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Mae’r cyfarfod cyntaf hwn o’r Comisiwn Addysg Cymru 
wedi dod â phanel rhyngwladol o addysgwyr enwog at 
ei gilydd i rannu eu harbenigedd, er mwyn cynorthwyo 
a chefnogi gwaith gwella addysg Llywodraeth Cymru. 
Mae’r Comisiwn wedi cytuno i fod yn llais annibynnol, yn 
gyfaill beirniadol ac yn ffynhonnell o gyngor i’r gymuned 
addysg. Yn elfen graidd o’r Athrofa Addysg, mae’r 
Comisiwn yn sicrhau ein bod yn allblyg ac yn dysgu 
o’r arfer gorau a’r ymchwil mwyaf effeithiol ar addysgu 
a dysgu, am arweinyddiaeth a sut i ddatblygu system 
hunan-wella. 

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf yn y Gynhadledd Addysg 
Genedlaethol ac o’i chwmpas, ac yno, gwnaeth Kirsty 
Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg draethu 
agenda tymor canol a thymor hir Llywodraeth Cymru ar 
gyfer gwella addysg. Gwnaeth Ms Williams siarad am “ 
genhadaeth genedlaethol” y  system addysg i  sicrhau 
bod pob unigolyn ifanc yn cael cyfle cyfartal i gyrraedd y 
safonau uchaf ‘oll, a gwnaeth hi gydnabod pwysigrwydd 
partneriaethau wrth yrru ymlaen rhaglen ddiwygio Cymru. 
  
Felly, gofynnwyd i’r Comisiwn i ystyried cynllun gwella 
addysg Llywodraeth Cymru, sef, ‘Cymwys am Oes’ 
a gafodd ei gyhoeddi gyntaf yn 2014. Mae’r ddogfen 
honno yn amlinellu amcanion strategol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer addysgu plant sydd rhwng 3 a 19 
mlwydd oed yng Nghymru, hyd at 2020. Mae Cymwys 
am Oes yn rhestru pedwar amcan allweddol er gwelliant 
er mwyn hwyluso newid cadarnhaol i system addysg 
Cymru. Maent yn cynnwys: Addysgeg; Y Cwricwlwm 
ac Asesu; Arweinyddiaeth; a System Hunan-wella. 
Gwnaeth y Comisiwn gymryd pob amcan er gwelliant 
yn ei dro, gyda’r aelodau yn defnyddio eu profiad 
helaeth ac amrywiol o ddiwygio addysg i gynnig 
awgrymiadau ymarferol. Gwnaeth ddechrau gan ystyried 
yr ychwanegiad diweddaraf at gynllun gwella addysg 
Llywodraeth Cymru, sef Lles. 
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Lles

n Croesawyd ychwanegu Lles at amcanion gwella 
craidd Llywodraeth Cymru gan y Comisiwn yn 
sgil cyhoeddiad gan Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Addysg, Kirsty Williams. Awgrymwyd gan 
y Comisiwn y byddai canolbwyntio yn fwy clir ar 
y materion allweddol hynny sy’n effeithio ar les o 
fantais. Pwysleisiodd y Comisiwn y pwysigrwydd o 
fynd i’r afael ag effaith tlodi fel man cychwyn ar gyfer 
y strategaeth hon. 

n Nodwyd gan y Comisiwn pwysigrwydd data, a dod 
i adnabod disgyblion unigol cystal ag sy’n bosib. 
Gwnaeth  benderfynu y dylid meincnodi’n gywir 
data ar bob grŵp o ddisgyblion, cyn cynllunio 
strategaethau arfaethedig ar gyfer ‘cau’r bylchau. 
Barn y Comisiwn oedd bod llwybro disgyblion hefyd 
yn hanfodol, ac fe nodwyd ei bod hi’n bosibl alinio’n 
well fframweithiau archwilio ysgolion â materion 
sy’n ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol, gan 
gynnwys effaith amddifadedd. 

n Nodwyd gan y Comisiwn buddsoddiad ariannol 
hirdymor a sylweddol Llywodraeth Cymru, wrth 
iddi fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad, 
drwy ddefnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion, 
ond rhagrybuddiodd y Comisiwn bod deilliannau’r 
dysgwyr yn hollbwysig  ar gyfer llwyddiant. Gwnaeth 
argymell gosod targedau mwy penodol er mwyn 
sicrhau tystiolaeth o gynnydd fwy pendant. Gellid 
canolbwyntio cryfderau cyfunol yr ysgolion, 
consortia rhanbarthol a’r prifysgolion yn fwy clir ar 
yrru newid sy’n cael effaith o fewn yr ystafelloedd 
dosbarth. Daeth y Comisiwn i’r casgliad y byddai 
gwaith pellach i werthuso’n fwy clir effaith y grant 
hwn yn cael ei groesawu.  

n Ystyriwyd gan y Comisiwn yr effaith emosiynol 
bosib ar ddysgwyr sy’n gysylltiedig â’r Grant 
Amddifadedd Disgyblion, ac a ddylai’r grant gael 
ei ailenwi neu beidio er mwyn rhoi rhyw naws fwy 
cadarnhaol iddo.  Awgrymwyd y gallai enw fel 
“Grant Rhagoriaeth Disgyblion” roi i ddysgwyr a 
ddaw o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol 
mwy difreintiedig gwell hunan-barch. 



Cwricwlwm ac Asesu

n Gwnaeth y Comisiwn groesawu’r gyfrifolaeth 
sy’n gysylltiedig â datblygiad y Cwricwlwm 
Cenedlaethol newydd, gan ofyn am sicrwydd y 
byddai’r athrawon yn derbyn cefnogaeth briodol ar 
hyd y daith ddiwygio. Gwnaeth yr aelodau mynegi 
eu pryderon y gallai caniatáu tua 120 o ysgolion 
y rhyddid i ddiffinio’r Cwricwlwm Cenedlaethol 
newydd greu 120 o gwricwla ysgol nas ellir eu 
datrys, yn hytrach na rhywbeth y gellir ei ddiffinio’n 
hollol genedlaethol. Awgrymwyd y gellid annog 
prifysgolion i weithio mewn ffordd gyfannol ochr 
yn ochr ag ysgolion, ac felly dod a nifer o wahanol 
safbwyntiau ac arbenigeddau at ei gilydd. Er hynny, 
gwnaeth y Comisiwn gefnogi a chroesawu’n gynnes 
gweledigaeth Llywodraeth Cymru yn hyn o beth. 

n Gwnaeth y Comisiwn gynnig mewnosod sgiliau 
asesu yn fwy effeithiol o fewn y gweithlu addysgu 
drwy ddefnyddio Hyfforddiant Cychwynnol 
Athrawon a Datblygiad Proffesiynol Parhaus. 
Gwnaeth ofyn a ydy athrawon yn derbyn arfau 
digonol ac effeithiol ar gyfer deall asesu, a beth arall 
gellid ei wneud er mwyn cynorthwyo’r proffesiwn i 
ddefnyddio’n well y data sydd ar gael ar ei gyfer.   

n Gwnaeth yr aelodau ragrybuddio bod perygl y 
gallai asesu safonedig amharu ar arloesi ac ar y 
diwylliant mwy arbrofol sy’n cael ei feithrin ar hyn 
o bryd o fewn y system addysg yn sgil cyflwyno 
‘Dyfodol Llwyddiannus’. Gwnaethant benderfynu y 
dylai asesu gael ei ddefnyddio yn bennaf er mwyn 
hysbysu athrawon am yr hyn y byddant yn ei  
addysgu. Er hyn, gwnaeth y Comisiwn gydnabod 
bod atebolrwydd trwyadl yn hanfodol, ond bod 
rhaid gwerthfawrogi‘r deilliannau dysgu lefel uwch a 
gynigir yn ‘Cwricwlwm am Oes’.

n Cydnabuwyd gan y Comisiwn bod data cymharol 
yn hollbwysig ar gyfer gwella safonau ysgolion, ond 
gwnaeth hefyd ystyried manteision posib systemau 
atebolrwydd lleol, gyda’r ysgolion yn fwy atebol i’r 
cymunedau maent yn eu gwasanaethu, yn enwedig 
o ystyried dosbarthiad daearyddol eang yr ysgolion 
hynny sy’n gweithio yng Nghymru. 

n Awgrymwyd y gallai clystyrau o ysgolion ddod at ei 
gilydd er mwyn rhannu eu gwaith a data asesu, gan 
ddefnyddio ymagwedd fwy colegol sy’n rhoi cyfle 
gwerthfawr i athrawon i ymgysylltu â chydweithwyr 
a dechrau trafod arfer gorau, modelau a ffyrdd eraill 
o weithio.   



Addysgeg

n Nodwyd gan y Comisiwn pwysigrwydd cyfathrebu, 
gan argymell y gallai athrawon ieithoedd siarad 
gyda’i gilydd am wahanol agweddau o’u haddysgeg 
a sut mae’n gweithio. Gwnaeth y Comisiwn osod 
argymhellion clir ynglŷn â’r ymchwil effeithiol y dylai 
danategu’r gwaith hwn gydag ysgolion.  

n Gwnaeth y Comisiwn ystyried y syniad bod 
perthynas uniongyrchol yn bodoli rhwng addysgu a 
dysgu – ond gwnaethant amau’r hyn sy’n digwydd 
rhwng y ddau, a’r amgylchiadau cyd-destunol a allai 
amharu ar gynnydd plentyn. 

n Gwnaeth yr aelodau gydnabod pwysigrwydd 
Safonau Addysgu Proffesiynol, ond gwnaethant 
amau bod pob athro yn deall yn gyflawn yr hyn a 
ofynnir ohono.  Dywedasant y byddai deall yr hyn 
y mae safonau proffesiynol yn ei olygu i athrawon 
unigol yn hanfodol ar gyfer eu gweithredu’n 
llwyddiannus. Gwnaethant hefyd nodi’r rôl 
bwysig sydd gan brifathrawon, sef defnyddio 
safonau proffesiynol er mwyn achosi newid yn 
eu hystafelloedd dosbarth, eu hysgolion a’u 
cymunedau eu hunain.  

n Nodwyd gan y Comisiwn y potensial sydd i’w gael 
o fewn trefniadau partneriaeth rhwng ysgolion a 
phrifysgolion, pan gaiff addysg athrawon ei gynnal 
yn y ddau leoliad, heb ei gyfyngu yn unig at addysgu 
athrawon dan hyfforddiant. Gwnaeth adfyfyrio 
ar fodel partneriaeth a ddefnyddir yn yr Alban 
sy’n golygu hyfforddi athrawon mewn ysgolion, 
yn ogystal ag addysgu myfyrwyr yn fwy ffurfiol 
mewn sefydliadau addysg uwch. Yn yr Alban, mae 
prifysgolion eu hunain yn cynnal seminarau ar arfer 
gorau mewn ysgolion, ac yn  gwahodd athrawon 
wrth eu gwaith i’w mynychu.

 
n Gwnaeth y Comisiwn ystyried llwyth gwaith 

athrawon a’r potensial i ganiatáu’r  gweithlu gael 
amser a gaiff ei gymedroli, naill ai yn ystod neu ar ôl 
y diwrnod ysgol, i ymgymryd â datblygiad addysgol.  
Gwnaeth ystyried a fyddai’n bosib buddsoddi’n 
ariannol ar gyfer hyn mewn partneriaeth rhwng yr 
ysgol a’r brifysgol er mwyn ei hwyluso. 

n Yn debyg, gwnaeth y Comisiwn ystyried effaith 
newid addysgol cyson ar forâl , gan nodi 
pwysigrwydd lles y proffesiwn addysgu yn y dyfodol, 
wrth i Gymru barhau ar ei thaith ddiwygio. Gwnaeth 
gydnabod bod athrawon yn asiantau newid, gan 
ragrybuddio yn erbyn y “diwylliant beio” sydd wedi 
achosi cymaint o drafferth i systemau addysg eraill 
ar draws y byd.  Gwnaeth yr aelodau benderfynu 
bod athrawon yn wynebu nifer o heriau, a bod 
cefnogaeth yn hanfodol.



Arweinyddiaeth a System Hunan-wella

n Gwnaeth y Comisiwn ystyried Arweinyddiaeth a’r 
System Hunan-wella gyda’i gilydd, oherwydd ym 
marn y Comisiwn, mae’r naill yn dibynnu ar y llall 
i weithio’n iawn.  Gwnaeth yr aelodau groesawu 
cynlluniau Llywodraeth Cymru i greu Academi   
Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol newydd, 
wedi’i dylunio er mwyn paratoi pob arweinydd 
sydd yn y system addysg yng Nghymru gyda’r 
sgiliau cywir a’r wybodaeth briodol a fydd o les 
i ddisgyblion. Gwnaeth gydnabod bod angen 
“penseiri, ac nid llawfeddygon” ar Gymru  os 
ydym am gynnal gwelliant hirdymor a chyflenwad 
o arweinwyr ysgol cynaliadwy ac iach, a bod 
hyn yn hanfodol. Er hyn, gwnaeth nodi y byddai 
rhaid canolbwyntio’r system addysg gyfan ar 
“bensaernïaeth yn hytrach nag ar lawdriniaeth” wrth 
symud ymlaen, ac ni ddylid disgwyl bod arweinwyr 
ysgol yn gweithio ar eu pennau eu hunain. 

n Awgrymwyd ein bod ni’n dysgu o’r broses ac 
effaith y National Standards of Excellence  National 
Standards of Excellence for Headteachers, a gafodd 
eu dadorchuddio gan yr Adran Addysg yn Lloegr ym 
mis Ionawr 2015. Gallai’r rhain fod yn gyfeirbwynt 
defnyddiol. 

n Gwnaeth nodi’r her o sicrhau bod pob arweinydd 
ysgol yn cefnogi’r cynllun datblygu arweinyddiaeth 
a bod angen hyrwyddo’r syniad mai cyfrifoldeb 
moesegol pob prifathro yw gwneud ei orau, nid dim 
ond ar gyfer ei ysgol ei hun yn unig, ond ar gyfer 
Cymru gyfan hefyd. 

n Gwnaeth y Comisiwn ystyried yr amrywiol fodelau 
o arweinyddiaeth ysgol sydd ar gael, gan ofyn 
a ddylem ystyried yn fwy manwl gwahaniaethu 
rhwng arweinyddiaeth hyfforddi ac arweinyddiaeth 
weithredol. Gwnaeth nodi bod hwn yn gyfle i 
ystyried arweinyddiaeth hyfforddi ysgol yn is-set o 
rôl athrawon, yn hytrach na rôl unigol.  

n Pwysleisiwyd gan y Comisiwn byddai meithrin gallu 
o fewn y gweithlu yn hanfodol pe baem yn disgwyl 
bod athrawon yn mabwysiadu rôl fwy sylfaenol wrth 
ddatblygu a chyflwyno system hunan-wella go iawn.  
Gwnaeth yr aelodau amau trylwyredd a chysondeb 
y “sgaffaldio” sy’n bodoli ar gyfer cynorthwyo 
athrawon i yrru ymlaen newid i’r system addysg yng 
Nghymru. 



Syniadau ac Argymhellion Terfynol

n Bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod cysylltiad 
clir rhwng papurau swyddogol y Llywodraeth a’i 
chynulleidfa darged – hynny yw, athrawon mewn 
ystafelloedd dosbarth. Nodwyd gan y Comisiwn 
bod rhai pobl weithiau yn dweud mai’r bwlch 
mwyaf ym myd addysg yn aml yw’r un sydd rhwng 
yr Ysgrifennydd dros Addysg a’r disgyblion sydd 
yn yr ystafell ddosbarth – er hyn, cymeradwywyd 
Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros 
Addysg am estyn ei llaw i’r proffesiwn gan wisgo ei 
gwisg genedlaethol. 

n Bod Llywodraeth Cymru yn adeiladu ar ei 
gweledigaeth o addysg yng Nghymru gan ystyried 
yn bellach y strwythurau ymarferol hynny sydd 
eu hangen i’w chefnogi. Gwnaeth y Comisiwn 
argymell datblygu fframwaith arweiniol er mwyn 
tanategu amcanion Llywodraeth Cymru er 
gwelliant. Mae’n ystyried meithrin gallu yn rhan 
anhepgor o weithredu’n llwyddiannus y weledigaeth 
uchelgeisiol a gafodd ei thraethu gan Ysgrifennydd 
y Cabinet wrth iddi roi ei hanerchiad agoriadol yn y 
Gynhadledd Addysg Genedlaethol. 

n Bod Llywodraeth Cymru yn ystyried cwtogi ei 
hamcanion er gwelliant o bum maes craidd i dri. 
Gwnaeth y Llywodraeth argymell cyfuno Addysgeg 
â Chwricwlwm ac Asesu; ac Arweinyddiaeth  â 
System Hunan-wella. Er mwyn datblygu naratif 
sy’n fwy cydlynol o safbwynt cysyniadol, gwnaeth 
yr aelodau awgrymu atodi datganiad o fwriad byr 
i bob amcan a’i gefnogi gyda phwyntiau bwled.  
Byddai rhaid mynegi mewn geiriau unrhyw gysylltiad 
rhwng tri amcan. Penderfynodd yr aelodau nad 
oedd llawer i anghytuno ag ef yn  Cymwys am Oes 
ond roeddent yn amau na fyddai symud ymlaen ar 
ffrynt mor eang yn debygol o gyflawni’r gwelliannau 
a ddymunir,  ac felly, efallai  byddai angen dull mwy 
trwyadl sydd wedi’i flaenoriaethu. 

n Bod Llywodraeth Cymru yn ystyried ychwanegu at 
ei hamcanion er gwelliant meini prawf llwyddiant 
penodol ar gyfer pob blaenoriaeth.  Unwaith y 
cytunir ar y targedau, yna byddai strategaeth 
gyfathrebu glir yn sicrhau bod pawb sy’n ymwneud 
â’r cyflwyno yn ymwybodol  o’r cyfeiriad teithio 
arfaethedig. Awgrymwyd y dylid anfon crynodeb 
gweithredol o gynllun gwella Llywodraeth Cymru 
at bob sefydliad sydd yng Nghymru gyda neges 
gan Ysgrifennydd y Cabinet. Disgwylir y byddai’r 
cynlluniau mwy lleol a gafodd eu llunio gan y 
consortia rhanbarthol, yr awdurdodau lleol a’r 
ysgolion eu hunain yn alinio â’r weledigaeth 
genedlaethol gyffredinol hon. 

n Gwnaeth potensial Ysgolion Arloesi fel modd o yrru 
newid cadarnhaol ennyn chwilfrydedd y Comisiwn. 
Croesawyd gan y Comisiwn yr ymagwedd 
uchelgeisiol at ddatblygu ar y cyd Cwricwlwm 
Cenedlaethol newydd, addysg gychwynnol 
athrawon, strategaeth arweinyddiaeth a system 
hunan-wella. Gwnaeth y Comisiwn gynghori bod 
angen i’r neges fod yn glir, yn ddealladwy ac wedi’i 
chyfathrebu’n effeithiol gan ymgorffori’r gallu drwy’r 
holl system i sicrhau ei datblygiad effeithiol. Daeth y 
Comisiwn i’r casgliad bod sylw, egni ac arbenigedd 
athrawon mewn ystafelloedd dosbarth yn holl 
bwysig os ydym am weld y gwaith hwn yn llwyddo, 
ac edrychwn ymlaen at gefnogi Llywodraeth Cymru, 
wrth iddi gyflawni ei hamcanion.   


