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1.  RÔL Y CYNGOR GOFAL YM MAES 
ADDYSG GWAITH 

 1.1.  Rôl Cyngor Gofal Cymru (y Cyngor Gofal) yw helpu i amddiffyn y cyhoedd drwy sicrhau 
bod gweithwyr gofal cymdeithasol wedi cael hyfforddiant addas a’u bod yn addas i 
ymarfer. Mae’n gwneud hyn drwy sefydlu a chynnal cofrestr, drwy gyhoeddi safonau ar 
gyfer hyfforddi ac ymarfer, a thrwy gymryd camau pan na fydd rhaglenni neu’r rheini 
sydd wedi cofrestru yn cyrraedd y safonau sydd wedi’u gosod. 

1.2.  O ran addysg gwaith cymdeithasol, y Cyngor Gofal sy’n rheoleiddio hyfforddiant 
proffesiynol cyn ac ar ôl cymhwyso yng Nghymru. Mae’r gwaith rheoleiddio hwn yn 
cynnwys cymeradwyo, monitro, adolygu ac arolygu rhaglenni yn unol â gofynion Y 
Fframwaith ar gyfer y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru1, y Rheolau 
Cymeradwyo Cyrsiau Ôl-gymhwyso ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol (Cymru) 20122, a’r 
safonau sy’n cyd-fynd â’r rheini. 

1.3.   Mae’r Cyngor Gofal yn gyfrifol am ddatblygu’r maes hefyd, ac mae’n ceisio gwella 
safonau gwaith cymdeithasol proffesiynol a gwella’r canlyniadau i ddefnyddwyr 
gwasanaethau drwy reoleiddio a thrwy ei berthynas ehangach gyda sefydliadau a 
gweithlu’r sector gofal cymdeithasol. Rhan o’r gwaith datblygu hwn yw helpu i sicrhau 
bod digon o weithwyr cymdeithasol yn cael eu hyfforddi, ac rydym yn gweithio gyda 
chyflogwyr a phrifysgolion er mwyn asesu’r galw am weithwyr cymdeithasol cymwys yn y 
dyfodol, gan edrych yn strategol ar yr hyfforddiant sy’n cael ei roi. 

1.4. Mae’r Cyngor Gofal yn cyflawni ei waith sicrhau ansawdd drwy graffu ar y canlynol.
•  Sut y caiff rhaglenni eu cymeradwyo yn unol â’r meini prawf a gyhoeddir yn rheolau a 

gofynion y Cyngor Gofal, ac yna:
•  monitro rhaglenni’n flynyddol, sy’n cynnwys ymweliad blynyddol gan swyddogion y 

Cyngor Gofal;
•  adolygiadau thematig lle bydd y Cyngor Gofal yn edrych ar elfen benodol o addysg 

gwaith cymdeithasol;
•  adolygiadau rheolaidd sy’n cael eu cynnal bob rhyw bum mlynedd; ac
•  ymchwiliadau ac arolygiadau lle credir nad yw rhaglenni’n ateb y gofynion i’w 

cymeradwyo.

1.5.  Mae’r adroddiad hwn ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016, pan aeth 
y Cyngor Gofal ati i wneud y canlynol: 
•  y gwaith blynyddol o fonitro wyth gradd mewn gwaith cymdeithasol, a hynny mewn 

saith prifysgol;
•  y gwaith blynyddol o fonitro 12 o raglenni ôl-gymhwyso gan gynnwys pedair rhaglen 

sy’n rhan o’r fframwaith Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus;
•  cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith Cymdeithasol Ymgynghorol, sef rhan olaf y fframwaith 

addysg a dysgu proffesiynol parhaus; ac
•  ystyried ceisiadau i addasu rhaglenni sy’n bodoli eisoes ac wedi’u cymeradwyo.

1.6.  Ymwelwyd â phob lleoliad lle cynigir graddau mewn gwaith cymdeithasol a rhaglenni 
Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus, a rhoddodd pob rhaglen wybodaeth am ei gwaith 
yn ystod y flwyddyn. 

1 Y Fframwaith ar gyfer y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru, Cyngor Gofal Cymru, 2013
2 Rheolau Cymeradwyo Cyrsiau Ôl-gymhwyso ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol (Cymru) 2012, Cyngor Gofal Cymru, 2012
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2.  Y RADD MEWN GWAITH 
CYMDEITHASOL

Ceisiadau am hyfforddiant cymhwyso yn 2015/16
2.1.  Mae pum gradd mewn gwaith cymdeithasol ar lefel israddedig ar gael yng Nghymru, a 

thair ar lefel Meistr, sy’n cynnig 297 o lefydd bob blwyddyn. Nod strategol y Cyngor Gofal 
yw bod hyfforddiant gwaith cymdeithasol yn seiliedig ar gynlluniau cyflogwyr ar gyfer eu 
gweithlu, ond nid proses rwydd yw penderfynu ar union nifer y gweithwyr cymdeithasol 
y mae angen eu hyfforddi. Mae’n rhaid rhoi sylw i ffactorau tymor hwy  
fel demograffeg sy’n newid, cyfuniadau sgiliau a ffactorau economaidd, ynghyd â 
ffactorau yn y tymor byrrach fel nifer y swyddi gwag a’r capasiti ar gyfer rhoi cyfleoedd 
dysgu ymarfer. 

2.2.  Mae cysylltiad agos, felly, rhwng nifer y llefydd sydd ar gael ar raglenni cymhwyso gwaith 
cymdeithasol a’r trefniadau partneriaeth rhwng y prifysgolion a chyflogwyr. Cafodd 
y niferoedd presennol eu pennu’n bennaf pan ailgymeradwyodd y Cyngor Gofal y 
rhaglenni yn 2012-13. Ers cyflwyno’r radd yn 2005, bu gostyngiad o 17% yn nifer y llefydd 
sydd wedi’u cymeradwyo. Mae’r gostyngiad hwn wedi dod yn sgil mwy o sefydlogrwydd 
yn y gweithlu ac wrth i gyflogwyr gynllunio’r gweithlu hwnnw’n well, yn ogystal ag yn 
sgil yr her barhaol o gynnig digon o gyfleoedd dysgu ymarfer. 

Tabl 1 

Nifer y Llefydd wedi’u Cymeradwyo
Yn 2005 Yn 2011 Yn 2016

Lefel
Nifer wedi’u 
cymeradwyo

Lefel
Nifer wedi’u 
cymeradwyo

Lefel
Nifer wedi’u 
cymeradwyo

Bangor Israddedig 50 Israddedig 50 Meistr 22

Prifysgol Caerdydd Meistr 48 Meistr 48 Meistr 48

Prifysgol Abertawe Meistr 20

Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd / Pen-y-Bont

Israddedig 70 Israddedig 70 Israddedig 66

Glyndŵr Israddedig 50 Israddedig 40 Israddedig 36

Y Brifysgol Agored Israddedig 40 Israddedig 40 Israddedig 40

Prifysgol Abertawe Israddedig 55 Israddedig 50 Israddedig 30

Prifysgol De Cymru 

Israddedig 
(Prifysgolion 

Morgannwg a 
Chasnewydd ar 

y cyd)

43

Israddedig 
(Prifysgolion 

Morgannwg a 
Chasnewydd 

ar y cyd)

43 Israddedig 35

Is-gyfanswm Israddedig 308  293  207
Is-gyfanswm Meistr 48  48  90
Cyfanswm  356 341 297
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2.3.  Bu newid hefyd yn natur y rhaglenni gwaith cymdeithasol, gyda chynnydd yn nifer y 
cyrsiau ôl-raddedig sy’n golygu bod 30% o’r holl lefydd sydd ar gael bellach ar y cyrsiau 
hynny. Bu’r un math o gynnydd mewn mannau eraill yn y DU. Mae’r cyrsiau sy’n cael eu 
darparu ledled y DU ar y gwahanol lefelau academaidd fel a ganlyn.

Tabl 2

Canran y Cyrsiau yn ôl y Lefel Academaidd

Lefel y Cwrs Lloegr
Gogledd 
Iwerddon

Yr Alban Cymru

Israddedig 46% 100% 60% 70%

Meistr 54% 0% 40% 30%

2.4.  O’r 1,656 o geisiadau i gael lle ar raglenni yng Nghymru, cynigiwyd cyfweliad i 7213 
neu 44%. Y rhaglenni eu hunain sy’n gyfrifol am recriwtio i’r rhaglenni, a rhaid iddynt 
gynnwys gofynion y Cyngor Gofal yn eu proses ddethol. Mae’n rhaid i fyfyrwyr ddangos 
addewid academaidd a lefel o ymwybyddiaeth broffesiynol a fydd yn eu paratoi at 
hyfforddiant gwaith cymdeithasol. Mae’r rhan fwyaf o’r rhaglenni’n gofyn i’r ymgeiswyr 
gael lefel o brofiad perthnasol hefyd. Mae’r rhaglenni’n mynd ati’n bwrpasol i geisio 
gwella mynediad i addysg uwch, ac felly mae nifer o geisiadau’n cael eu barnu ar sail 
profiad ac addewid, yn hytrach na phrawf o allu academaidd. Fodd bynnag, i’r rheini sy’n 
gwneud cais ar sail eu gallu academaidd, dros y blynyddoedd diwethaf mae gofynion y 
rhaglenni wedi bod yn uwch, gan ofyn am rhwng 240 a 280 o bwyntiau UCAS ar gyfer y 
rhaglenni israddedig. Fel arfer, mae angen i’r ymgeiswyr fod wedi cael 2.1 yn eu gradd 
gyntaf i astudio cwrs Meistr, ond gellir derbyn gradd is os gallant ddangos bod ganddynt 
fwy o brofiad ymarferol.

2.5.  Gwyddom fod rhai ymgeiswyr yn gwneud cais i fwy nag un brifysgol yng Nghymru 
er mwyn astudio gwaith cymdeithasol, ac felly mae’n anodd gwybod faint o bobl yn 
union sy’n gwneud cais. Ond gwyddom fod llai o geisiadau wedi cael eu gwneud dros y 
blynyddoedd diwethaf. 

2.6.  Mae gwaith dadansoddi yn dangos bod y rhaglenni ar lefel Meistr yn ennyn llawer o 
ddiddordeb. Bu rhywfaint o ostyngiad yn nifer y ceisiadau i raglenni israddedig, amser 
llawn eraill. Mae rhai rhaglenni wedi’i chael yn fwy anodd llenwi eu llefydd, a hynny 
oherwydd y ffaith bod llai o ymgeiswyr ar secondiad, bod llai o fwrsariaethau ar gael o 
Loegr, a bod gan ymgeiswyr fwy o ddewis o raglenni. Mae rhai rhaglenni felly yn derbyn 
mwy o ymgeiswyr o’u rhestrau wrth gefn.

2.7.  Y llynedd, pwysleisiwyd gennym y byddai’n bwysig monitro effaith hyn ar gynnydd 
myfyrwyr, yn enwedig wrth i fyfyrwyr fynd ar leoliadau ymarfer, a’r effaith ar gyfraddau 
cwblhau a’r graddau a geir. Er ei bod yn rhy gynnar i lunio casgliadau, mae’n ddiddorol 
nodi y bu cynnydd yn nifer y myfyrwyr a gyfeirir at y Cyngor Gofal yn sgil pryderon am 
eu haddasrwydd i ymarfer. Efallai fod rhesymau eraill am hyn, a bydd angen edrych ar y 
mater yn fanylach. Os bydd tystiolaeth bod myfyrwyr yn cael mwy o anawsterau, bydd 
angen i’r rhaglenni ystyried pa gymorth ychwanegol y mae ei angen arnynt er mwyn 
cynnal y safon wrth i weithwyr cymdeithasol raddio. 

3 Nid yw’r nifer yn cynnwys ffigurau un rhaglen, lle nad oedd data ar gael
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Tabl 3

Blwyddyn mynediad Nifer y ceisiadau

2006/07 2076

2007/08 1816

2008/09 1902

2009/10 1725

2010/11 1938

2011/12 2050

2012/13 1874

2013/14 1727

2014/15 1862

2015/16 1656

Y Niferoedd yn 2015/16

2.8.  Cofrestrwyd 299 o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol newydd yn ystod y flwyddyn. Gan 
ddiystyru’r rheini a roddodd y gorau iddi’n gynnar iawn, a’r rheini a oedd yn dychwelyd 
ar ôl saib o’u hastudiaethau, roedd 270 o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol newydd. Roedd 
hyn 18 yn llai na’r llynedd, gyda 7 yn fwy yn dechrau rhaglenni Meistr a 25 yn llai yn 
dechrau rhaglenni israddedig. Bydd nifer o ffactorau yn effeithio ar y niferoedd sy’n 
dilyn graddau mewn gwaith cymdeithasol, gan gynnwys nifer ac ansawdd yr ymgeiswyr, 
polisïau recriwtio a dethol y rhaglen, capasiti cyflogwyr i roi Cyfleoedd Dysgu Ymarfer, 
cynlluniau’r brifysgol, a nifer y llefydd y bydd Cyngor Gofal yn eu cymeradwyo. 

2.9.  Mae Ffigur 1 yn dangos y newidiadau yn y niferoedd. Mae’r niferoedd is yn 2011/12 a 
2012/13 yn adlewyrchiad o’r newidiadau yn y ddarpariaeth, gyda rhai rhaglenni’n dod 
i ben neu’n derbyn llai o israddedigion wrth i fyfyrwyr symud i raglenni Meistr dwy 
flynedd. Mae’r cynnydd ers 2013/14 yn adlewyrchu’r ffaith bod yr holl raglenni ar gael yn 
llawn unwaith eto. 

Ffigur 1
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2.10.  Mae Tabl 4 yn dangos bod perthynas agos rhwng nifer y llefydd sydd wedi’u cymeradwyo 
a nifer y myfyrwyr newydd. Mae hyn yn adlewyrchu’r gwaith pwrpasol sy’n cael ei wneud 
gan y Cyngor Gofal a’r rhaglenni i sicrhau bod y rhaglenni o faint priodol er mwyn rhoi i 
bob myfyriwr brofiadau dysgu addas, a hynny yn y coleg ac ar leoliadau ymarfer ill dau.

Tabl 4

Cyfanswm y niferoedd ar Raglenni Cymhwyso Gwaith Cymdeithasol

Rhaglen Llwybr

Cyfanswm 
y llefydd 
wedi’u 

cymeradwyo

Canran 
y llefydd 
wedi’u 

cymeradwyo 
a lenwyd 
2014/15 

Cyfanswm 
y llefydd 
wedi’u 

cymeradwyo
Nifer 

2015/16

Canran 
y llefydd 
wedi’u 

cymeradwyo 
a lenwyd 
2015/16 2014/15 2015/16

Meistr Prifysgol Bangor 2 flynedd ALl 22 82% 22 23 105%

Meistr Prifysgol Caerdydd 2 flynedd ALl 48 98% 48 48 100%

Meistr Prifysgol Abertawe 2 flynedd ALl 20 95% 20 20 100%

Israddedig Prifysgol 
Metropolitan Caerdydd

3 blynedd ALl 50 98% 50 45 90%

Israddedig Prifysgol 
Metropolitan Caerdydd,  
Pen-y-bont

3 blynedd ALl 16 100% 16 16 100%

Israddedig Prifysgol 
Glyndŵr

3 blynedd ALl 36 100% 36 33 92%

Israddedig y Brifysgol 
Agored yng Nghymru

Dysgu o bell 
3 – 6 blynedd

40 93% 40 22 55%

Israddedig Prifysgol 
Abertawe

3 blynedd ALl 30 103% 30 30 100%

Prifysgol De Cymru 
(Israddedig, Caerllion)

3 blynedd ALl  23 87% 35 33 94%

Prifysgol De Cymru 
(Israddedig, Glyntaf)

3 blynedd ALl 15 100% 35 33 94%

Cyfanswm, Israddedig 210 97% 207 179 86%

Cyfanswm, Meistr 90 93% 90 91 101%

Cyfanswm 304 96% 297 270 91%

ALl = Amser Llawn
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2.11.  Mae’r dull o roi hyfforddiant gwaith cymdeithasol mewn partneriaeth wedi golygu bod 
modd ateb gofynion cyflogwyr a’r sector yn well. Mae hyn wedi arwain at gyflwyno 
rhaglenni Meistr ychwanegol a chynnydd yn nifer y rheini a gaiff eu secondio gan eu 
cyflogwyr i’r Brifysgol Agored. Yn ogystal ag agor llwybr Dysgu o Bell y Brifysgol Agored 
i nifer bychan o fyfyrwyr mynediad uniongyrchol, gallai hyn fod yn rheswm dros y 
gostyngiad yn nifer y dysgwyr ar y rhaglenni israddedig amser llawn. 

Tabl 5

Niferoedd sy’n dilyn y radd mewn gwaith cymdeithasol yn ôl y llwybr astudio 

Blwyddyn 
mynediad

Meistr  
Amser llawn

Israddedig 
Amser llawn

Israddedig 
Rhan amser

Israddedig, 
dysgu o bell

Cyfanswm

2007/08 48 237 10

2008/09 49 242 3 26 320

2009/10 52 219 2 26 299

2010/11 48 224 0 37 309

2011/12 48 192 0 37 277

2012/13 60 161 0 36 257

2013/14 89 164 0 40 293

2014/15 84 167 0 37 288

2015/16 91 157 0 22 270



10

Sicrwydd Ansawdd Addysg a Hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Proffil demograffig myfyrwyr newydd

2.12.  Ar y cyfan, mae proffil demograffig y myfyrwyr newydd yn parhau’n debyg i flynyddoedd 
blaenorol. O ran oedran, roedd 42% o’r myfyrwyr newydd rhwng 25 a 34 oed wrth 
ddechrau’r cwrs, ac mae canran y rheini sydd o dan 20 oed wrth ddechrau’r cwrs yn 
parhau i ostwng.

Ffigur 2

2.13.   O ran rhyw, mae’r patrwm ymhlith myfyrwyr newydd yn parhau, ac mae’n ymddangos 
mai benywaidd ar y cyfan fydd y gweithlu gwaith cymdeithasol yn y dyfodol. Myfyrwyr 
benywaidd oedd 88% o’r rhai newydd. Ers dechrau’r radd mewn gwaith cymdeithasol 
yn 2005, mae cyfran y myfyrwyr gwrywaidd sy’n dechrau’r rhaglen gymhwyso wedi aros 
rhwng 12% ac 18% o’r cyfanswm. Yn 2014, dangosodd cofrestr gwaith cymdeithasol y 
Cyngor Gofal fod 21% o’r holl weithwyr cymdeithasol yn wrywod. Ar y llaw arall, cyfran 
y myfyrwyr gwaith cymdeithasol gwrywaidd oedd 15%. Dros gyfnod, mae’r nifer is o 
fyfyrwyr gwrywaidd newydd yn debygol o arwain at ostyngiad yng nghyfran y gweithwyr 
cymdeithasol gwrywaidd yn y maes. 

  O ran anabledd, ystyriai 96% o’r myfyrwyr nad oedd ganddynt anabledd. Mae hyn yn 
gynnydd o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol sy’n anodd ei esbonio, a bydd angen 
monitro hyn yn y dyfodol, gan ystyried bod y prifysgolion wedi ymrwymo i ehangu 
mynediad.

  Gofynnir i fyfyrwyr am eu rhywioldeb pan fyddant yn cofrestru fel myfyrwyr gwaith 
cymdeithasol. O blith y rheini a lenwodd yr adran hon, disgrifiodd 93% ohonynt eu 
hunain yn heterorywiol, a 4% yn bobl lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol. 

2.14.  Bu mymryn o ostyngiad yn nifer y myfyrwyr newydd a ddisgrifiai eu hunain yn bobl ddu 
neu o grŵp lleiafrif ethnig, sef 2%, gyda 92% yn disgrifio’u hunain yn bobl wyn a 6% 
heb roi gwybod. 

2.15.  Mae gwybodaeth am ddewis iaith pobl wrth astudio ar gyfer gradd mewn gwaith 
cymdeithasol yn cynnwys data’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Mae’r 
Cyngor Gofal a nifer o ddarparwyr hyfforddiant wedi gweithio gyda’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol i ddatblygu cynllun academaidd er mwyn cynyddu’r cyfleoedd i astudio 
drwy gyfrwng y Gymraeg a nifer y bobl sy’n dewis gwneud hynny. Mae hyn wedi golygu 
bod tri darparwr hyfforddiant yn cael cymorth ariannol i gynyddu nifer y staff sy’n siarad 
Cymraeg ar eu rhaglenni.
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Tabl 6

Gwybodaeth am y Gymraeg yn 2014/15 ar gyrsiau penodol a nodwyd gan Gyngor Gofal Cymru

Cyfanswm y 
myfyrwyr ar 

y cwrs

Canran y 
siaradwyr 
Cymraeg 
(rhugl a 
ddim yn 
rhugl)

Yn astudio 
120 credyd 

neu fwy 
drwy 

gyfrwng y 
Gymraeg

Yn astudio 
llai na 120 
credyd ond 

80 neu 
fwy drwy 
gyfrwng y 
Gymraeg

Yn astudio 
llai na 80 

credyd ond 
40 neu 

fwy drwy 
gyfrwng y 
Gymraeg

Yn astudio 
llai na 40 

credyd 
ond mwy 
na 0 drwy 
gyfrwng y 
Gymraeg

Yn astudio 0 
credyd drwy 
gyfrwng y 
Gymraeg

760 28% 1.6% 1.6% ≤0.7% >16% 75%

Ffynhonnell: HESA

Mae’r cynllun hefyd yn gosod targedau ar gyfer faint o’r cwrs sydd ar gael yn Gymraeg a nifer 
y myfyrwyr sy’n dewis yr opsiwn hwn. Nid yw data’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn 
cynnwys data penodol pan fydd y ffigur yn llai na phump, ond mae’r dystiolaeth yn dangos 
bod y cynnydd tuag at gyrraedd y targedau’n dderbyniol, a bod y targed pum mlynedd wedi’i 
gyrraedd mewn un achos.

Tabl 7

Targedau 2 
flynedd (erbyn 

2015/16)

Targedau 5 
mlynedd (erbyn 

2019/20)
Yn 2014/15

Myfyrwyr sy’n astudio’r holl gwrs drwy 
gyfrwng y Gymraeg

34 40 12

Myfyrwyr sy’n astudio mwyafrif y cwrs 
drwy gyfrwng y Gymraeg (80 credyd)

34 40 12

Myfyrwyr sy’n astudio cyfran sylweddol 
y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg (40 
credyd)

44 50 ≤17

Myfyrwyr sy’n astudio rhywfaint o’r 
cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg

74 90 ≥125

Staff a gyllidir drwy Gynllun Staffio'r 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

2 4 3

Lleoliadau lle mae’n bosibl astudio 80 
credyd

1 2 1

Lleoliadau lle mae’n bosibl astudio 40 
credyd

2 3 2
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Rhoi’r gorau i astudio

2.16.  Rhaid i bob myfyriwr ar gyrsiau gradd gwaith cymdeithasol yng Nghymru fod wedi’u 
cofrestru gyda’r Cyngor Gofal. O ganlyniad, mae modd defnyddio’r gofrestr i fonitro 
cynnydd myfyrwyr, yn ogystal â’r wybodaeth ychwanegol y bydd prifysgolion yn ei rhoi 
inni am y rhesymau os bydd myfyrwyr yn rhoi’r gorau i astudio ar y rhaglenni. 

Tabl 8

Rheswm dros roi’r gorau iddi
Nifer a dynnwyd o’r 

gofrestr
Canran

Rhoi’r gorau iddi – Rhesymau academaidd 9 21%

Rhoi’r gorau iddi – Rhesymau iechyd 14 33%

Rhoi’r gorau iddi – Rhesymau personol 17 41%

Tynnu’r enw oddi ar y gofrestr – Addasrwydd i 
ymarfer neu fethu â thalu’r ffi blynyddol 

2 5%

Cyfanswm 42 100%

2.17.  Yn ystod y flwyddyn, tynnwyd enwau 42 o fyfyrwyr oddi ar y Cofrestr am iddynt roi’r 
gorau i’r radd mewn gwaith cymdeithasol cyn yr asesiad terfynol, neu am i’r Cyngor Gofal 
ei hun dynnu’u henwau oddi yno. Mae hyn yn 5.7% o’r holl fyfyrwyr gwaith cymdeithasol 
cofrestredig, ac yn ostyngiad o 2% o’i gymharu â ffigur 2014/15. Mae’r prifysgolion wedi 
nodi mai rhesymau personol (41%) sy’n gyfrifol am ymadawiad myfyrwyr gan amlaf, sy’n 
cynnwys rhesymau ariannol, ac yna rhesymau iechyd. Rhesymau iechyd oedd yn gyfrifol 
am 33% o bob ymadawiad a oedd yn gynnydd o 19% ers y flwyddyn flaenorol. Fel y 
gwelir isod, methodd 4 myfyriwr arall eu cyrsiau ar ôl yr asesiad terfynol. 

2.18.  O edrych ar broffiliau cydraddoldeb y myfyrwyr a roddodd y gorau iddi, mae myfyrwyr 
a chanddynt nodweddion gwarchodedig penodol wedi’u gorgynrychioli fymryn. Er 
enghraifft, mae 10% (4 myfyriwr) o’r rheini a roddodd y gorau iddi yn disgrifio’u hunain 
yn bobl ddu neu o leiafrif ethnig, o’i gymharu â 8% ar y rhestr gyfan. O ran rhyw, roedd 
17% o’r rhai a ymadawodd yn wrywod o’i gymharu â 14% ar y gofrestr gyfan. Mae’r 
ffigurau hyn yn agosach at y niferoedd ar y gofrestr gyfan na rhai y llynedd. 
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3.  CYFEIRIO YNGHYLCH ADDASRWYDD I 
YMARFER

3.1.  Yn ystod y flwyddyn, cyfeiriwyd 22 o fyfyrwyr at y Cyngor Gofal o dan y Rheolau 
Addasrwydd i Ymarfer. Mae gofyn i raglenni roi gwybod i’r Cyngor Gofal pryd bynnag y 
dechreuir ymchwiliad i addasrwydd myfyriwr i gael hyfforddiant. 

3.2.  O’r 22, caewyd 17 achos yn ystod y flwyddyn ac mae pump yn dal ar agor. O’r rheini a 
gafodd eu cau, caewyd tri ar ôl asesiad risg, 13 ar ôl cynhadledd achos, a chyfeiriwyd un 
at bwyllgor ymchwilio.

3.3.  Gan fod llai yn dymuno dilyn graddau mewn gwaith cymdeithasol, mae cyflogwyr wedi 
mynegi pryderon y gall hynny arwain at fwy o broblemau o ran addasrwydd. Mae’n 
briodol felly i’r adroddiad hwn gynnwys data sy’n ymwneud â’r pryderon hyn yn y 
dyfodol, er mwyn canfod unrhyw dueddiadau neu faterion y mae angen rhoi sylw iddynt. 
Bydd swyddogion y Cyngor Gofal yn parhau i gydweithio’n agos ar y mater hwn er mwyn 
sicrhau bod y materion hyn yn cael eu canfod ac yn cael sylw. 



14

Sicrwydd Ansawdd Addysg a Hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

4.  CYLLIDO MYFYRWYR GWAITH 
CYMDEITHASOL

4.1.  Mae’r Cyngor Gofal yn cefnogi addysg a hyfforddiant gweithwyr cymdeithasol sy’n 
gymwys drwy daliadau anogaeth. Mae’r rhain yn cynnwys:

 •  Bwrsariaethau a lwfansau teithio i rai myfyrwyr i astudio yng Nghymru;

 •  Cyllid ar gyfer Cyfleoedd Dysgu Ymarfer i awdurdodau lleol sy’n derbyn myfyrwyr;

 •  Grant i helpu a galluogi defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i gyfrannu at addysg 
gweithwyr cymdeithasol.

4.2.  Yn 2015/16, cafodd 579 o fyfyrwyr a oedd yn dilyn graddau Israddedig a meistr 
mewn gwaith cymdeithasol fwrsariaethau a mathau eraill o gymorth ariannol gwerth 
£2,701,000. O’r 270 o fyfyrwyr newydd, cafodd 238 fwrsariaethau‘r Cyngor Gofal; cafwyd 
pedwar cais lle na roddwyd bwrsariaeth. 

4.3. O’r 28 myfyriwr newydd arall: 

 •  Roedd 10 o Loegr ac un o Ogledd Iwerddon, ac felly nid oeddent yn gymwys i gael 
bwrsariaeth; 

 •  Roedd 17 yn cael cymorth ariannol gan eu cyflogwr, ac felly nid oeddent hwythau yn 
gymwys i gael bwrsariaeth; 

 •  Nid yw’n glir sut oedd y myfyriwr arall yn cyllido’i astudiaethau. 

Ar sail y ffigurau hyn, roedd 6% o’r myfyrwyr newydd yn cael cymorth ariannol gan eu cyflogwr 
o’i gymharu â 11% yn 2014/15 a 13% yn 2012/13, sy’n cyd-fynd â’r dystiolaeth anecdotaidd y bu 
llai o gyfleoedd drwy secondiadau ac i hyfforddeion. 

Dyrannwyd y bwrsariaethau fel a ganlyn: 

Tabl 9

Dyraniad bwrsariaethau 2015-16

Israddedig Canran Gradd Meistr Canran

Cyfanswm y 
Bwrsariaethau

579 418 72% 161 28%

Bwrsariaethau 
Newydd

238 151 63% 88 37%
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5. DYSGU YMARFER

5.1.  Caiff pob rhaglen ei rhoi ar waith drwy bartneriaethau, lle bydd hanner dysgu’r myfyriwr 
yn digwydd mewn coleg a’r hanner arall mewn lleoliad ymarfer. Mae’n bwysig bod 
y Cyfleoedd Dysgu Ymarfer hyn yn adlewyrchu’r arferion diweddaraf mewn gwaith 
cymdeithasol er mwyn paratoi myfyrwyr yn effeithiol ar gyfer y proffesiwn. Fodd bynnag, 
mae rhoi digon o Gyfleoedd Dysgu Ymarfer yn her barhaol i gyflogwyr yn wyneb y 
galwadau sydd arnynt, a dangosodd ymchwil Prifysgol De Cymru yn 2013/144 fod y 
ddarpariaeth ar brydiau’n dibynnu’n drwm ar ewyllys da staff. 

5.2.  Mae dysgu ymarfer wedi’i gynllunio i helpu myfyrwyr i ddatblygu ac i ymarfer, ac i asesu 
pa mor gymwys ydynt yn cyflawni tasgau gwaith cymdeithasol. Mae gwaith cymdeithasol 
yng Nghymru yn broffesiwn amrywiol sy’n cael ei ddarparu mewn lleoliadau â’u natur 
hwythau’n amrywio. Ystyrir felly natur y sector, y lleoliad a’r math o wasanaeth wrth 
roi Cyfleoedd Dysgu Ymarfer, er mwyn sicrhau eu bod yn weddol gynrychioladol o’r 
proffesiwn. 

  Er mwyn paratoi at y gwaith hwn, mae rheolau’r Cyngor Gofal yn gofyn i bob  
myfyriwr dreulio o leiaf un o’r Cyfleoedd Dysgu Ymarfer hwy (Lefel 2 a Lefel 3)  
yng ngwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol. Mae’r graff isod yn dangos i  
ba raddau y bu Cyfleoedd Dysgu Ymarfer mewn gwasanaethau cymdeithasol 
awdurdodau lleol ar gael.

Ffigur 3

5.3.  Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod myfyrwyr yn dal i gael lleoliadau addas, gyda lefel 
uchel iawn o leoliadau statudol tua diwedd eu cwrs. Eleni bu cynnydd yng nghyfran y 
Cyfleoedd Dysgu Ymarfer yn y sector annibynnol ar lefel 1 (yn codi o 14% i 25%) ond 
mae’r darlun cyffredinol yn parhau’n sefydlog. 

4 Maximising the Sustainability and Effectiveness of Practice Learning Opportunities in the Social Work Degree. Adroddiad a baratowyd ar gyfer Cyngor Gofal Cymru, 2014
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5.4.  O ran y lleoliad, mae mwyafrif y Cyfleoedd Dysgu Ymarfer hwy mewn timau gwaith 
maes, sef lle mae’r mwyafrif o swyddi gwaith cymdeithasol cymwysedig. Mae’r patrwm 
cyffredinol yn hyn o beth yn debyg i batrwm y llynedd, ond mae nifer y lleoliadau Gwaith 
Cymunedol wedi cynyddu 6% eleni, o gyfanswm o 103 i 157. Er mai Cyfleoedd Dysgu 
Ymarfer ugain niwrnod ar lefel 1 yw’r mwyafrif o’r rhain, roedd ugain yn Gyfleoedd 
Dysgu Ymarfer terfynol (o’i gymharu â chwech y llynedd). Mae hwn yn ddatblygiad 
diddorol ac ystyried bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
wedi’i chyflwyno, a’r angen cynyddol i ddatblygu atebion hyblyg yn y gymuned i 
hyrwyddo llesiant ac ateb anghenion gofal cymdeithasol. 

Ffigur 4

5.5.   Yn ôl yr arolwg diweddaraf ar gyfer cynllunio’r gweithlu, cafodd 79% o weithwyr 
cymdeithasol newydd gymhwyso a ymunodd â gwasanaethau gwaith cymdeithasol 
awdurdodau lleol eu recriwtio i’r timau plant a theuluoedd, o’i gymharu â’r 21% a 
ymunodd â’r timau gofal oedolion. Mae’r graff isod yn dangos darpariaeth Cyfleoedd 
Dysgu Ymarfer yn ôl natur y gwasanaeth. Mae’r graff yn dangos bod lleoliadau plant a 
theuluoedd ar gael yn helaeth yn yr holl raglenni.

Ffigur 5
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5.6.  Mae’r Cyngor Gofal yn rhoi tâl i gyflogwyr sy’n cefnogi dysgu ymarfer, ac mae’r siart 
isod yn dangos nifer y Cyfleoedd Dysgu Ymarfer a roddwyd ers 2008/09. Er bod hwn yn 
dangos gostyngiad yn nifer y Cyfleoedd Dysgu Ymarfer, mae hyn yn cyfateb i’r niferoedd 
a fu’n dilyn rhaglenni gradd mewn gwaith cymdeithasol. 

Ffigur 6

Ffigur 7

5.7.  Ac ystyried y ffaith bod graddau mewn gwaith cymdeithasol yn cyfuno gwaith 
academaidd ac ymarfer, bydd yn hollbwysig parhau i gynnal partneriaethau effeithiol. 
Mae gan bob prifysgol bartneriaeth gydag o leiaf un awdurdod lleol, ac mae gan 
bob awdurdod lleol bartneriaeth gydag o leiaf un brifysgol. Mae’n ymddangos bod y 
trefniadau partneriaeth wedi newid rhywfaint, yn rhannol yn sgil ail-leoli un rhaglen ac 
yn rhannol yn sgil newidiadau i fodelau busnes cyflogwyr er mwyn adlewyrchu’n well 
natur ranbarthol gwaith partneriaeth a chydweithio. Er na all y Cyngor Gofal bennu’r 
math o ddarpariaeth a gynigir, mae modd iddo ddefnyddio’i rôl arweiniol a dylanwadu 
ar drefniadau, a bydd yn bwysig parhau i fonitro unrhyw newidiadau er mwyn sicrhau 
bod darpariaeth addas yn dal ar gael ledled Cymru.

0

200

400

600

800

1000

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Cyfanswm y Cyfleoedd Dysgu Ymarfer a gyllidwyd 2008-2016

140

866 842 855 812 798 815
759 774257

24
0

20
5

20
1

20
5

15
7

15
7

15
8

16
2

36 30 31
51

27 30 21 23

16
1 17

6 19
2

18
1

19
1 20

9
16

9 18
4

42
9

43
1

43
1

37
5

42
3

41
9

41
1

40
5

Gogledd

2008/09

Canolbarth De-orllewin De-ddwyrain

Cyfanswm y Cyfleoedd Dysgu Ymarfer yn ôl Rhanbarth 2008-2016

0

100

200

300

400

500

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2015/162014//15



18

Sicrwydd Ansawdd Addysg a Hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

6.  GRADDEDIGION GWAITH CYMDEITHASOL

6.1.   Graddiodd 246 o weithwyr cymdeithasol o raglenni Cymru yn ystod y flwyddyn, 
gostyngiad o 2.3% ers y llynedd (6 myfyriwr) a gostyngiad o 42 (14.6%) ers 2011/12. 
Mae’n debyg bod y gostyngiad hwn yn rhannol oherwydd i’r graddedigion ar lefel 
Baglor ddechrau’n bennaf yn 2012/13 pan oedd y niferoedd ar eu hisaf. Os yw hyn yn 
wir, yna mae’n debygol y bydd y nifer sy’n cwblhau yn codi eto y flwyddyn nesaf. Nid oes 
awgrym fod y gostyngiad wedi rhoi anawsterau i gyflogwyr wrth recriwtio gweithwyr 
cymdeithasol newydd gymhwyso, ac felly ni chaiff ei ystyried yn nifer rhy fychan o 
raddedigion ar hyn o bryd.

Ffigur 8

Ffigur 9
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6.2.  Wrth edrych ar ganlyniadau graddedigion gwaith cymdeithasol, bu cynnydd o 11% yn y 
nifer a gafodd radd lefel Meistr, a hynny o ganlyniad i raddedigion cyntaf MSc Abertawe. 
Heblaw hynny, mae’r canlyniadau yn gyson â blynyddoedd blaenorol ac yn dangos 
dosraniad cyffredin ar draws y dosbarthiadau gradd. 

Tabl 10

Canlyniadau graddau mewn gwaith cymdeithasol 2015/16

Rhaglenni israddedig Rhaglenni ôl-raddedig
Cyfanswm

1af 2il Uchel 2il Isel 3ydd PG Dip Meistr

8% 30% 22% 7% 1% 32% 100%

Proffil demograffig graddedigion gwaith cymdeithasol

6.3.  Fel yn achos niferoedd y myfyrwyr, mae proffil demograffig y graddedigion yn parhau’n 
weddol debyg:

 •  98% yn dweud nad oedd ganddynt anabledd

 •  97% yn disgrifio’u hunain yn heterorywiol, 1% yn lesbaidd neu hoyw,  
ac 1% yn ddeurywiol

 •  93% yn wyn a 7% o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig

 •  Roedd 52% o’r graddedigion rhwng 25 a 34 oed

6.4.  Fel y gwelir yn y siart isod, parhau i gynyddu y mae’r rheini sy’n dweud eu bod yn rhugl 
neu’n meddu ar rywfaint o sgiliau yn y Gymraeg. Er nad yw hyn yn mesur pwy sy’n 
ddigon hyderus i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg, fe’i gwelir yn ddatblygiad cadarnhaol 
yn yr ymdrechion i ddatblygu gweithlu mwy dwyieithog. 

Ffigur 10
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Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

6.5.  Un o flaenoriaethau’r flwyddyn fu sicrhau bod rhaglenni yn addasu eu cwricwla yn sgil y 
newidiadau a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2016 gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 (Y Ddeddf). Deddf yw hon sy’n rhoi mwy o bwyslais ar sicrhau bod 
gweithwyr cymdeithasol yn arfer barn broffesiynol ar sail model cydgynhyrchu, a hynny 
mewn amgylchiadau cynyddol gymhleth. 

  Yn gyffredinol, y prawf fu sicrhau bod myfyrwyr ar y rhaglenni yn gallu ateb y cwestiynau 
pwysig hyn:

 •  Beth yw’r newid yn y gyfraith – beth yw’r swyddogaethau a’r cyfrifoldebau newydd?
 •  Pam fod y Ddeddf newydd yn cael ei chyflwyno?
 •  Pa effaith a gaiff y Ddeddf ar ofynion ymarfer? A oes angen datblygu sgiliau newydd?

  Mae’r rhaglenni wedi cael cymorth drwy becyn o ddeunyddiau dysgu’r Cyngor Gofal ar y 
Ddeddf, ac mae’r datblygiadau wedi cynnwys: 

 •  Sefydlu grwpiau llywio i oruchwylio’r gwaith o gynllunio a rhoi’r newidiadau i’r broses 
ddysgu ac asesu ar waith;

 •  Gwaith archwilio a diweddaru cynnwys modiwlau er mwyn adlewyrchu’r  
ddeddfwriaeth newydd;

 •  Rhoi mwy o bwyslais ar egwyddorion y Ddeddf, e.e. llesiant, cydgynhyrchu,  
gweithio integredig, defnyddio model sy’n seiliedig ar gryfderau, a defnyddio 
adnoddau cymunedol; 

 •  Addasu hyfforddiant diogelu er mwyn cynnwys cyfrifoldebau newydd  
ym maes oedolion;

 •  Addasu’r gofynion asesu er mwyn cynnwys cyfeiriadau at y Ddeddf;
 •  Addasu’r rhestrau darllen er mwyn adlewyrchu’r newidiadau;
 •  Galluogi myfyrwyr i fynd i ddigwyddiadau hyfforddi mewnol yr awdurdod lleol 

perthnasol ar y Ddeddf;
 •  Rhaglen o hyfforddiant i staff.

Hynt Graddedigion Gwaith Cymdeithasol

6.6.  Mae rhai rhaglenni yn cynnal arolygon i ganfod hynt eu graddedigion, a gallant roi 
gwybodaeth am y swyddi a gafodd y graddedigion hynny. Gall y Cyngor Gofal hefyd 
edrych ar ei gofrestr yn hyn o beth. Mae’r gofrestr yn dangos bod 94% o raddedigion 
Cymru wedi cofrestru fel gweithwyr cymdeithasol gyda’r Cyngor Gofal. Mae nifer bychan 
sydd ddim yn cofrestru a nifer eithaf tebyg sydd wedi cymhwyso y tu allan i Gymru yn 
cofrestru gyda’r Cyngor Gofal. I gyd, cofrestrodd 250 o weithwyr cymdeithasol newydd 
gymhwyso gyda’r Cyngor Gofal yn ystod y flwyddyn. 

Tabl 11

2016

Cymhwyso yng Nghymru a chofrestru yng Nghymru 232

Cymhwyso yng Nghymru a pheidio â chofrestru yng Nghymru 14

Is-gyfanswm, cofrestru yng Nghymru 246

Cymhwyso y tu allan i Gymru a chofrestru i weithio yng Nghymru 18

Cyfanswm y nifer sydd newydd gymhwyso ar y Gofrestr 250
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6.7.  Mae’r Gofrestr yn help hefyd inni ddeall pa swyddi y bydd gweithwyr cymdeithasol 
newydd gymhwyso yn eu cael. Mae Tabl 12 yn disgrifio categori cyflogaeth gweithwyr 
cymdeithasol sydd newydd gymhwyso yng Nghymru. Mae’n dangos bod tua 100 o 
raddedigion o Gymru na chafodd swydd mewn gwaith cymdeithasol gyda llwyth 
achosion erbyn 1 Mehefin 2016. Mae’n dangos hefyd bod 52% o’r graddedigion 
wedi cael swydd gwaith cymdeithasol mewn awdurdod lleol lle’r oedd ganddynt 
lwyth achosion (cafodd un swydd debyg drwy asiantaeth swyddi). Efallai fod hyn yn 
adlewyrchu’r ffaith bod llai o swyddi gwag ar gael neu bod cyfleoedd i gael swyddi mwy 
amrywiol, ac efallai y dylid edrych ar hyn yn fanylach.

Tabl 12

Statws Cyflogaeth Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso 2015 – 16

Cymhwyso yng Nghymru rhwng Mehefin a Mai yn y flwyddyn cyn data  
proffil Mehefin

246 100%

Wedi cofrestru fel Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso erbyn 
dyddiad proffil 1 Mehefin

232 94.3%

Wedi cael swydd mewn gwaith cymdeithasol erbyn 1 Mehefin 179 72.8%

Wedi cael swydd mewn gwaith cymdeithasol gyda llwyth achosion  
erbyn 1 Mehefin

143 58.1%

Wedi cael swydd mewn gwaith cymdeithasol gyda llwyth achosion mewn 
gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol erbyn 1 Mehefin

128 52.0%

7. HYFFORDDIANT AR ÔL CYMHWYSO

7.1.  Mae’n rhaid i bob gweithiwr cymdeithasol gwblhau hyn a hyn o Hyfforddiant a Dysgu 
Ôl-gofrestru er mwyn aros ar y gofrestr broffesiynol. Mae Côd Ymarfer Proffesiynol 
Gweithwyr Gofal Cymdeithasol hefyd yn gofyn i weithwyr cymdeithasol fod yn atebol am 
ansawdd eu gwaith a bod yn gyfrifol am gynnal a datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau. 
Mae cael hyfforddiant ar ôl cymhwyso sydd wedi’i reoleiddio gan y Cyngor Gofal yn un 
ffordd o gyflawni’r gofynion hyn. 

  Drwy ddatblygu fframwaith Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus (DAPP), mae’r Cyngor 
Gofal wedi disgrifio’r isafswm o addysg a dysgu a ddisgwylir gan weithwyr cymdeithasol 
yng Nghymru. Y nod yw cefnogi gweithwyr cymdeithasol wrth i’w gyrfaoedd proffesiynol 
ddatblygu ac wrth iddynt gael swyddogaethau a chyfrifoldebau newydd. Mae’r 
fframwaith DAPP yn disgrifio pedair lefel o hyfforddiant:

Rhaglen Gadarnhau
ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol  

Newydd Gymhwyso
Rhaglen Ymarfer Profiadol mewn Gwaith 

Cymdeithasol (EPSW)

ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol  

(Blwyddyn 3+)
Rhaglen Uwch Ymarfer mewn  

Gwaith Cymdeithasol (SPSW)
ar gyfer Uwch Weithwyr Cymdeithasol

Rhaglen Gwaith Cymdeithasol  

Ymgynghorol (CSW)

ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol 

Ymgynghorol
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  Fel rhan o gyflwyno’r fframwaith DAPP, mae’r Cyngor Gofal wedi ei gwneud yn ofynnol 
i bob gweithiwr cymdeithasol sy’n cymhwyso ar ôl 1 Ebrill 2016 gwblhau rhan gyntaf y 
fframwaith, sef y Rhaglen Gadarnhau, er mwyn adnewyddu eu cofrestriad. Fodd bynnag, 
mae rhai cyflogwyr eisoes wedi cyflwyno’r gofyniad hwn ar gyfer eu staff, a bu cynnydd 
graddol yn y niferoedd sy’n cofrestru ac yn cwblhau’r rhaglen. Yn 2014-155, cofrestrodd 
230 o weithwyr cymdeithasol ar y Rhaglen Gadarnhau, a phasiodd 197 ohonynt un o’r 
ddwy raglen. Yn y pen draw, pan fydd y gofyniad i ddilyn y rhaglen wedi’i sefydlu’n 
llwyr, dylai’r gyfradd gofrestru a phasio adlewyrchu nifer y graddedigion newydd sy’n 
cael swyddi mewn gwaith cymdeithasol, felly mae’n ymddangos bod cynnydd yn cael ei 
wneud yn hyn o beth.

Tabl 13

Rhaglenni Cadarnhau (wedi’u cyfuno) Cyfanswm Awst 2014 – Awst 2015

Wedi'u cario drosodd o'r cofrestriad blae-
norol

140

Cofrestriadau newydd yn y cyfnod hwn 230

Pasio yn y cyfnod hwn 197

Rhoi’r gorau iddi 13

Methu, Cyfeirio neu Ohirio 46

Parhau â’r Rhaglen 141

7.2.  Dros y flwyddyn, cafodd y ddwy Raglen Gadarnhau, sef yr Ymarferydd Profiadol a’r  
Uwch Ymarferydd, eu cynnwys yn rhan o’r gwaith monitro blynyddol. Ar yr un pryd, 
lluniodd y gwerthusiad annibynnol o’r fframwaith DAPP ei werthusiad sylfaenol o’r 
flwyddyn gyntaf. 

  Mae’r Rhaglenni Cadarnhau bellach wedi ennill eu plwyf, fel y gwelir yn y niferoedd 
sy’n eu dilyn ac yn eu cwblhau. Dywedodd arholwr allanol ar un o’r rhaglenni fod 
safon y gwaith a gâi eu gyflwyno yn y portffolios o ansawdd da iawn. Dywedodd hefyd 
fod hwn yn gyffredinol yn ymddangos yn fodiwl cadarn a oedd yn gofyn am ddangos 
tystiolaeth dda o ymarfer. Fodd bynnag, dywedodd rhai o’r rheini a gymerodd ran mai 
prin oedd cyfraniad y cyflogwyr at y rhaglen, ac roedd rhai’n pryderu a oedd y cywair 
yn addas. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar alluogi dysgwyr i ymyrryd a defnyddio’u 
barn broffesiynol mewn sefyllfaoedd cynyddol gymhleth, felly mae’n briodol ein bod yn 
monitro hyn wrth baratoi at adolygu’r rhaglen a’i deilliannau dysgu. 

7.3.  Bydd y gwerthusiad annibynnol yn gyfraniad pwysig at ddeall effaith y fframwaith DAPP, 
ac felly mae’n hynod bwysig fod dysgwyr sy’n rhan o’r rhaglen hon a rhaglenni eraill 
yn cyfrannu ato. Mae rhai o’n sylwadau eleni wedi ceisio cynyddu nifer y dysgwyr sy’n 
cymryd rhan a byddwn am weld cynnydd yn y niferoedd y flwyddyn nesaf.

7.4.  O ran y rhaglenni Ymarferydd Profiadol ac Uwch Ymarferydd, mae’n gynnar o hyd 
yn natblygiad y rhain, gyda dwy garfan wedi dechrau’r rhaglen ddwy flynedd. Ar y 
pwynt hwnnw, roedd 195 o ddysgwyr wedi cofrestru ac 13 wedi cwblhau eu rhaglen yn 
llwyddiannus. Bydd gwaith monitro’r flwyddyn nesaf yn rhoi darlun gwell o’r rhaglen a 
phrofiadau’r dysgwyr. 

5 Bydd data ar gyfer blwyddyn academaidd 2015-16 ar gael ddiwedd mis Hydref 2016.
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8. CRYNODEB AC ARGYMHELLION

8.1.  Ar 31 Mawrth 2016, roedd y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol yn cynnwys 731 
o fyfyrwyr. O blith y rhain, roedd 270 wedi dechrau ar eu hastudiaethau ar gyfer gradd 
mewn gwaith cymdeithasol y flwyddyn honno. Yn yr un flwyddyn, graddiodd 246 
o fyfyrwyr gan eu galluogi i wneud cais i gofrestru fel gweithwyr cymdeithasol yng 
Nghymru. Cofrestrodd 94% o’r rheini a gafodd radd mewn gwaith cymdeithasol yng 
Nghymru gyda’r Cyngor Gofal.

8.2.  Mae prosesau sicrhau ansawdd y Cyngor Gofal ar gyfer y cyrsiau gwaith cymdeithasol 
cymeradwy wedi cadarnhau bod yr wyth rhaglen radd mewn gwaith cymdeithasol yn 
ateb gofynion a rheolau’r Cyngor Gofal. Fodd bynnag, er mwyn parhau i wella, mae’r 
Cyngor Gofal yn gwneud argymhellion yn aml er mwyn gwella darpariaeth rhaglenni 
ymhellach. Efallai hefyd y bydd pryderon am feysydd penodol lle bydd risg i raglen beidio 
ag ateb holl ofynion y Cyngor Gofal. Mewn amgylchiadau o’r fath, byddwn yn gosod 
amodau i’r rhaglen. Nid yw camau o’r fath o anghenraid yn golygu nad yw ansawdd 
y rhaglen yn ddigon da, ond mae’n golygu bod angen cymryd camau i sicrhau bod y 
rhaglen yn parhau i ateb gofynion y Cyngor Gofal yn llwyr. 

8.3.  Mae angen monitro rhai newidiadau, fel effaith niferoedd llai o ymgeiswyr a newidiadau 
i batrymau cyflogi gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso. Bydd modd i adroddiad 
y flwyddyn nesaf wneud sylwadau am unrhyw newidiadau eraill a’u heffaith ar swyddi, 
am unrhyw faterion sy’n ymwneud ag addasrwydd i ymarfer, ac am yr adolygiad o addysg 
gwaith cymdeithasol y mae angen ei gynnal.

8.4.  Mae gan gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant bartneriaethau da o hyd, ac mae’r rhain 
yn dylanwadu ar y ddarpariaeth ac wedi arwain at rywfaint o newidiadau i’r trefniadau 
partneriaeth. 

8.5.  Mae hyfforddiant ar ôl cymhwyso yn elfen allweddol yng ngwaith rheoleiddio’r Cyngor 
Gofal ac mewn addysg gwaith cymdeithasol. Yn gynyddol, y fframwaith DAPP yw 
prif lwybr gweithwyr cymdeithasol ar gyfer parhau i ddatblygu. Mae rhaglenni eraill 
fel y Rhaglenni Iechyd Meddwl Cymeradwy, y Rhaglen Datblygu Rheolwyr Tîm a’r 
rhaglenni Aseswyr Ymarfer hefyd yn cyfrannu’n sylweddol at sicrhau bod gan weithwyr 
cymdeithasol y sgiliau a’r cymwysterau i wneud y gwaith pwysig a wnânt. 

8.6.  Eleni mae’r Cyngor Gofal wedi gwneud nifer o argymhellion ac wedi gosod nifer o 
amodau i’r rhaglenni, sy’n cynnwys:

 • Sicrhau bod adnoddau addas a chyfredol ar gael i’r dysgwyr. Bydd y rhain yn cynnwys 
adnoddau “materol” fel cyfleusterau llyfrgell, boed ar bapur neu ar ffurf electronig, yn ogystal 
â sicrhau bod gan y rhaglen ddigon o staff;

 •  Sicrhau bod deunyddiau dysgu ac asesu wedi’u diweddaru, er enghraifft drwy adolygu 
rhestrau darllen yn rheolaidd; 

 •  Ystyried sut i gryfhau trefniadau partneriaeth, er enghraifft drwy adael i gyflogwyr 
weld gwybodaeth fonitro flynyddol cyn ei chyflwyno;

 •  Ystyried ymhellach sut y gellir trefnu hyfforddiant o amgylch rhoi “cynnig gweithredol” 
i siaradwyr Cymraeg, a hynny o ran sut y caiff y rhaglen ei darparu a’r sgiliau gwaith 
cymdeithasol y bydd y myfyrwyr yn eu dysgu; 

 •  Rhoi rhagor o wybodaeth am y newidiadau i’r rhaglenni yn sgil Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014;
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 •  Ystyried ymhellach sut i gynnwys pobl y mae angen gofal a chymorth arnynt wrth roi’r 
rhaglenni ar waith.

  Mae’r rhaglenni hefyd wedi cael cyngor er mwyn tynnu’u sylw at newidiadau yng 
nghyfrifoldebau gweithwyr cymdeithasol, fel y gofyniad newydd gorfodol i gofnodi 
achosion o anffurfio organau cenhedlu benywod a’r ddyletswydd gonestrwydd.

8.7.  Yn y flwyddyn nesaf, bydd y Cyngor Gofal yn parhau i sicrhau ansawdd y ddarpariaeth 
addysgol ym maes gwaith cymdeithasol. Y bwriad yw adolygu’r radd mewn gwaith 
cymdeithasol yn 2017/18 ac felly bydd rhan o’r flwyddyn nesaf yn cael ei threulio yn 
pennu hyd a lled yr adolygiad hwn, gan ganfod pa ddarnau o’r radd y mae angen eu 
datblygu fwyaf. 

8.8.  Bydd Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn cael ei 
rhoi ar waith yn 2017. Mae’r Ddeddf yn cyflwyno fframwaith rheoleiddio newydd 
ar gyfer addysg gradd gwaith cymdeithasol, ac felly bydd angen rhoi sylw i effaith y 
ddeddfwriaeth newydd ar raglenni. Mae’r Cyngor Gofal wedi ceisio barn pobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau wrth gymeradwyo rhaglenni, ac mae nawr yn awyddus i wneud 
mwy o hyn, gan wahodd gweithwyr cymdeithasol eu hunain i fod yn rhan o’r prosesau 
sicrhau ansawdd, er mwyn gwneud y maes yn fwy proffesiynol fyth. Byddwn felly yn 
ceisio defnyddio rhai o ddarpariaethau’r Deddf Rheoleiddio ac Arolygu er mwyn annog 
gweithwyr cymdeithasol proffesiynol i fod yn rhan o’r gwaith rheoleiddio hwn, fel y  
gall y gweithlu presennol ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb dros ansawdd y gweithlu hwnnw 
yn y dyfodol.


