r contract AB cyffredin gyda darlithwyr yn 

ddarpariaeth AB “draddodiadol” – cyrsiau llawn 

amser, 9 tan 4 yn bennaf – o ddydd Llun i ddydd 

Gwener, ar fodel tri thymor gyda gwyliau haf hir  

Fel y nodwyd uchod, mae graddfa cyflog AB yn 

seiliedig hefyd ar ddarpariaeth AB “draddodiadol” o 

gyflwyno cyrsiau Lefel 2/3

Mae’r materion cytundebol a chyflog hyn yn cyfyngu 

ar allu’r Coleg i fod mor hyblyg ag y byddai cyflogwyr 

yn ei hoffi.

Heriau
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Mae’r cyfleoedd ar gyfer profiadau dysgu mwy “cyffrous”, 
“ymarferol” a “difyr” i’n myfyrwyr a ddarperir gan ddatblygiadau 
mewn technoleg ar ffurf codio, realiti rhithiol a roboteg yn ddiderfyn 
bron.  

Mae ein myfyrwyr ni’n byw eu bywydau “ar-lein” fwy a mwy a’r ffurf 
fwyaf effeithiol ar ddysgu yw pan mae dysgwr yn “dysgu” – nid pan 
mae athro’n “addysgu” neu darlithydd yn “darlithio”……….

Yr “her” yw’r buddsoddiad ymlaen llaw yn y dechnoleg a’r 
hyfforddiant i staff (neu recriwtio staff newydd gyda sgiliau newydd).  

Efallai nad yw’r “cyfle” yng nghyd-destun yr arbedion y gall cyfrifydd 
eu cyfrif – ond mewn profiad dysgu gwell a mwy effeithiol a 
chanlyniad dysgu mwy “gwerthfawr” – a fydd yn creu myfyrwyr sy’n 
deall ac yn gallu defnyddio “sgiliau” maent wedi’u dysgu – nid dim 
ond “gwybod ffeithiau” maent yn eu darllen mewn llyfr neu maent 
wedi’u clywed mewn darlith………  

Dysgu a Hyrwyddir gan Dechnoleg



Anghenion DysguYchwanegol (ADY)
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Atebion Creadigol
Offer yn Cyd-fynd â 

Blaenoriaethau Sgiliau Rhanbarthol 

PAL’s – Rhaglenni Dysgu Cynyddol 

– Rhaglenni Uwch 

Prentisiaid Iau 

“Swyddfa gyflogaeth” fewnol yn y 
coleg
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Diwallu anghenion cyflogwyr

• Mae cyflogwyr peirianneg ac adeiladu’n gofyn mwy a mwy 
am brentisiaid Lefel 3 – i ddatblygu eu sgiliau Lefel 3 “yn y 
swydd” – yn hytrach na recriwtio myfyriwr sydd wedi 
cwblhau cymhwyster Lefel 3 llawn amser yn y coleg

• Gallai hyn arwain at fodel cyflawni “rhatach” ar Lefel 3 –
gyda llai o ddarpariaeth yn y coleg

• Hefyd gall cyflogwyr fod yn “amharod” i gymryd unigolyn 
16/17 oed i wneud prentisiaeth Lefel 2 – yn rhannol 
oherwydd diffyg sgiliau galwedigaethol, ond yn aml rhifedd 
a llythrennedd gwael ac efallai “ddim yn barod am waith” 

• Gallai cyrsiau “estynedig” LlC mewn peirianneg, adeiladu a 
TG ar Lefel 2 gael eu hailbecynnu fel rhaglen “cyn-
prentisiaeth” a’u hefelychu mewn sectorau / meysydd pwnc 
eraill o bosib

Cyfleoedd
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➢ Ffocws ar Atebion

➢ Sgiliau, Sgiliau, 
Sgiliau 

➢ Cydweithredu a 
Phartneriaeth

➢ Trafod Gonest

• Gweithio’n agos ag RSPs a BBaCh

• Herio a chefnogi ysgolion – trothwy 
Lefel 1   

• Cyngor a chyfarwyddyd diduedd a 
chynhwysfawr

• Brand AB

• Ffocws ar gynnydd 

• Parhau i fasnacheiddio CP

• Hybu sgiliau a phrentisiaethau 

• WBQ – cydnabyddedig a 
gwerthfawr

• Cyllido lles a chysylltiadau â Gofal 
Iechyd  

• Ymateb i’r Bil ADY  

• Cyllid Sefydliadol – Dysgu Seiliedig 
ar Waith/AB/AU/ACL 

Beth allwn ni ei wneud?           
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Unrhyw 
Gwestiynau?


