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CYFLWYNIAD
Gwelodd diwedd 201920 bandemig byd-eang,
gan arwain at argyfwng
iechyd cyhoeddus
ac economaidd. Mae
rheolau cadw pellter
cymdeithasol yn gwneud
dyfodol ein heconomi yn
ansicr ac yn golygu ein
bod ni i gyd wedi gorfod
dod o hyd i ffyrdd newydd
o gyfathrebu a chadw
cysylltiad yn y gwaith ac
yn gymdeithasol.

Yn y cyfamser, mae’r cyfleoedd a’r
heriau oedd yn ein hwynebu cyn yr
argyfwng yn parhau. Fel cenedl mae’n
rhaid i ni: harneisio technoleg newydd i
lunio ffyniant; dod o hyd i lwybr newydd
nawr ein bod wedi gadael yr Undeb
Ewropeaidd; ymateb i newidiadau
demograffig gan gynnwys poblogaeth
sy’n heneiddio; cynyddu cynhyrchiant,
sy’n parhau yn rhy isel; a gwastatau
mynediad at waith o safon uchel a dysgu
gydol oes ar gyfer pob ardal a grŵp.
Mae ehangu mynediad at ddysgu a
gwaith yn ganolog i’n cenhadaeth.
Ar hyd y flwyddyn rydym wedi ceisio
dadlau dros hyn, cynyddu’r dystiolaeth,
siapio polisi, a phrofi ffyrdd newydd o
weithio.
Er mwyn rhoi ychydig o enghreifftiau,
rydym wedi: dathlu’r gorau mewn
addysg oedolion trwy’r Ŵyl Ddysgu a’r
Wythnos Addysg Oedolion; gweithio
gyda llywodraeth leol i ddeall anghenion
sgiliau a chefnogaeth i waith lleol;
cyflwyno’r ddadl dros ddysgu gydol
oes yn y Senedd a thrwy’r cyfryngau;
gwerthuso rhaglenni cyflogaeth i
ddangos beth sy’n gweithio; ac adeiladu

rhwydwaith i rannu arfer da a dynodi
heriau i gefnogi oedolion i symud
ymlaen yn eu gyrfaoedd.
Mae’r adroddiad hwn yn dangos
lled, dyfnder ac ystod y gwaith a
wnawn. Gellir gweld ein heffaith wrth
siapio trafodaethau polisi, yr ystod o
sefydliadau yr ydym yn gweithio gyda
nhw, a gweld dulliau newydd yr ydym
wedi helpu i’w datblygu a’u treialu yn
cael eu cyflwyno. Rydym yn cyfrannu
llawer mwy nag y mae ein maint yn ei
awgrymu. Ni fyddai hyn yn bosibl oni bai
am sgiliau, arbenigedd a gwaith caled
ein staff a’n Hymddiriedolwyr.
Mae effaith y pandemig yn amlwg
a bydd yn siapio ein gwaith am
flynyddoedd i ddod. Newidiodd y ffordd
yr ydym yn gweithio hefyd, gan gynnwys
symud yn gyflym i weithio o gartref a
rhagor o ddefnydd o dechnoleg.
Rydym yn falch o’r effaith yr ydym wedi
ei gael ac yn edrych ymlaen at barhau
ein gwaith yn y flwyddyn sydd i ddod.
Maggie Galliers CBE a
Stephen Evans
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EIN CENHADAETH
Ein gweledigaeth yw cael
cymdeithas ffyniannus a
theg lle mae dysgu a gwaith
yn cynnig cyfleoedd i bawb
wireddu eu potensial a’u
huchelgais ar hyd bywyd.
Mae gan y Deyrnas Unedig lawer
o gryfderau, ond hefyd ddiffygion
ar ormod o ddulliau mesur dysg
a gwaith mewn cymhariaeth â
gwledydd eraill.
Rydym am newid hyn: cyflwyno’r
ddadl dros fuddsoddi; dathlu’r
gorau mewn dysgu; helpu i wella
polisïau; a phrofi dulliau newydd o
gyflawni gwasanaethau.
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YSTADEGAU ALLWEDDOL

30%
y gyfran isaf o oedolion yn dweud eu bod
yn cymryd rhan mewn dysgu ers i’n harolwg
ddechrau 20 mlynedd yn ôl
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y bwlch rhwng pwynt
canran o fwlch rhwng
cyfradd cyflogaeth pobl
anabl a heb fod yn anabl.

17

eg

yw safle’r Deyrnas
Unedig ar sgiliau
canolradd allan o 36 o
wledydd OECD

9 miliwn

o oedolion â sgiliau
llythrennedd neu rifedd isel

5 miliwn
o swyddi yn talu llai
na’r Cyflog Byw

£
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GWNEUD GWAHANIAETH
Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar chwe thema:

Dysgu gydol oes sy’n gallu
helpu gyda gwaith a gyrfaoedd,
ymgysylltu cymunedol, ac
iechyd a lles. Mae ein pwyslais
ar y ddadl dros ddysgu a’r polisi
a’r arfer i gyflawni hyn

Cyflogaeth a’r wladwriaeth les
fel bod pawb sy’n gweithio yn cael y
cyfle i wneud hynny a bod pobl yn
cael help pan fydd arnynt ei angen.
Mae ein pwyslais ar sut y mae
cyfleoedd gwaith yn amrywio ar
gyfer gwahanol grwpiau ac
ardaloedd a sut y gellid
gwella’r rhain

Sgiliau hanfodol a sgiliau bywyd
fel llythrennedd, rhifedd, digidol a
dinasyddiaeth sydd yn gynyddol
hanfodol ar gyfer bywyd, gwaith a
chynhwysiant cymdeithasol.
Rydym yn canolbwyntio ar
ddatblygu ffyrdd newydd o
ymgysylltu pobl a
chyflwyno dysg

Gwaith da a chynnydd
sy’n gallu gwneud gwaith yn fwy o
bleser a helpu pobl i gael incwm
teg a chyfle i ddatblygu. Rydym
yn canolbwyntio ar hyrwyddo
gwaith da a chefnogi
cynnydd gwaith

Prentisiaethau ac addysg
dechnegol sy’n gallu helpu pobl i
wella eu rhagolygon gyrfa a
chyflogwyr i fodloni eu
hanghenion o ran sgiliau.
Rydym yn canolbwyntio ar
sicrhau eu bod o safon
uchel ac yn hygyrch

Cyfiawnder cymdeithasol a
chynhwysiant oherwydd y dylai
pawb gael cyfle i fynd cyn belled
ag y mae ei dalent a’i ymdrech yn
gallu mynd ag ef. Rydym yn
canolbwyntio ar well cefnogaeth
i’r rhai sydd ddim yn cael y
cyfle yn aml iawn
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EIN BLWYDDYN MEWN RHIFAU

1,200
Darn o sylw gan gynnwys: FE Week, TES, FE News,
cyfryngau rhanbarthol, The Independent, The
Guardian, The Times, The Huffington Post a’r Evening
Standard.

o ddilynwyr @
learnworkUK
ar Twitter i fyny o

ers y flwyddyn
ddiwethaf. Mae

1,200

1,900
2019

219,312

16,674

2020

ymweliad â thudalen ein
cyfrif bob mis.

31,000
Munud o fideo wedi eu
gwylio ar ein sianel

edrychiad ar dudalennau ein gwefan gyda chynnydd amlwg o
gwmpas yr arolwg cyfranogiad oedolion mewn dysgu, yr adroddiad
ar lefi prentisiaeth a’r Confensiwn Gwaith a Sgiliau.

gydag enillwyr gwobrau’r
Ŵyl Dysgu wedi eu gwylio amlaf.
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SIAPIO POLISÏAU
Lefi Prentisiaeth
Dangosodd ein hadroddiad Cau’r Bwlch bod y Lefi
Prentisiaeth ar y llwybr i gael ei gorwario yn Lloegr
wrth i gyflogwyr wario mwy o’u cyllid lefl nag yr oedd
y Llywodraeth yn ei ddisgwyl. Roedd perygl y
byddai hyn yn lleihau’r cyfleoedd i bobl
ifanc a chyflogwyr bach.
Cynigiwyd dewisiadau gennym i
ymdrin â hyn, gan gynnwys mwy
o fuddsoddiad gan y llywodraeth
a mwy o gymhelliant i gyflogwyr
i gefnogi pobl ifanc a gweithwyr
newydd. Rhoddwyd sylw i’r
adroddiad yn y Times a’r TES.
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eg

yw safle’r Deyrnas
Unedig ar sgiliau
canolradd allan o 36 o
wledydd OECD
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Confensiynau gwaith
a sgiliau
Cynhaliwyd digwyddiadau yng Nghymru a
Lloegr gennym, gan ddwyn cannoedd o bobl
at ei gilydd i drafod polisi gyda gwleidyddion
amlwg a rhannu arfer gorau wrth helpu pobl
i wella eu rhagolygon o ran gwaith a sgiliau.
Edrychodd ein cynhadledd Tai, Dysgu a
Gwaith gyda Cymunedau sy’n Gweithio ar
y rôl y gall darparwyr tai cymdeithasol ei
chwarae wrth wella cyflogaeth.
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Etholiad Cyffredinol y
Deyrnas Unedig

Roedd maniffestos y prif bleidiau yn
cynnwys nifer o ymrwymiadau yn
ymdrin ag addewidion yr oeddem ni
wedi galw amdanynt i wella safonau
byw, mynediad at waith, a chymryd rhan
mewn dysgu. Roedd ein prif weithredwr,
Stephen Evans, yn aelod o Gomisiwn
Dysgu Gydol Oes Llafur a Chomisiwn
Dysgu Gydol Oes y Democratiaid
Rhyddfrydol.

Dysgu gydol oes
Dangosodd ein harolwg y gyfran isaf o
oedolion yn dweud eu bod yn cymryd rhan
mewn dysgu neu wedi gwneud hynny yn
ddiweddar ers i’r cofnodion ddechrau. Fe
wnaethom hefyd archwilio’r rhesymau a
roddwyd gan oedolion am fod eisiau neu
beidio â bod eisiau dysgu, a all helpu i
siapio polisi i ehangu’r mynediad at ddysgu
gydol oes. Rhoddwyd sylw i’r adroddiad
yn y Guardian. Fe wnaethom gefnogi
cynlluniau i gael hawl i ddysgu gydol oes

30%

y gyfran isaf o oedolion yn dweud eu bod
yn cymryd rhan mewn dysgu ers i’n harolwg
ddechrau 20 mlynedd yn ôl
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Comisiwn Ieuenctid

Arweinyddiaeth leol

Mae ein Comisiwn
Ieuenctid yn edrych
sut i wella addysg a
gwaith i rai 16-24 oed
yn Lloegr. Cyhoeddwyd
adroddiadau newydd
gennym yn edrych ar
arfer gorau rhyngwladol,
heriau a chyfleoedd yn
y dyfodol, a sut y mae’r
systemau presennol
yn brin o gyrraedd yr
uchelgais ofynnol.

Mae awdurdodau lleol a maerol cyfun yn chwarae rôl gynyddol
mewn gwaith a sgiliau yn Lloegr. Fe wnaethom gynhyrchu
adroddiad, y rhoddwyd sylw iddo ar Sky News, yn dangos y twf
economaidd posibl y gellid ei gael yn lleol trwy wella sgiliau.
Roedd ein prif weithredwr yn aelod o Banel Ymgynghorol
Gwaith a Sgiliau Manceinion Fwyaf a Chomisiwn Sgiliau’r
Dyfodol Awdurdod Cyfun Gorllewin Swydd Efrog, ac fe
wnaethom gynhyrchu adroddiad ar gyfer Awdurdod Llundain
Fwyaf ar ddyfodol datganoli
gwaith a sgiliau.

9 miliwn

o oedolion â sgiliau
llythrennedd neu rifedd isel

Panel Ymgynghori
Gwaith a Sgiliau
Manceinion Fwyaf

Comisiwn Sgiliau’r
Dyfodol Awdurdod Cyfun
Gorllewin Swydd Efrog

Awdurdod
Llundain Fwyaf:
adroddiad
ar ddyfodol
datganoli
cyflogaeth a
sgiliau
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Cyfrifon Dysgu Personol
Rhoddwyd cymorth gennym i Lywodraeth Cymru i ddatblygu a gweithredu’r cynllun treialu Cyfrif Dysgu
Personol. Fe wnaethom ddwyn y sector a Llywodraeth Cymru at ei gilydd i ystyried sut i ddatblygu hawl
newydd i ddysgu gydol oes.
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YSBRYDOLI OEDOLION I DDYSGU
Mae’r Ŵyl Ddysgu yn Lloegr ac Wythnos Addysg Oedolion
yng Nghymru wedi dathlu’r gorau mewn addysg oedolion
ac ysbrydoli pobl i ddysgu am fwy na chwarter canrif, gan
ysbrydoli dathliadau tebyg o gwmpas y byd.
Yn Lloegr, fe wnaethom weithio gyda sefydliadau gan
gynnwys NOCN, Cymdeithas y Colegau, HOLEX, AELP,
WEA, City Lit, y Sefydliad Addysg a Hyfforddiant a’r
Grŵp Sgiliau ac Addysg.
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Dewiswyd deuddeg o
enillwyr a chwe buddugwr
o dros 200 o enwebiadau ar
gyfer gwobrau’r Ŵyl Ddysgu.

120

Daeth

o wahoddedigion i’r seremoni wobrwyo
yn 2019 a

500

arall wedi ei gweld dros ar-lein. Llwyddodd
ein hashnod Twitter i gyrraedd

3.3

miliwn

Rhoddwyd sylw i storïau’r enillwyr yn yr Evening
Standard, FE Week, TES, FE News, BBC Radio
Wiltshire a BBC East Midlands. Daeth bron i 150 o
wahoddedigion i’n derbyniad Gŵyl Ddysgu seneddol,
gyda siaradwyr gan gynnwys y Gwir Anrhydeddus
Robert Halfon AS a’r Gwir Anrhydeddus Gordon
Marsden AS.
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Yng Nghymru buom yn gweithio gyda’r rhanddeiliaid
gan gynnwys Llywodraeth Cymru, y Brifysgol Agored
yng Nghymru, Agored Cymru, Addysg Oedolion
Cymru, Colegau Cymru, NTFW, Amgueddfa Cymru a’r
Bartneriaeth Addysg Oedolion.

Mentrodd mwy na

3,000 o bobl
ar ddysgu mewn dros

400

Gwobrau Addysg
Oedolion 2020

Ysbrydoli!
Inspire!

TM

TM

Adult Learning
Awards 2020

o ddigwyddiadau allestyn
a sesiynau blasu ar-lein.

Derbyniwyd
o enwebiadau

200

ar gyfer ein Gwobrau Ysbrydoli! gyda
230 o wahoddedigion yn y seremoni
wobrwyo oedd yn cynnwys araith gan
y Gweinidog Addysg Kirsty Williams AC.
Roedd y sylw ar y cyfryngau yn cynnwys
Newyddion ITV Wales, WalesOnline,
cyfryngau lleol a’r Western Mail.

Emma Williams
enillydd gwobr Ysbrydoli!
Addysg Oedolion y Flwyddyn
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DATBLYGU ATEBION
Llythrennedd, rhifedd a sgiliau bywyd.
Mae sgiliau Saesneg, mathemateg a digidol yn
sylfaenol ar gyfer bywyd a gwaith, ond nid oes gan
fwy na naw miliwn o oedolion y sgiliau hyn ac mae
cyfranogiad oedolion mewn dysgu yn gostwng.
Rhoddodd ein cynhadledd Saesneg, Mathemateg
ac ESOL flynyddol sylw i dystiolaeth ‘beth sy’n
gweithio’ o ddulliau o ymdrin â’r her hon. Cynhaliwyd
digwyddiad gyda’n noddwr, EHB y Dywysoges Anne, i
nodi 20 mlwyddiant Adroddiad Moser. Rydym yn rheoli
rhwydwaith ESOL newydd yng Nghymru i gefnogi
gwelliannau o ran arferion a pholisi. Bu ein hymchwil ar
y potensial ar gyfer offeryn sgrinio sgiliau sylfaenol ac ar
EdTech wrth gyflwyno ESOL o help i fod yn sail i bolisi ar
ddefnyddio technoleg i roi hwb i sgiliau sylfaenol. Buom
yn gweithio gyda’r Sefydliad Addysg a Hyfforddiant a
Learning Unlimited i lansio New to ESOL, adnoddau i
gefnogi darparwyr ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda
dysgwyr sydd â lleiaf o allu ieithyddol.

9 miliwn

o oedolion â sgiliau
llythrennedd neu rifedd isel
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Prentisiaethau ac addysg
dechnegol, hygyrch ac o
safon uchel.
Er mwyn gweithio i gyflogwyr a
phobl, rhaid i brentisiaethau ac
addysg dechnegol fod o safon uchel
ac yn hygyrch. Rydym yn helpu
i gyflenwi pecyn cefnogi Lefel T
lleoliad gweithiwr mewn diwydiant y
Llywodraeth. Cynhaliwyd gwerthusiad
o raglen Hyfforddiaethau Llywodraeth
Cymru a gweithio gyda’r Adran Addysg
yn Lloegr i ddeall sut y gallai’r symud
o hyfforddiaeth i brentisiaeth gael ei
wella ac i fod yn sail i bolisi yn y maes
hwn. Cynhaliwyd ymchwil gennym
ar sut y mae cyflogwyr sy’n talu’r lefi
yn defnyddio’r lefi prentisiaeth, sut
y gall cynnydd mewn prentisiaeth
gael ei gefnogi, a sut y gellir gwella’r
mynediad i brentisiaethau i bobl o
gefndiroedd BAME a gydag
anawsterau dysgu.
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Gwaith da a chynnydd gyrfa.
Mae gormod o bobl ar gyflogau isel neu heb ddigon
o gyfle i symud ymlaen. Cwblhawyd gwerthusiad
tair blynedd o Step Up gennym, rhaglen oedd yn
canolbwyntio ar gefnogi gweithwyr ar gyflogau
isel i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd, a datblygu
cyfarwyddyd i gomisiynwyr ar sail y canfyddiadau.
Cwblhawyd dau brosiect gennym i’r DWP ar gynnydd
yn y gwaith; roedd un yn canolbwyntio ar weithwyr
ar gyflogau isel i gefnogi llunio penderfyniadau
da am newid swyddi ac un yn canolbwyntio ar
gyflogwyr i gefnogi gwelliannau yn ansawdd swyddi
a chynnydd. Mae gan ein Rhwydwaith Gwaith Gwell
– cynllun polisi ac ymarfer sydd wedi ymrwymo i
daclo cyflogau isel, tangyflogaeth ac ansicrwydd
gwaith yn Llundain a ledled y Deyrnas Unedig – tua
300 o aelodau. Daeth y gynhadledd gyntaf â 100 o
randdeiliaid at ei gilydd i archwilio sut yr ydym yn
cefnogi gwaith da a chynnydd gyrfa.

5 miliwn
o swyddi yn talu llai
na’r Cyflog Byw

£
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Deall beth sy’n gweithio
Cyhoeddodd ein huned newydd What Works
adolygiad tystiolaeth ar gyfer y Comisiwn
Symudedd Cymdeithasol, gan edrych ar
beth sy’n gweithio i wella cyrhaeddiad
mewn addysg bellach ac addysg oedolion.
Cyhoeddwyd adolygiad o dystiolaeth gennym
hefyd i’r Adran Addysg yn edrych ar beth sy’n
gweithio i gefnogi rhai 15-24 oed sydd mewn
perygl o fynd yn NEET.

Dysgu yn ystod gyrfa.
Mae gweithlu sy’n heneiddio a’r newid
economaidd byd-eang yn golygu bod pobl
yn debygol o fod angen newid gyrfa a
diweddaru eu sgiliau yn amlach. Cyhoeddwyd
y gwerthusiad dros dro o gynlluniau treialu
mewn pum ardal Partneriaeth Menter Leol
yn Lloegr. Gan weithio gyda’r Adran Addysg,
roedd y rhain yn profi dulliau allestyn i ennyn
ymlyniad oedolion mewn dysgu ac effaith
cymhorthdal at ffi cyrsiau ar y nifer sy’n mynd
ati i ddysgu.
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Cyflogaeth i bobl anabl

Gwaith rhyngwladol

Mae cyfradd gyflogi pobl anabl yn
parhau yn sylweddol is na phobl heb
anabledd. Er mwyn casglu tystiolaeth
am yr hyn sy’n gweithio rydym yn
gwerthuso’r cynlluniau treialu gwaith
wedi eu harwain gan iechyd ar gyfer
yr uned Iechyd a Gwaith a’r Rhaglen
Cyflymu Gwaith ac Iechyd i Bartneriaeth
Iechyd Llundain. Rydym hefyd wedi
cyhoeddi gwerthusiadau o raglenni
cyflogaeth datganoledig ar gyfer pobl
anabl yn Llundain.

Buom yn edrych ar yr arfer gorau o ran darpariaeth cyn
prentisiaeth mewn pum gwlad Ewropeaidd, gan dynnu
hyn at ei gilydd mewn astudiaethau achos, adnoddau
a digwyddiad i ymarferwyr rannu eu profiadau. Fel
Cydlynydd Cenedlaethol y Deyrnas Unedig ar gyfer
Agenda Ewropeaidd Addysg Oedolion, rydym yn
gweithio ochr yn ochr â 32 o wledydd eraill wrth gynnal
Fforymau Effaith ym mhob un o genhedloedd y Deyrnas
Unedig gan gyrraedd 600 o bobl a chynhadledd
ryngwladol ar gyfer 100 o weithwyr proffesiynol, a
chyhoeddi adroddiad sy’n edrych ar oblygiadau a
heriau’r dyfodol i’r gweithlu dysgu oedolion.
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Oedolion ifanc sy’n ofalwyr
y bwlch rhwng pwynt
canran o fwlch rhwng
cyfradd cyflogaeth pobl
anabl a heb fod yn anabl

Mae’r 300,000 o ofalwyr sy’n oedolion ifanc yn rhoi
gwerth £5 biliwn o ofal yn y Deymas Unedig, ond maent
ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn ddiwaith ac ar
gyfartaledd yn cael deilliannau addysgol gwaeth. Mae
ein prosiect Driving Change, mewn partneriaeth â’r
Ffederasiwn Gofalwyr, yn gweithio gyda 25 o golegau
i roi gwell cyfleoedd i ofalwyr ifanc sy’n oedolion i
gyflawni eu potensial. Fe wnaethom hefyd werthuso
Move On UP, prosiect tai a chefnogaeth Quaker Social
Action i gefnogi oedolion ifanc sy’n ofalwyr.
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EIN PARTNERIAID
A’N CYLLIDWYR
Asiantaeth Gwella a Datblygu
Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf
Bwrdeistref Llundain Ealing
Bwrdeistref Llundain Hounslow
Central London Forward
Comisiwn Ewropeaidd
Crisis UK
Cyngor Dinas Glasgow
Cyngres yr Undebau Llafur
Cymdeithas Addysg y Gweithwyr
Disability Rights UK
JP Morgan Chase Foundation

Llywodraeth Cymru
NOCN
Partneriaeth Strategol y De Ddwyrain dros
Fudo
Sefydliad Addysg a Hyfforddiant
Trust for London
Y Fyddin Brydeinig
Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol
Ymddiriedolaeth Addysg Bell
Yr Adran Addysg
Yr Adran Gwaith a Phensiynau
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