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Comisiwn Addysg Cymru 

Yn bresennol: Yr Athro Dylan Jones, Deon, Yr Athrofa, 
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; Yr Athro David 
Woods, prifysgolion Warwick a Llundain; Yr Athro 
Mick Waters, Prifysgol Wolverhampton; Yr Athro 
Jonathan Shepherd, Cyfarwyddwr Grŵp Ymchwil 
Trais a Chymdeithas, Prifysgol Caerdydd; Philip 
Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru; Yr Athro 
Peter Rabbett, Yr Athrofa, Prifysgol Cymru Y Drindod 
Dewi Sant; Gareth Evans, Yr Athrofa, Prifysgol Cymru 
Y Drindod Dewi Sant; Tegwen Ellis, Pennaeth, Ysgol 
Cynwyd Sant, Pen-y-bont ar Ogwr; Russell Dwyer, 
Pennaeth, Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas, 
Abertawe; Michele Thomas, Pennaeth, Ysgol 
Gymunedol Doc Penfro, Sir Benfro.

Ym mhedwerydd cyfarfod Comisiwn Addysg 
Cymru ailgynullwyd panel rhyngwladol o addysgwyr 
o fri i rannu eu harbenigedd i gefnogi gwaith 
Llywodraeth Cymru o wella addysg. Mae’r Comisiwn 
wedi ymrwymo i fod yn llais annibynnol, cyfaill 
beirniadol a ffynhonnell cyngor i’r gymuned addysg. 
Mae’r Comisiwn, sydd yn elfen greiddiol o’r Athrofa, 
yn sicrhau ein bod ni’n edrych tuag allan, gan ddysgu 
o’r arfer gorau a’r ymchwil mwyaf effeithiol ar ddysgu 
ac addysgu, arweinyddiaeth a datblygiad system 
sy’n ei gwella ei hun.

Dangosodd y cyfarfod hwn o Gomisiwn Addysg 
Cymru ymagwedd ychydig yn wahanol, yn yr ystyr 
fod ymarferwyr arweiniol sy’n gweithio mewn ysgolion 
yng Nghymru’n cael eu gwahodd am y tro cyntaf i 
ymuno yn y trafodaethau, fel gwesteion Yr Athrofa. 
Mae’r aelodau gwadd, newydd hyn ar y Comisiwn 
yn benaethiaid uchel eu parch sydd ag enw da am 
ddarparu dysgu ac addysgu o ansawdd uchel, a 
diddordeb brwd mewn datblygiadau addysgol y tu 
allan i’w hawdurdod eu hunain.

Daeth y cyfarfod ar adeg ddiddorol i addysg yng 
Nghymru ac roedd yn cyd-daro â lansio Dull 
Cenedlaethol newydd ar gyfer Dysgu Proffesiynol 
o fewn y proffesiwn addysgu yng Nghymru.   
Felly materion yn ymwneud â dysgu proffesiynol 
oedd y sylfaen ar gyfer y cyfarfod, a rannwyd yn 
ddwy adran ar wahân. Yn y rhan gyntaf gwahoddwyd 
pedwar aelod o’r Comisiwn i gyflwyno’u safbwyntiau 
ar heriau arweinyddiaeth addysgol a’u goblygiadau 
ar gyfer Cymru. 

Roedd y rhain yn cynnwys:

• Addysgu: Proffesiwn Gwerthfawr – Canfyddiadau 
o’r adolygiad annibynnol o gyflog ac amodau 
athrawon ysgol (Yr Athro Mick Waters)

• Naw Piler Ysgolion Rhagorol - Gwella ysgolion a’r
goblygiadau i athrawon (Yr Athro David Woods)

• Y Coleg Addysgu Siartredig - Datblygiadau allweddol
a gwersi i Gymru (Yr Athro Jonathan Shepherd)

• Cymwysterau, diwygio a’r goblygiadau i ddysgu
proffesiynol (Philip Blaker)

Canolbwyntiodd ail ran y cyfarfod ar ddatblygu’r 
Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol, 
gan geisio adfyfyrio ar weledigaeth Llywodraeth 
Cymru ar gyfer dysgu proffesiynol yng Nghymru. 
Dangoswyd fersiwn gynnar o’r Dull Cenedlaethol 
newydd i’r aelodau ac fe’u gwahoddwyd i wneud 
sylwadau am elfennau cyfansoddol y model yn ei 
ffurf ddrafft. Daeth y cyfarfod i ben gyda chyfraniad 
gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams a’i thîm, 
a gyflwynodd gwestiynau ysgrifenedig i’r Comisiwn 
i’w trafod. Mae adroddiadau blaenorol gan y 
Comisiwn wedi’u croesawu gan Ms Williams ac 
felly gwahoddwyd yr Ysgrifennydd Cabinet eto i 
ofyn i’r aelodau am eu barn am gyfres o faterion. 
Cymerwyd ei chwestiynau yn eu tro gan ysgogi 
trafodaeth iach ymhlith yr aelodau. 
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Addysgu: Proffesiwn Gwerthfawr

Dechreuodd y Comisiwn trwy dderbyn tystiolaeth 
gan yr Athro Mick Waters, prif awdur Addysgu: 
Proffesiwn Gwerthfawr - yr adolygiad annibynnol 
o gyflogau ac amodau athrawon yng Nghymru. 
Cynigiodd adroddiad yr Athro Waters nifer o 
argymhellion ar gyfer cyflawni ‘Fframwaith Gyrfa, 
Amodau a Chyflog ar gyfer Athrawon yng Nghymru’. 
Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Medi 2018 ac nid 
yw Llywodraeth Cymru hyd yn hyn wedi ymateb yn 
ffurfiol i’w ganfyddiadau. Gwahoddwyd yr Athro Waters 
i gyflwyno prif ganfyddiadau’r adroddiad ac i ddilyn 
cafwyd trafodaeth agored ar y pwyntiau a godwyd, 
a gwnaed y sylwadau canlynol:

• Roedd y Comisiwn o’r farn ei bod yn briodol
‘ailfeddwl’ addysg orfodol ac awgrymwyd na ddylai 
unrhyw beth gael ei gau allan a’i ddiystyru’n llwyr wrth 
i Gymru barhau ar ei thaith uchelgeisiol i ddiwygio 
addysg. Ystyriwyd bod hyn yn arbennig o berthnasol 
o ran ffurf yr wythnos ysgol a newidiadau posibl i 
amserlennu. Barnwyd bod cael mwy o hyblygrwydd 
yn hyn o beth yn rhywbeth i’w groesawu.

• Dywedodd aelodau y byddai cael ‘sgwrs
genedlaethol’ i ystyried materion yn ymwneud â 
strwythurau ysgol, amodau gwaith athrawon a 
chyfleoedd datblygu proffesiynol yn darparu mwy 
o le ar gyfer trafod materion parhaus yn effeithiol. 
Awgrymwyd mai’r ffordd orau o wneud newidiadau 
i arferion cyfredol fyddai o’r gwaelod i fyny yn 
hytrach na bod gwneuthurwyr polisi’n gwneud 
hynny oddi uchod.

• Cwestiynwyd gwerth diwrnodau HMS (Hyfforddiant
mewn Swydd), ac roedd yr aelodau’n amau a fyddai 
cynyddu’r diwrnodau HMS statudol o bum diwrnod 
i saith mewn gwirionedd yn cynorthwyo datblygiad 
proffesiynol effeithiol. Roedd teimlad cyffredinol os 
oedd y pum diwrnod cyfredol yn aneffeithiol, yna 
byddai cynyddu’r diwrnodau hynny i saith yn arwain 
at ragor o gyfleoedd dysgu aneffeithiol. Awgrymwyd 
fod ansawdd y diwrnodau HMS yn fwy pwysig na’r 
nifer ohonynt.

• Croesawai’r Comisiwn y posibilrwydd o ddatblygu
‘arweinwyr system’ yng ngwir ystyr hynny; e.e. 
penaethiaid a gyflogir yn genedlaethol i gynorthwyo 
ysgolion ar draws y wlad yn ôl eu hanghenion. 
Byddai’r ‘arweinwyr i Gymru’ hyn yn cael eu tynnu i 
mewn i’r ysgolion sydd fwyaf mewn angen, yn hytrach 
nag aros yn gyfrifol am eu hysgol bresennol yn unig. 
Cydnabuwyd, fodd bynnag, y byddai angen gweithio 
trwy’r llinellau atebolrwydd a chyflogau penaethiaid. 

• Awgrymodd aelodau bod angen i athrawon fod yn 
fwy rhagweithiol o ran eu datblygiad proffesiynol eu 
hunain, a chymryd rheolaeth o’u teithiau dysgu eu 
hunain. Nodwyd fod nifer o athrawon profiadol yng 
Nghymru (ac ymhellach i ffwrdd) yn dewis aros yn eu 
swyddi sefydledig trwy gydol eu gyrfa ac, mewn rhai 
achosion, yn ‘atal cyfleoedd’ a allai fod ar gael i eraill 
sy’n fwy uchelgeisiol.

• Trafodwyd y posibilrwydd o brifysgolion partner yn
cael eu defnyddio i gefnogi diwrnodau HMS, a 
nododd aelodau yr effaith gadarnhaol oedd yn 
deillio o’r achosion pan wahoddwyd cydweithwyr 
mewn colegau addysgu uwch i’r ysgol i gefnogi 
datblygiad staff.

Naw Piler Ysgolion Rhagorol

Clywodd y Comisiwn gan yr Athro David Woods, 
Cadeirydd Strategaeth Arweinyddiaeth Llundain 
(LLS). Mae’r LLS yn sefydliad dielw sy’n cael ei redeg 
a’i arwain gan benaethiaid mewn swydd. Mae wedi 
deillio o’r rhaglen ‘Her Llundain’ ac mae’n gweithio i 
gadw ysbryd a chenhadaeth y rhaglen honno’n fyw. 
Mae’r LLS yn honni bod ganddo rwydwaith helaeth 
o Arweinwyr Cenedlaethol Addysg a rhwydwaith o 
ysgolion rhagorol sy’n arwain dysgu ledled Lloegr. 
Rhoddodd yr Athro Woods gyflwyniad ar wella 
ysgolion yn Llundain ac ar y goblygiadau i athrawon. 
I ddilyn cafwyd trafodaeth agored ar y pwyntiau a 
godwyd a gwnaed y sylwadau canlynol:

• Nododd aelodau ei bod yn bwysig bod ysgolion 
yn ‘edrych tuag allan’ wrth gychwyn ar broses o 
wella systematig. Awgrymwyd y gallai ysgolion 
ymgymryd â phroses o ‘ddangos a dweud’ gyda 
chydweithwyr mewn ysgolion eraill mewn ymgais i 
rannu arfer a dysgu o brofiad pobl eraill. Gallai hyn 
gynnwys profiadau cadarnhaol a negyddol. 
Barnwyd bod astudiaethau achos hefyd yn fuddiol 
yn y cyd-destun hwn.

• Trafodwyd rôl ‘cyfalaf moesol’ fel sail i Her Llundain.
Nododd aelodau mai un o’r nodweddion sylfaenol 
a wnâi model Llundain yn llwyddiannus oedd 
cydnabyddiaeth nad oedd unrhyw gyllid ychwanegol 
gwirioneddol ar gael – ac mai’r cymhelliad ar gyfer 
cael yr ysgolion sy’n perfformio’n well i rannu eu 
dysgu oedd i ymgorffori ymdeimlad o gyfalaf moesol, 
a oedd yn ysgogi athrawon i feddwl am eu rôl o 
wella’r deilliannau i holl blant Llundain.

• Pryderai’r Comisiwn am ddealltwriaeth a defnydd
athrawon o ddata, a’r defnydd o ddata i ddibenion 
atebolrwydd. Awgrymwyd bod angen sgyrsiau 
ehangach am ddata i ddibenion datblygu dysgwyr a 
gwella ysgolion. Galwodd yr aelodau am ddatblygu 
‘iaith gyffredin’ o ran data a’r hyn mae’n ei olygu i 
athrawon yn yr ystafell ddosbarth.

• Cwestiynodd yr aelodau a yw “Cymru’n gwybod
beth mae Cymru’n ei wybod” gan hyrwyddo camau 
mwy strategol i rannu arfer da. Galwasant am i’r 
system yn gyffredinol fod yn fwy medrus o ran dathlu 
ysgolion ac athrawon gorau Cymru – ac i beidio 
ag ofni mynd i’r afael â’r amrywiad sy’n bodoli 
rhwng darparwyr.

• Cwynodd yr aelodau am ddiffyg hyder wrth adnabod
a dynodi’r ysgolion gorau ac ysgolion i arwain proses 
gwella ysgolion – gan hyrwyddo proses a oedd yn 
debyg i’r “gorau yn helpu’r gweddill”. Galwasant ar 
addysgwyr ar draws y system i ddathlu’n well yr arfer 
addysgol ragorol neu ‘o safon ryngwladol’ sydd i’w 
gael yng Nghymru. 
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Estynnodd y Comisiwn wahoddiad i’r Athro Jonathan 
Shepherd, Cyfarwyddwr Grŵp Ymchwil Trais a 
Chymdeithas, Prifysgol Caerdydd, i roi cyflwyniad ar 
y Coleg Addysgu Siartredig. Mae’r Athro Shepherd yn 
gymrawd sefydlol ac ymddiriedolwr y Coleg Siartredig, 
sy’n bodoli i wella ansawdd addysg i blant a phobl 
ifanc trwy gynorthwyo athrawon, hyrwyddo addysgu 
rhagorol a chodi statws y proffesiwn. Mae’r sefydliad 
yn gweithredu’n bennaf yn Lloegr, ond mae wrthi’n 
datblygu mwy o bresenoldeb yng Nghymru. I ddilyn 
cafwyd trafodaeth agored ar y pwyntiau a godwyd a 
gwnaed y sylwadau canlynol:

• Awgrymwyd y dylai Cymru ystyried ‘anatomi
addysgu’, a pha elfennau sy’n ysgogi’r proffesiwn. 
Ystyriwyd bod yr arolygiaeth addysg, undebau llafur 
a phrifysgolion (sy’n helpu hwyluso sylfaen ymchwil) 
yn arwyddocaol.

• Cyflwynwyd achos cryf dros gyflwyno corff
proffesiynol sy’n gweithredu o’r ‘gwaelod i fyny’ 
ac sy’n cael ei yrru gan athrawon eu hunain.   
Byddai’r corff hwn yn cynnig ‘llais cenedlaethol 
annibynnol’ i athrawon a fyddai, yn ôl y Comisiwn, 
yn helpu ‘codi statws’ y proffesiwn ac yn dod â 
hyder i’r gweithlu addysg yng Nghymru.

• Nododd aelodau y byddai corff proffesiynol
yn caniatáu llwyfan i athrawon fynd i’r afael, 
yn genedlaethol, â’r ymchwil a’r dystiolaeth 
ddiweddaraf yn ymwneud â dysgu ac addysgu, 
a gwneud penderfyniadau ar y cyd yn seiliedig 
ar y canfyddiadau hyn. Ystyriwyd ei bod yn 
wahaniaeth pwysig na fyddai gan gorff 
proffesiynol o’r fath ddyletswydd rheoleiddio.

• Nodwyd y potensial ar gyfer cyflwyno cynllun
gwobrau yn rhan o’r corff, a barnwyd bod 
cymhelliad i ragori yn bwysig i helpu codi statws 
a pherfformiad y proffesiwn addysgu’n fwy 
cyffredinol. Byddai gwobrau’n dathlu llwyddiant 
ac yn gwobrwyo’r athrawon hynny yr ystyriwyd 
eu bod yn arbenigwyr yn eu maes.

• Nododd aelodau y gall fod angen cyllid sbarduno
i sefydlu sefydliad o’r fath, a’i bod yn bosibl y 
byddai Llywodraeth Cymru’n dymuno cefnogi corff 
proffesiynol yn ariannol. Awgrymwyd bod angen i 
athrawon eu hunain gael dweud eu dweud ynglŷn 
â pha fath o sefydliad y gallai corff proffesiynol fel 
y Coleg Addysgu Siartredig fod yng Nghymru.

Y Coleg Addysgu Siartredig

Gwahoddwyd Philip Blaker, Prif Weithredwr 
Cymwysterau Cymru, i roi cyflwyniad i’r aelodau 
ar ddyfodol cymwysterau ôl-16 yng Nghymru. 
Mae gwneuthurwyr polisi wedi cydnabod y bydd 
angen i gymwysterau gyd-fynd â’r cwricwlwm 
cenedlaethol sy’n datblygu ac y gallai hyn fod 
â goblygiadau ar gyfer TGAU a Safon Uwch. 
Mae cyrsiau TGAU a Safon Uwch wedi bod trwy 
newidiadau sylweddol mewn blynyddoedd diweddar 
ac mae’r system gymwysterau yng Nghymru wedi 
dargyfeirio’n sylweddol oddi wrth yr hyn sy’n 
gweithredu ar hyn o bryd yn Lloegr. Rhoddodd 
Mr Blaker drosolwg byr o’r newidiadau hyn a 
gofynnodd nifer o gwestiynau ynglŷn â dyfodol 
cymwysterau yng Nghymru, ac yn dilyn hynny 
gwnaed y sylwadau canlynol:  

• Nododd aelodau ei bod yn rhaid i gymwysterau
newid er mwyn esgor ar newid o ran yr arfer a’r 
cynnwys a ddarperir gan ysgolion uwchradd, 
yn enwedig. Ystyriwyd bod y ffocws ar y ffin 
rhwng graddau C-D ar lefel TGAU yn eithriadol o 
arwyddocaol. Dywedodd aelodau fod yr achos 
dros newid yn cael ei gryfhau gan y ffaith fod holl 
agweddau system addysg Cymru’n mynd trwy 
broses o newid.

• Cydnabu’r Comisiwn fod gan y cyhoedd hyder 
yn y brand TGAU, rhywbeth y byddai’n rhaid i 
wneuthurwyr polisi ei ystyried yn ofalus os oeddent 
yn cynllunio newidiadau sylweddol i gymwysterau yn 
16 oed. Roedd y ffaith fod prifysgolion yn rhoi mwy 
o bwyslais ar berfformiad mewn arholiadau TGAU yn 
gwneud hyn yn fwyfwy perthnasol, meddai aelodau.

• Mae’r strwythur newydd sy’n cynnal cwricwlwm
cenedlaethol Cymru yn codi nifer o heriau, yn fwyaf 
penodol pa gymwysterau sy’n codi o Feysydd Dysgu 
a Phrofiad (MDPh). Nododd yr aelodau yr anhawster 
o integreiddio e.e. y dyniaethau, a chwestiynwyd pa 
rai o’r pynciau mwy ‘traddodiadol’ fyddai’n cael eu 
cadw yn y system cymwysterau newydd.

• Roedd y ffordd y mae asesu allanol yn cyd-fynd â
system atebolrwydd Cymru yn achos cryn ddadlau, 
a phenderfynodd yr aelodau fod yn rhaid i’r olaf 
newid er mwyn i agenda diwygio uchelgeisiol Cymru 
ffitio i’w lle. Yn wir, awgrymwyd nad yw asesiad dan 
arweiniad athro ac atebolrwydd lle mae llawer yn y 
fantol yn ‘gymheiriaid da’.

• Er gwaethaf y sybsidiaredd helaeth a gynigir
gan gwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru, 
pwysleisiwyd bod gofyn o hyd i fanylebau sicrhau 
bod cymwysterau’n cael eu haddysgu’n gyson 
ac yn deg ar draws ysgolion.

• Ar y llaw arall, awgrymwyd y dylid cymryd camau i
sicrhau nad yw athrawon yn troi at ‘addysgu ar gyfer 
prawf’ ac y dylai Cymru wneud pob ymdrech i atal 
model lleihaol rhag datblygu. Nododd yr aelodau, yn 
draddodiadol, bod ‘yr hyn sy’n cael ei fesur yn cael 
ei wneud’ ac y dylid rhoi ystyriaeth briodol i 
gymhellion croes.

 
• Ystyriwyd bod yr angen i sicrhau bod gan

ddisgyblion, rhieni ac athrawon hyder mewn 
cymwysterau yn hollbwysig. Nodwyd yn ogystal y 
goblygiadau dysgu proffesiynol tebygol i athrawon 
o ganlyniad i ailwampio’r cymwysterau.

• Rhybuddiodd aelodau am y potensial y byddai
ysgolion sy’n perfformio’n dda yn gweinyddu’r 
cwricwlwm newydd a chymwysterau cysylltiedig yn 
well na’r ysgolion hynny y bernir eu bod yn ei chael 
yn anodd. Awgrymwyd y gallai ysgolion oedd â llai 
o hyder yn eu gallu i ddehongli’r system newydd 
ddychwelyd at fodel mwy lleihaol.

• Ystyriodd y Comisiwn a fyddai dull o asesu sy’n
fwy seiliedig ar brosiectau’n gweddu’n well o fewn 
y cwricwlwm cenedlaethol newydd. Trafodwyd newid 
o system sy’n seiliedig yn bennaf ar arholiadau 
i un sy’n cael ei harwain yn fwy gan waith cwrs. 
Cyfeiriwyd hefyd at asesu addasol a ddarperir 
yn ddigidol.

• Trafodwyd y gwahaniaeth ymddangosiadol rhwng
cymwysterau galwedigaethol ac academaidd. 
Nododd aelodau nad oedd gan gymwysterau 
galwedigaethol fathodyn cryf, cyffredinol ar hyn 
o bryd a bod hynny’n broblematig.

• Croesawodd y Comisiwn y ffaith fod cyfnod eithaf
hir yn arwain at gyflwyno’r cwricwlwm newydd, ac y 
byddai’n cael ei gyflwyno’n raddol fesul blwyddyn. 
Byddai hyn, meddai’r aelodau, yn caniatáu ymateb 
mwy ystyriol i ddatblygu cymwysterau ac yn rhoi’r 
cyfle gorau i Gymru ddatblygu system a oedd yn 
addas i’r pwrpas.

Cymwysterau, diwygio a’r 
goblygiadau i ddysgu proffesiynol
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Canolbwyntiodd ail ran y cyfarfod ar ddatblygu’r 
Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol, gan 
geisio adfyfyrio ar weledigaeth Llywodraeth Cymru 
ar gyfer dysgu proffesiynol yng Nghymru. Ceisia’r 
Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol fynd 
i’r afael â diffygion yn ymwneud â’r ddarpariaeth 
gyfredol trwy gyflwyno model o wyth elfen gysylltiedig 
i’r system addysg yng Nghymru sy’n: Disgrifio 
disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran ymddygiad 
y system, a thrwy hynny wneud penderfyniadau sy’n 
ymwneud â pholisi ac adnoddau’n dryloyw i’r haen 
ganol ac ysgolion; mynegi meini prawf dylunio ar 
gyfer gweithgareddau dysgu proffesiynol, adnoddau 
a phrosesau, ac felly arwain darparwyr ar draws y 
system ar sut i ddylunio darpariaeth a phrofiadau; a 
nodi hawliau’r holl gyfranogwyr yn y system, fel y gall 
arweinyddion ac ymarferwyr ar draws yr holl ysgolion 
a lleoliadau wybod beth i’w ddisgwyl gan yr haen 
ganol o ran darpariaeth a chefnogaeth. Dangoswyd 
fersiwn gynnar o’r Dull Cenedlaethol newydd i’r 
aelodau ac fe’u gwahoddwyd i wneud sylwadau 
am elfennau cyfansoddol y model ar ei ffurf ddrafft. 
Gwnaed y sylwadau canlynol:

• Mynegodd yr aelodau rywfaint o bryder bod ‘model’
arall yn cael ei ychwanegu at system oedd eisoes 
yn orlawn. Awgrymwyd, gyda’r Safonau Proffesiynol 
newydd ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth, a’r 
model Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu (SLO), fod 
perygl o or-lwytho ysgolion ymhellach. Awgrymwyd 
y gallai ychwanegu strwythurau ychwanegol 
gymhlethu’r system, yn hytrach na gwneud bywyd 
yn haws i ymarferwyr.

• Nododd y Comisiwn, er ei fod yn ddefnyddiol
mewn egwyddor, fod y ddogfen a oedd yn cefnogi’r 
Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol 
wedi’i hysgrifennu gan swyddogion y llywodraeth, 
ac nid y proffesiwn ei hun. Pwysleisiwyd fod y Dull 
Cenedlaethol ar gyfer arweinwyr ysgolion a’u staff i’w 
fabwysiadu ac adeiladu arno – ac y dylai, yn y pen 
draw, fod wedi’i berchnogi gan athrawon. Yn hytrach 
nag ailddyfeisio’r olwyn, awgrymodd aelodau y 
byddai’n fwy priodol adeiladu ar yr hyn sydd gennym 
eisoes a llenwi’r bylchau mewn darpariaeth oddi yno.

• Galwodd aelodau ar i ysgolion gael rhywfaint o
sybsidiaredd yn y modd maen nhw’n symud y 
Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol 
yn ei flaen yn eu cyd-destunau’u hunain. 
Awgrymwyd mai cyfrifoldeb yr ysgolion eu hunain 
oedd ‘gwneud synnwyr’ o’r disgwyliadau a 
gynhwyswyd yn y ddogfen, ac na ddylid gosod 
unrhyw ofynion llym ar ysgolion. Mae hyn yn 
gysylltiedig â phwyntiau blaenorol fod angen i 
athrawon gymryd perchnogaeth o’u llwybrau 
dysgu eu hunain. Nid ‘model dibynnol’ o ddysgu 
proffesiynol sydd ei angen, yn ôl aelodau.

• Argymhellodd y Comisiwn y dylai ysgolion gynnal
‘archwiliad’ o’u darpariaeth/anghenion dysgu 
proffesiynol eu hunain, a cheisio cymorth gan 
sefydliadau haen ganol a chydweithwyr mewn 
ysgolion eraill i lenwi bylchau canfyddedig. 
Dywedodd aelodau mai mater i ysgolion oedd  
penderfynu ble maent arni o ran eu teithiau dysgu 
proffesiynol eu hunain. Gallai hyn ddatblygu, 
meddent yn bortffolio o arbenigedd y gellid ei 
rannu’n fwy eang ymhlith clystyrau o ysgolion.

• Rhybuddiodd aelodau yn erbyn dweud wrth 
ysgolion pwy y dylent weithio gyda nhw a phryd. 
Awgrymwyd y byddai’n rhaid i hyn fod yn broses 
organig sy’n cael ei arwain gan ysgolion ac nid ei 
orchymyn ar ysgolion gan weinyddwyr sy’n rheoli. 
Rhaid grymuso ysgolion i wneud eu penderfyniadau 
eu hunain, meddent.

Y Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol

Gan dynnu ar eu profiad, gofynnwyd i’r Comisiwn 
ystyried y cwestiynau canlynol gan Ysgrifennydd 
y Cabinet, Kirsty Williams a’i thîm:

 1. O ran recriwtio a chadw athrawon, a yw’n 
well derbyn na ddylai fod yn broffesiwn gydol 
gyrfa i bawb ac y dylid hwyluso rhagor o bwyntiau 
ymuno ac ymadael i weithwyr proffesiynol i 
amrywio’r gweithlu? Os felly, sut byddai hyn 
yn newid y gofynion dysgu proffesiynol?

• Awgrymodd aelodau ei bod yn rheidrwydd ar
ysgolion i gydnabod a gwneud y defnydd gorau 
o’r arbenigedd sy’n bodoli o fewn eu hystafelloedd 
dosbarth eu hunain. Awgrymwyd hefyd y dylid 
annog staff addysgu i ymgymryd â chymwysterau 
ychwanegol gan y byddai hyn o fudd i’r ysgol gyfan, 
nid yr unigolyn dan sylw’n unig.

• Ystyriwyd bod hyder athrawon yn fater pwysig,
ac eto awgrymodd y Comisiwn fod codi statws y 
proffesiwn a rhoi mwy o reolaeth i athrawon dros 
eu datblygiad yn allweddol i wella cyfraddau 
recriwtio a chadw athrawon. Yn ogystal cwestiynodd 
aelodau argaeledd cyfleoedd dysgu proffesiynol 
gan awgrymu ei bod yn bosibl na fyddai rhai 
ymarferwyr yn gallu cael y datblygiad proffesiynol 
y maent yn ei ddymuno.

• Ystyriwyd bod y model Ysgolion fel Sefydliadau
Dysgu (SLO) yn fuddiol, ond roedd aelodau yn amau 
a oedd ysgolion yn llwyr ymwybodol ohono a beth 
mae’n ei olygu. Awgrymwyd mai dim ond yr ysgolion 
a fu’n treialu’r model SLO oedd yn gyfarwydd â’i 
egwyddorion, a bod angen cyfathrebu ehangach i 
gael rhagor o ysgolion i ymrwymo.

• Trafododd aelodau’r posibilrwydd o gyflwyno
‘arweinwyr addysgegol’ i strwythurau staffio 
ysgolion i gefnogi athrawon, addysgu a datblygiad 
proffesiynol yn well. Byddai’r arweinwyr hyn yn 
arbenigwyr mewn addysgeg a byddent yn cael eu 
cyflogi, yn rhannol o leiaf, i gynorthwyo cydweithwyr 
i ddatblygu. Byddent hefyd yn helpu cydlynu 
cyfleoedd dysgu proffesiynol a helpu trefnu cymorth 
proffesiynol fel y bo’n briodol.

• Ystyriodd aelodau fanteision cyflwyno ‘wythnos
anghymesur’ gydag un aelod yn enwedig wedi’i 
symbylu’n fawr gan yr effaith gadarnhaol a gafodd ar 
ei ysgol. Mae rhyddhau hanner diwrnod yr wythnos 
ar gyfer gweithgareddau dysgu proffesiynol wedi 
dod heb unrhyw gost i’r ysgol ac wedi dyblu’r 
amser datblygu proffesiynol sydd ar gael i athrawon, 
meddai. Dywedwyd hefyd bod rhieni o blaid y newid.

• Awgrymodd y Comisiwn bod angen gwerthusiad
o’r holl bolisïau a phrosesau ar bob lefel o’r 
system i benderfynu beth oedd yn gweithio a 
beth oedd ddim. Dim ond bryd hynny, dadleuwyd, 
y byddai gwneuthurwyr polisi’n gallu cymryd 
safbwynt gwybodus o ran yr hyn oedd ei angen 
i symud ymlaen.

• Pwysleisiodd aelodau y byddai’r cyfraddau 
recriwtio a chadw athrawon yn well petai pobl 
yn gwybod bod addysgu’n broffesiwn gydol-
gyrfa sefydledig. Mae’n dilyn felly y dylai dysgu 
proffesiynol fod ar gael i bawb, pryd bynnag y 
maent yn dewis manteisio arno.

2. Beth yw’r cydbwysedd iawn rhwng darpariaeth 
dysgu proffesiynol yn genedlaethol/ar lefel 
system ac arlwy a drefnir ac a gynllunnir yn lleol 
(yn enwedig yng nghanol cyfnod o ddiwygio’r 
system yn llwyr)?

• Rhybuddiodd y Comisiwn nad oedd unrhyw degwch
yn y system ar hyn o bryd, gydag amrywiol  
gonsortia addysg rhanbarthol yn gwneud pethau 
sy’n amlwg wahanol. Awgrymodd aelodau bod pob 
consortiwm yn cynnig dewis gwahanol o gymorth a 
her, a bod hefyd amrywiaeth o fewn y consortia eu  
hunain. Argymhellwyd y dylid teilwra darpariaeth yn 
ôl yr angen ac y dylid gwneud fwy o ymdrechion ar 
y cyd i gynorthwyo ‘ardaloedd ac ysgolion anodd 
eu cyrraedd’. 

• Fel rheol, dywedodd aelodau bod angen saernïo
darpariaeth dysgu proffesiynol yn nhermau’r hyn a 
ystyrir i fod yn arfer da, yn seiliedig ar eglurhad da 
o’r rhesymwaith ar gyfer cyflwyno gweithgaredd o’r 
fath. Awgrymwyd y dylai gwneuthurwyr polisi arfer 
ymddiriedaeth a gwella gallu athrawon i weithredu’n 
annibynnol.

• Awgrymwyd bod ysgolion yn sefydlu eu hunain fel
petaent mewn marchnad, yn gosod eu stondin yn 
nhermau’r hyn y gallant ei gynnig i ysgolion eraill – 
ac, yn wir, yr hyn maen nhw’n awyddus i’w ddatblygu 
eu hunain. Nodwyd y gallai hyn ddarparu cyfrwng i 
ysgolion ddysgu am eu cryfderau a’u gwendidau 
eu hunain.

Cwestiynau gan Ysgrifennydd 
y Cabinet dros Addysg
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• Credai’r Comisiwn y dylai’r holl athrawon fod
yn gyfrifol am arwain gweithgareddau datblygu 
proffesiynol ar ryw adeg yn ystod eu gyrfaoedd, ac y 
dylid defnyddio diwrnodau HMS ysgolion i roi cyfle 
i ymarferwyr gwahanol sydd â phrofiad amrywiol 
gyflwyno ger bron eu cydweithwyr. Gellid gwneud 
hyn yn ysgol yr athro ei hun, neu mewn ysgol arall 
sy’n cynnwys athrawon o nifer o ysgolion.

• Rhybuddiodd yr aelodau eto rhag gorfodi ysgolion
i gydweithio a gweithio gydag ysgolion penodol o 
fewn clwstwr penodedig. Cadarnhawyd eto bod 
cydweithio’n fwy effeithiol pan mae’n digwydd yn 
naturiol, heb gael ei orchymyn gan weinyddiaethau 
sy’n rheoli. Yn yr un modd, fe’i gwnaethpwyd yn glir 
hefyd ei bod yn bwysig bod athrawon yn arwain eu 
datblygiad proffesiynol eu hunain.

3. Ystyriwch y pwyslais ar ddysgu proffesiynol 
fel proses ddysgu ar y cyd, o gymharu ag arlwy 
dysgu mwy personol. Beth yw’r enghreifftiau 
da o hyn?

• Dechreuodd aelodau trwy gyfeirio at yr hyder
cyhoeddus sydd ei angen i hyrwyddo addysgu’n 
well fel proffesiwn, ac yn wir y system addysg yn 
fwy cyffredinol. Yn ei dro, rhaid bod hyder yng 
nghymuned yr ysgol i arwain y system er budd 
gorau dysgwyr, meddent.

• Ystyriwyd bod datblygu coleg cenedlaethol, 
megis y Coleg Addysgu Siartredig y cyfeiriwyd 
ato’n gynharach, yn un ffordd o yrru dysgu 
proffesiynol ar y cyd. Yn ogystal â chefnogi 
athrawon, hyrwyddo addysgu gwych a chodi 
statws y proffesiwn, gallai sefydliadau o’r fath 
hwyluso cyfleoedd dysgu proffesiynol a 
rhwydweithio ymhlith gweithwyr proffesiynol.

• Croesawodd y Comisiwn broses barhaus
Llywodraeth Cymru o ddatblygu ar y cyd ac 
argymhellwyd y dylai hyn barhau’n rhan o’r 
agenda dysgu proffesiynol. Awgrymwyd 
hefyd wneud gwell defnydd o’r ‘Arloeswyr 
Dysgu Proffesiynol’.

• Cynigiwyd fod sicrhau dull mwy cyson o ymdrin
â dysgu proffesiynol ar draws y consortia addysg 
rhanbarthol yn weithred bwysig. Cyfeiriodd aelodau 
at y ffaith fod rhanbarthau’n defnyddio dulliau 
gwahanol ar gyfer dysgu proffesiynol a bod y 
ddarpariaeth yn amrywio’n helaeth gan ddibynnu 
ar eich lleoliad yng Nghymru.

• Nodwyd bod yr Entrepreneurship Competence
Framework, a elwir hefyd yn EntreComp, yn haeddu 
ystyriaeth fanylach. Mae EntreComp yn cynnig 
dull i wella gallu entrepreneuraidd dinasyddion 
a sefydliadau Ewropeaidd. Nod y fframwaith yw 
adeiladu consensws o amgylch dealltwriaeth 
gyffredin o gymhwysedd entrepreneuriaeth, 
deilliannau dysgu a lefelau hyfedredd.

• Ailddatganodd y Comisiwn yr angen i ymgysylltu
mwy â sefydliadau addysg uwch yn natblygiad 
proffesiynol y gweithlu addysg ehangach, ac 
argymhellodd gyfleoedd mwy strwythuredig i 
gyfnewid gwybodaeth rhwng staff prifysgolion 
ac ysgolion. 

• Yn fwy cyffredinol, dywedodd yr aelodau bod 
‘angen troi’r pyramid ychydig’ a bod y system 
addysg yn gyffredinol, i ryw raddau, yn dal i fod 
yn isel o ran hyder. Dywedodd yr aelodau fod 
ymarferwyr, yn rhy aml yng Nghymru, yn sôn am 
y problemau yn hytrach na chwilio’n fwy gobeithiol 
am gyfleoedd yn y dyfodol. Dywedwyd bod angen 
newid hyn i helpu gyrru’r agenda diwygio addysg 
yn ei blaen.

• Yn yr un modd, dywedodd yr aelodau fod angen 
i’r negeseuon ynghylch dysgu proffesiynol a’r 
agenda ddiwygio ehangach gael eu cynllunio’n 
ofalus, ac y gallai’r derminoleg a ddefnyddir yn 
gyffredin ar draws y system addysg gael ei hail-
lunio. Er enghraifft, awgrymodd aelodau nad oedd 
‘uwch dîm rheoli’ (SMT) yn ymadrodd defnyddiol 
o gofio bod arweinwyr ysgol yn arwain, nid rheoli. 
Roedd hyn, meddent, yn arwydd o fater ehangach 
yn ymwneud ag iaith addysgu, ac y byddai’n 
ddefnyddiol cychwyn trafodaeth ynglŷn â pha 
derminoleg gyffredin y dylid ei defnyddio wrth 
symud ymlaen.
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