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 Lansio adroddiad “Creu Cymru Well - gwersi o Ewrop”  

Cadeirydd  

Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru  

Panel  

Dr Mark Lang - Ymchwilydd Annibynnol  

Sharon James - Is-bennaeth, Coleg Caerdydd a’r Fro  

Alun Davies - Aelod Cynulliad dros Blaenau Gwent  

Sylwadau  

Tynnodd Dr Mark Lang a Sharon James sylw at yr angen am fwy o bwyslais ar allbynnau yn 

hytrach na chanlyniadau, a ffocws ar ansawdd tymor hir. Dylai anghenion y dysgwr fod wrth 

wraidd eu rhaglen hyfforddi i sicrhau eu bod yn derbyn y sgiliau a'r addysg gywir.  

Dywedodd Sharon nad ffatrïoedd cymwysterau yw colegau, ond peiriannau sgiliau. Rhaid i 

gymwysterau fod yn addas at y diben, a chynrychioli'r sgiliau sydd eu hangen arnom. Mae 

sgiliau lefel uchel, dim ond yn rhan o'r jig-so, ac mae angen parch cyfartal gwaeth ble mae 

dysgwr yn derbyn ei addysg neu ei hyfforddiant. Amlygodd Sharon hefyd, ers yr ardoll, fod 

cyflogwyr eisiau mwy o brentisiaid, a bellach mae 10% o weithlu Deloitte yn brentisiaid. Mae 

prentisiaethau newydd yn gwneud llwybrau ar gyfer dysgwyr difreintiedig, ac mae Addysg 

hyblyg (rhan amser, o bell, ar-lein) yn dod yn hanfodol er mwyn uwchsgilio’r rhai anoddaf eu 

cyrraedd. Tynnodd Sharon sylw at her cyngor ac arweiniad gyrfaoedd. Gall fod yn anodd 

recriwtio dysgwyr i swyddi gwag sydd eisoes yn bodoli, felly mae uwchsgilio parhaus yn 

hanfodol i staff AB.  

Nododd Alun Davies AC y dylem fod yn dysgu gan ein partneriaid Ewropeaidd a'u harfer 

orau. Nid yn unig dysgu o'r hyn a aeth yn dda, ond yr hyn nad yw wedi mynd cystal. 

Dywedodd Alun hefyd, er bod gan yr Almaen economi lwyddiannus, cymdeithas fwy cyfartal 

a system addysg uchel ei pharch, nid oes ganddi unrhyw brifysgolion ar restr y 30 

prifysgolion orau'r byd. Gan ystyried hwn, a yw ffocws Cymru ar brifysgolion Grŵp Russell a 

thablau cynghrair yn ddefnyddiol mewn gwirionedd?  

Daeth sylwad gan y gynulleidfa yn tynnu sylw at y ffaith bod adeiladwaith a pheirianneg yn 

arwain ar gydraddoldeb parch yn barod, gan fod llwybrau academaidd a VET i yrfaoedd sy'n 

cael eu gwerthfawrogi'n gyfartal. Cytunodd y panel â'r sylwad hwn.  

Cwestiynau a godwyd yn ystod y drafodaeth:  



Beth y gallem ei ddysgu o brofiad Argyfwng Ariannol 2008 i'n helpu i baratoi ar gyfer 

ysgytwad economaidd sy'n gysylltiedig â gadael yr UE?  

A yw canfyddiadau’r adroddiad yn awgrymu bod angen i ni ail-ystyried Addysg 

Uwch?  

Os yw gydnerthedd economaidd wedi'i seilio ar sylfaen ddofn o amrywiaeth o sgiliau ar bob 

lefel, efallai bod angen i ni gydnabod yr angen am sgiliau islaw lefel gradd, a phwysleisio 

bod sgiliau academaidd a galwedigaeth yn bwysig. Amlygodd Sharon James yr angen am 

system ddeuol lle gall pobl newid rhwng pob ochr yn hawdd, yn ogystal â'r angen i fynd i'r 

afael â chanfyddiadau rhieni / teuluoedd ar Lefel A a'r brifysgol yw'r unig lwybr gwerth 

chweil. Grŵp Trawsbleidiol AB a Sgiliau’r Dyfodol CPG on FE and Future Skills 24/09/19  

 

Mae Cymru wedi colli ei sylfaen ddiwydiant trwm - beth fydd yn ei ddisodli yn y 

dyfodol; am beth y byddwn yn adnabyddus fel gwlad; beth yw lle ‘Cymru’ yn 

Chwyldro Diwydiannol 4.0?  

Mae'n bwysig meddwl am yr hyn y mae Cymru eisiau bod yn adnabyddus amdano, a 

chymryd rhan weithredol wrth lunio hyn. Ni ddylem fynd ar ôl buddsoddiad uniongyrchol 

tramor ar unrhyw gost. Rydyn ni'n gwybod rhai pethau y byddwn ni eisiau mwy ohonyn nhw 

yn y dyfodol - gweithio o amgylch datgarboneiddio, sgiliau trafnidiaeth gyhoeddus a thramwy 

torfol, sgiliau mewn diwydiannau creadigol na allwn ni efallai eu rhagweld eto. Bydd yr angen 

i ymateb i newid yn yr hinsawdd yn creu swyddi newydd a gwahanol. Bydd yr addysgu a rôl 

athrawon yn newid. Mae angen i ni ragweld a mynd i'r afael â hyn hefyd. Mae newidiadau i 

swyddi a'r economi yn fwy o esblygiad na chwyldro.  

Beth yw'r economi?  

Awgrymodd Dr Mark Lang nad ydym yn deall ein heconomi, er nad yw wedi newid.  

Pa mor bwysig yw llais y dysgwr?  

Amlygodd Sharon fod llais y dysgwr a’r cyflogwr yn hanfodol i waith pob coleg, a bod eu 

hymgysylltiadau â dysgwyr yn helpu i ddiwallu anghenion y gymuned a’r cyflogwr. Mae 

mewnbwn dysgwyr yn hanfodol i benderfynu pa ddull cyflwyno addysg sydd fwyaf effeithiol 

ar gyfer ymgysylltiad parhaus.  

Cau  

Daeth y drafodaeth i ben gyda’r syniad y gallem fod ar fin dechrau dirwasgiad arall, felly mae 

angen inni feddwl sut y gall Cymru esblygu i ddyfodol gwahanol. Sut allwn ni helpu cwmnïau 

i addasu a symud i feysydd eraill? Mae llawer o golegau wedi ceisio partneriaid yn 

llwyddiannus - soniwyd am Aston Martin ac Airbus - neu wedi ceisio addasu darpariaeth trwy 

fentrau fel Cyfrifon Dysgu Personol. Mae gweithrediad lleol yn bwysig - pa enghreifftiau 

cadarnhaol eraill sy'n bodoli? 


