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Gorffennaf 2005

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru yw'r corff statudol, hunanreoleiddiol a phroffesiynol ar gyfer athrawon
yng Nghymru. Mae'n ceisio codi statws addysgu trwy gynnal a hyrwyddo'r safonau uchaf o arferion
proffesiynol ac ymddygiad er lles athrawon, disgyblion a'r cyhoedd. Nod y Cyngor yw darparu llais
annibynnol, cynrychioliadol ac awdurdodol ar gyfer y proffesiwn addysgu yng Nghymru ac mae'n ceisio
darparu cyngor cynhwysfawr i Lywodraeth Cynulliad Cymru a sefydliadau eraill ynghylch materion addysgu.
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Crynodeb Gweithredol
Cyflwyniad

Materion a heriau

1 | Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi
cyflwyno gwelliannau sylweddol i'r trefniadau
ar gyfer datblygiad proffesiynol athrawon yn
ystod y blynyddoedd diwethaf. Er enghraifft,
mae Athro neu Athrawes Newydd Gymhwyso
bellach yn elwa ar ddechreuad cadarn a
chefnogol i'w yrfa yn sgîl cyflwyno trefniadau
newydd ar gyfer Sefydlu a Datblygiad
Proffesiynol Cynnar. Ar gyfer y rheiny sy'n
Benaethiaid, gwelwyd ymdrech bendant yng
Nghymru i godi safonau arweinyddiaeth
ysgolion drwy'r Rhaglen Genedlaethol
Datblygu Prifathrawiaeth. Mae'r Cyngor hefyd
yn falch o weinyddu rhaglen o ddatblygiad
proffesiynol unigol i athrawon ar ran y
Cynulliad bob blwyddyn.

5 | Mae'r ddogfen gyngor hon yn dechrau drwy
ystyried y materion a'r heriau allweddol ym
maes datblygiad proffesiynol sy'n wynebu'r
proffesiwn addysgu yng Nghymru nawr ac yn y
dyfodol. Mae casgliadau'r Cyngor fel a ganlyn:

2 | Fodd bynnag, ni all yr un proffesiwn fforddio
aros yn ei unfan a nododd y Cynulliad ei hun
ei fwriad i ddatblygu fframwaith cynhenid
unigryw o ddatblygiad proffesiynol parhaus i
athrawon yng Nghymru, yn y ddogfen Y Wlad
sy'n Dysgu a'r ddogfen Datblygiad Proffesiynol
Parhaus - y Ffordd Ymlaen.
3 | Ar ôl i'r egwyddor o lunio Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol i athrawon yng
Nghymru gael ei derbyn yn eang, gwahoddwyd
y Cyngor gan y Cynulliad i gymryd yr awenau,
gan weithio gyda phartneriaid eraill i ddatblygu
Fframwaith ar gyfer athrawon yng Nghymru.
Mae cylch gorchwyl y Cyngor i ddarparu
cyngor i'r Cynulliad ar faterion o'r fath wedi'i
nodi mewn deddfwriaeth sylfaenol, o dan
Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998, fel y'i
diwygiwyd gan Ddeddf Addysg 2002.

•

•

•

ar hyn o bryd nid oes unrhyw broses
strwythuredig o gynllunio, cydlynu,
cydnabod na sicrhau ansawdd datblygiad
proffesiynol mewn ffordd systemataidd
drwy yrfa gyfan athro/athrawes;
nid oes unrhyw fecanwaith strwythuredig i
nodi'r cyfleoedd, y safonau datblygiad
proffesiynol a'r llwybrau gyrfaol gwahanol
sydd yn agored i bob athro/athrawes drwy
gydol eu gyrfa gyfan;
nid oes unrhyw strategaeth gyllido
ganolog sy'n sicrhau bod pob
athro/athrawes yn cael mynediad i'r un
cyfleoedd DPP a digon o amser i gynnal
gweithgareddau o'r fath.

6 | O ganlyniad, nid oes unrhyw sicrwydd y caiff
ased mwyaf y gwasanaeth addysg - sef athro
neu athrawes sy'n llawn cymhelliant ac yn
meddu ar gymwysterau da - gefnogaeth i
ddatblygu i'w lawn botensial.

4 | Dyma'r cyngor cyntaf mewn cyfres o dair
dogfen debyg i'w cyflwyno i'r Cynulliad yn
ystod y ddwy flynedd nesaf mewn perthynas
â'r mater hwn.

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon Yng Nghymru
Cyngor i Lywodraeth Cynulliad Cymru

1

Crynodeb Gweithredol

Y ffordd ymlaen - argymhellion
7 | Ar ôl ymgynghori'n llawn â'r proffesiwn
addysgu yng Nghymru, mae'r Cyngor yn
argymell y dylid mynd i'r afael â'r
cyfyngiadau hwn drwy sefydlu Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol sy'n cael ei
ddatblygu drwy ymdrin â phedair prif
haen waith, sydd oll wedi'u rhyng-gysylltu
â'i gilydd:
•
•
•
•

Dilyniant gyrfaol - cerrig milltir a
safonau proffesiynol;
Datblygiad proffesiynol,
cydnabyddiaeth ac achrediad;
Cofnodi datblygiad proffesiynol a
hunanadfyfyrio;
Sicrhau ansawdd darparwyr.

8 | Mae'r Cyngor yn gwahodd y Cynulliad i
gymeradwyo'r gwaith yn gynnar, er mwyn
iddo ddatblygu cyngor penodol pellach i'r
Cynulliad ar bob un o'r pedair haen waith
yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Dilyniant gyrfaol a cherrig milltir
9 | Ar ôl cyflwyno argymhellion ynghylch
strwythur cyffredinol Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol, mae'r Cyngor yn
troi'n benodol i'r mater sy'n gysylltiedig â
dilyniant gyrfaol athrawon (Haen Waith 1).
10 | Mae'r Cyngor yn argymell y dylid seilio
dilyniant drwy gydol gyrfa athro/athrawes
ar ‘gerrig milltir’ proffesiynol a safonau
cysylltiedig, yn hytrach nag ar fodelau
posibl eraill fel y rheiny sydd wedi'u seilio
ar ddisgrifiadau swydd neu dâl.
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11 | Nid yw'r Fframwaith yn ceisio
ymdrin â mater tâl, telerau ac
amodau athrawon. Prif amcan y
Fframwaith yw sefydlu trefniadau
sy'n sicrhau bod pob athro/athrawes
yn cael cyfleoedd i dderbyn y
datblygiad proffesiynol gorau posibl.
Felly, mae'r Cyngor o'r farn bod ei
gynigion o fudd i bob athro/
athrawes. Fodd bynnag, cred y
Cyngor y byddai modd sefydlu
cysylltiad rhwng cerrig milltir
proffesiynol a thâl petai hynny'n
ddymunol i eraill, ond mater i'r cyrff
eraill hynny, fel undebau athrawon
sydd â chyfrifoldebau yn y materion
hyn, fyddai ystyried a ddylid trafod
hyn.

Pum carreg filltir gyda safonau
proffesiynol cysylltiedig
12 | Mae'r Cyngor yn cynghori y dylai fod pum
carreg filltir, y mae tair ohonynt eisoes yn
eu lle:
•
•
•
•
•

Statws Athro Cymwys (SAC)
Sefydlu
Athro/Athrawes Siartredig
Arweinydd Canol
Prifathrawiaeth ac Uwch Arweinydd

13 | Nid bwriad y Cyngor wrth awgrymu
cerrig milltir gyrfaol newydd (Athro/
Athrawes Siartredig ac Arweinydd Canol)
yw gosod rhwystrau ychwanegol ar
athrawon. Yn hytrach, ei nod yw sefydlu
strwythur mwy eglur a chydlynus ar gyfer
y trefniadau gyrfaol a datblygiad
proffesiynol sy'n bodoli eisoes.
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Cerrig milltir newydd gyda safonau
proffesiynol cysylltiedig
Athro/Athrawes Siartredig
14 | Mae llawer o athrawon yn dymuno dilyn gyrfa
llawn her yn yr ystafell ddosbarth a, thrwy
wneud hynny, mae'r rhan fwyaf yn sicr yn dyheu i
fod yn athrawon dosbarth rhagorol. Mae'r
Cyngor o'r farn y byddai'n fuddiol ffurfioli'r
egwyddor hon a sefydlu carreg filltir a set
gysylltiedig o safonau proffesiynol, sy'n
canolbwyntio ar ragoriaeth athrawon yn yr
ystafell ddosbarthu a'u sgiliau addysgeg.
15 | Mae eisoes nifer o safonau/cynlluniau tâl sy'n
canolbwyntio ar ragoriaeth yn yr ystafell
ddosbarth a sgiliau addysgeg, fel y Trothwy, Sgiliau
Uwch a'r Cynllun Athro Rhagorol sydd ar fin
cael ei gyflwyno. Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn
argymell nad yw'r rhain yn briodol i'w cynnwys
mewn Fframwaith Datblygiad Proffesiynol, lle mai
ar sefydlu strwythurau gyrfaol a datblygiad
proffesiynol cydlynus y mae'r prif bwyslais, yn
hytrach na thâl.
Arweinydd Canol
16 | Mae'r cyngor hefyd yn amlygu cwmpas a
chyfrifoldebau ‘arweinwyr canol’ mewn ysgolion
yng Nghymru ac yn tynnu sylw at bresenoldeb
nifer o safonau anstatudol sydd ar gael ar y lefel
hon ar hyn o bryd. Mae'r Cyngor yn argymell
datblygu carreg filltir gyffredinol newydd a set
gysylltiedig o safonau gyda set gyffredin o
nodweddion sy'n rhoi eglurder i athrawon drwy
danategu pob rôl ar lefel arweinydd canol.
17 | Drwy argymell y ddwy garreg filltir newydd,
mae'r Cyngor yn cydnabod y bydd llawer o
athrawon, yn arbennig y rheiny yn y sector
cynradd, yn dyheu am ragoriaeth yn yr ystafell
ddosbarth wrth gymryd cyfrifoldebau
arweinyddiaeth ganol ar yr un pryd. Felly, ni
ddylid ystyried bod y ddwy garreg filltir newydd
yn annibynnol ar ei gilydd.
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Rhaglenni datblygiad proffesiynol
cenedlaethol ar gyfer 'Athro/
Athrawes Siartredig' ac 'Arweinydd
Canol'
18 | Mae'r Cyngor yn pryderu nad oes unrhyw
drefniadau cenedlaethol ar hyn o bryd ym
maes datblygiad proffesiynol i'r mwyafrif
helaeth o athrawon nad ydynt ym
mlynyddoedd cychwynnol eu gyrfaoedd
addysgu nac ychwaith yn dyheu i fynd yn
benaethiaid nac yn uwch arweinwyr yn ystod
eu gyrfaoedd.
19 | Mae'r Cyngor yn argymell y dylid unioni hyn
drwy gyflwyno rhaglen genedlaethol o
ddatblygiad proffesiynol strwythuredig ar gyfer
cerrig milltir yr Athro/Athrawes Siartredig a'r
Arweinydd Canol, a fyddai'n rhoi cyfle i
athrawon o'r fath gael datblygiad proffesiynol
ffurfiol, os dyna'u dewis. Enghraifft o raglen o'r
fath yw'r ‘Rhaglen Athro/Athrawes Siartredig’
yn yr Alban.
20 | Gallai nodweddion allweddol y rhaglenni
gynnwys y canlynol:
•
•

•

byddai'r rhaglenni'n ddewisol yn hytrach
nag yn orfodol;
byddai modd cyflawni'r rhaglenni drwy
gwblhau modiwlau a / neu drwy
ddefnyddio APL (Dysgu Blaenorol
Achrededig) neu APEL (Dysgu Drwy
Brofiad Ymlaen Llaw);
byddai'r rhaglenni yn cynnig digon o
hyblygrwydd i alluogi athro/athrawes
unigol i'w theilwra i'w anghenion unigol ei
hun. Yn arbennig, dylai fod yn berthnasol
i'r llu o athrawon (yn enwedig y rheiny yn
y sector cynradd) sy'n dyheu am
ragoriaeth yn yr ystafell ddosbarth ond
sydd hefyd yn cyflawni dyletswyddau
arweinyddiaeth ganol. Mae'r Cyngor yn
rhagweld y gellid cyflawni hyn drwy
ddatblygu ystod o fodiwlau a fyddai'n
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galluogi athrawon o wahanol sectorau neu
gyda gwahanol brofiadau neu gefndiroedd
i ddethol y modiwlau sydd fwyaf priodol
iddynt.
•

byddai'r rhaglenni'n cael eu
cyflwyno'n lleol.

24 | Mae Cyng ACC yn argymell y dylai'r
proffesiwn a'r Cynulliad ddatblygu sefyllfa
lle mae set o safonau ar gyfer pob carreg
filltir, o dan set gyffredin o benawdau, er
mwyn cynorthwyo athrawon i bennu'r
hyn sy'n briodol ar wahanol gamau yn eu
gyrfaoedd.

Materion cyllido
Cydnabyddiaeth broffesiynol ar ôl
cwblhau Rhaglenni'r
'Athro/Athrawes Siartredig' neu'r
'Arweinydd Canol' - ‘Statws
Athro/Athrawes Siartredig’

25 | Mae Cyng ACC yn gorffen drwy amlygu
materion yn ymwneud â chyllido
datblygiad proffesiynol athrawon a'r
costau sydd ynghlwm wrth sefydlu
Fframwaith i athrawon yng Nghymru.

21 | Mae CyngACC yn argymell y dylai'r
athrawon hynny sy'n cwblhau rhaglenni
'Athro/Athrawes Siartredig' neu
'Arweinydd Canol' yn llwyddiannus
dderbyn cydnabyddiaeth broffesiynol am
eu cyflawniadau, er mwyn cydnabod eu
statws o fewn a thu allan i'r proffesiwn.
Byddai hyn yn unioni'r sefyllfa â cherrig
milltir SAC, Sefydlu a Phrifathrawiath, sydd
yn cynnig cydnabyddiaeth broffesiynol.

26 | Mae'r Cyngor yn argymell y dylai'r
Cynulliad wneud datganiad yn gosod
strategaeth gyllido gydlynus ar gyfer
datblygiad proffesiynol athrawon yng
Nghymru, sy'n mynd i'r afael ag anghenion
ar dair lefel - yr unigolyn, yr ysgol a lefel
yr AALl/y lefel genedlaethol. Mae hefyd
yn herio'r Cynulliad i osod dyddiad
penodedig pan fydd gan bob
athro/athrawes yr hawl i dderbyn DPP â
ffocws unigol.

22 | Dylai'r gydnabyddiaeth fod ar ffurf ‘Statws
Athro/Athrawes Siartredig’ a allai gynnwys
llythrennau ôl-enwol.

Cydlyniaeth mewn safonau
proffesiynol
23 | Mae adran hon y cyngor yn dod i'w
therfyn drwy amlygu problemau o ran
cysondeb, cydlyniaeth a dilyniant yn y
safonau presennol. Yn arbennig, y ffaith eu
bod wedi'u datblygu gan gyrff gwahanol, ar
adegau gwahanol ac at ddibenion
gwahanol.
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27 | Mae'n galw ar bob awdurdod lleol i
neilltuo adnoddau lleol i gyllido DPP
athrawon;
Mae Rhan A o'r ddogfen hon yn gosod
argymhellion ar gyfer strwythur cyffredinol
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i
athrawon yng Nghymru. Mae Rhan B yn
canolbwyntio'n benodol ar y mater o
adlewyrchu'n gywir y gwahanol gamau a
safonau proffesiynol yng ngyrfa
athro/athrawes, wrth gydnabod y bydd
llwybrau gyrfaol athrawon yn amrywio (Haen
Waith 1). Mae Rhan C yn ymdrin â
materion cyllido.
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Cyflwyniad
•
•
•

Cefndir i'r ddogfen gyngor hon
Ymgynghori â'r proffesiwn addysgu
Cyd-destun: Materion a heriau
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Pennod 1
Cefndir i'r ddogfen gyngor hon
28 | Mae'r ddogfen hon yn cyflwyno cyngor i
Lywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch sefydlu
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i athrawon
yng Nghymru. Mae'n dechrau drwy gyflwyno
argymhellion ar gyfer y strwythur cyffredinol a
awgrymir ar gyfer Fframwaith o'r fath. Aiff yn
ei flaen drwy ganolbwyntio'n benodol ar y
mater o adlewyrchu'n gywir y gwahanol gamau
a safonau proffesiynol yng ngyrfa
athro/athrawes, tra'n cydnabod bod
amgylchiadau, dyheadau a llwybrau gyrfaol
amrywiol gan bob un. Mae'n dod i'w derfyn
drwy amlygu materion sy'n ymwneud â chyllido
datblygiad proffesiynol parhaus athrawon a'r
costau sydd ynghlwm wrth sefydlu Fframwaith
ar gyfer athrawon yng Nghymru.
29 | Dyma'r cyngor cyntaf mewn cyfres o dair
dogfen debyg i'w cyflwyno i'r Cynulliad yn
ystod y ddwy flynedd nesaf. Bydd cyngor
pellach (amserlen yn Atodiad B) yn mynd i'r
afael ag agweddau eraill ar y Fframwaith ac yn
ymdrin â'r canlynol:
•

•
•

sut gallai athrawon ennill cydnabyddiaeth
ac achrediad proffesiynol am eu gwaith
neu eu datblygiad proffesiynol;
cofnodi gweithgareddau datblygiad
proffesiynol yn ffurfiol;
sicrhau ansawdd darparwyr datblygiad
proffesiynol.

Rôl y Cyngor wrth sefydlu Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol i athrawon yng
Nghymru
30 | Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru Cyng ACC
yw'r corff proffesiynol hunanreoleiddiol ar
gyfer athrawon yng Nghymru ac fe'i sefydlwyd
o dan Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998,
fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Addysg 2002.
Mae prif waith y Cyngor mewn perthynas â
datblygiad proffesiynol athrawon, fel y nodir yn
Neddf 1998 yn cynnwys y cyfrifoldebau
canlynol:
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darparu cyngor i Gynulliad Cenedlaethol
Cymru a chyrff penodedig eraill ar
hyfforddi, datblygu gyrfaol a rheoli
perfformiad athrawon (aralleiriad o
Baragraff 2(2)(d));
ar gais Llywodraeth Cynulliad Cymru,
ymgymryd â gweithgareddau sydd wedi'u
cynllunio i hyrwyddo recriwtio i'r
proffesiwn addysgu a Datblygiad
Proffesiynol Parhaus athrawon (aralleiriad
o Baragraff 9(2)).
31 | Yn y ddogfen ymbaratoi Y Wlad sy'n Dysgu,
amlinellodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei
bwriad i ddarparu fframwaith Cymreig
cynhenid ac unigryw o ddatblygiad proffesiynol
parhaus i athrawon. Nododd y ddogfen y
dylai'r fframwaith hwn fod wedi'i seilio ar
dystiolaeth, wedi'i gefnogi'n lleol ac yn gallu
mynnu cydnabyddiaeth ryngwladol. Rhaid iddo
ddarparu cyfleoedd i bob athro/athrawes, ar
bob cam o'u gyrfa, o'u swydd addysgu gyntaf
i'w swydd addysgu olaf.
32 | Ar ôl ymgynghori â'r proffesiwn addysgu,
cyflwynodd y Cyngor ddogfen swmpus o
gyngor polisi i Lywodraeth Cynulliad Cymru
ym mis Ebrill 2002 ar Ddatblygiad Proffesiynol
Parhaus (DPP) yng Nghymru, o dan y teitl
Datblygiad Proffesiynol Parhaus - Hawl i Bawb, a
nododd yr egwyddorion y gellid DPP ei seilio
arnynt. Yn y ddogfen hon, amlinellodd y
Cyngor hefyd yr angen i sefydlu Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol i athrawon yng
Nghymru, a oedd yn cydnabod y gwahanol
gamau yng ngyrfa athro/athrawes ac yn
cysylltu'r rhain â safonau proffesiynol a
datblygiad proffesiynol fel ei gilydd.
33 | Ar ôl ystyried cyngor Cyng ACC, cyhoeddodd
Llywodraeth Cynulliad Cymru ei
hymgynghoriad ei hun, o'r enw Datblygiad
Proffesiynol Parhaus i Athrawon - Y Ffordd Ymlaen
ym mis Mai 2003, a dderbyniodd yr
egwyddorion a nodwyd gan y Cyngor.
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Roedd hyn yn cyd-fynd â datganiad gwreiddiol
y Cynulliad yn Y Wlad sy'n Dysgu ac yn ffafrio
sefydlu Fframwaith Datblygiad Proffesiynol 'sy'n
adeiladu ar y safonau Sefydlu sydd newydd eu
datblygu a'r Fframwaith ar gyfer Datblygiad
Proffesiynol Cynnar yn ystod ail a thrydedd
flwyddyn gyrfa athro/athrawes, er mwyn
darparu sail i nodi'r cymwyseddau a'r
disgwyliadau sydd ar athrawon wrth iddynt
symud drwy eu gyrfaoedd. Gallai'r dilyniant
hwnnw arwain yn y pen draw at
arweinyddiaeth uwch, ond dylai hefyd
gydnabod a dathlu cyflawni arfer gorau yn yr
ystafell ddosbarth'.
34 | Ar ôl i'r cysyniad o lunio Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol i athrawon yng Nghymru gael ei
dderbyn yn eang, aeth y Cynulliad ati i wahodd
y Cyngor i gymryd yr awenau, gan weithio gyda
phartneriaid eraill, i ddatblygu Fframwaith ar
gyfer athrawon yng Nghymru.
Datblygu'r cyngor - ymgynghori â'r
proffesiwn addysgu
35 | I ddatblygu ei syniadau am y Fframwaith,
sefydlodd y Cyngor Dasglu yn cynnwys
cynrychiolwyr o'r proffesiwn addysgu, undebau
athrawon, y sector addysg a hyfforddiant
cychwynnol i athrawon, AALlau, Estyn a'r
Cynulliad.
36 | Cyfarfu'r Tasglu rhwng mis Medi 2003 a mis
Rhagfyr 2004 a phenllanw ei waith oedd
datblygu dogfen ymgynghori o'r enw
Ymgynghoriad ar Gerrig Milltir a Safonau
Proffesiynol (Haen 1).
37 | Cyhoeddwyd y ddogfen ymgynghori hon i bob
athro/athrawes, undeb athrawon, AALl,
Awdurdod Esgobaethol, sefydliad AHCA ac
eraill rhwng mis Ionawr a mis Ebrill 2005 a'r
nod oedd cael barn a safbwyntiau ynghylch
strwythur cyffredinol Fframwaith a ffurf Haen
1 yn arbennig. Ymatebodd dros 1,000 o
athrawon unigol a 25 o sefydliadau.
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Mae adroddiad yn crynhoi'r ymatebion i'r
ymgynghoriad wedi'i gyhoeddi a gellir ei gyrchu
o wefan y Cyngor yn: www.gtcw.org.uk.
38 | Ochr yn ochr â'r ddogfen ymgynghori, mae'r
Cyngor wedi ceisio casglu barn a chael
adborth am y Fframwaith mewn nifer o ffyrdd
eraill, gan gynnwys:
•

•

•

•

trefnodd y Cyngor ddwy gynhadledd
ranbarthol yng Nghaerdydd a'r Wyddgrug
ym mis Mawrth 2005. Rhoddodd y rhain
gyfle i gynadleddwyr gael gwybodaeth am
y Fframwaith a chlywed ‘cyd-destunau’ o'r
tu mewn i'r proffesiwn addysgu a chan
broffesiynau eraill. Casglwyd gwybodaeth
ansoddol werthfawr drwy sesiynau
gweithdy i lywio'r cyngor hwn;
cynhaliwyd cyfarfodydd ag undebau a
chymdeithasau athrawon yng Nghymru i
amlinellu cynigion y Cyngor a derbyn
adborth;
mae'r Cyngor wedi derbyn nifer o
wahoddiadau i gyflwyno manylion am y
Fframwaith i ystod o gynulleidfaoedd, er
enghraifft Cynhadledd IPDA Cymru,
Cynhadledd Addysg 2005, Confensiwn
Addysg Cymru a Chynhadledd Ymgynghori
Genedlaethol y Rhaglen Genedlaethol
Datblygu Prifathrawiaeth (NHDP);
mae'r Cyngor wedi ymgymryd â nifer o
weithgareddau â'r nod o gyhoeddi'r
Fframwaith ac ysgogi trafodaeth.
Er enghraifft:
- cyhoeddwyd nifer o ddatganiadau i'r
wasg yn ystod y cyfnod ymgynghori;
- rhoddwyd sylw manwl i'r Fframwaith
yng nghyfnodolyn proffesiynol y Cyngor,
Addysgu Cymru;
- datblygwyd ‘adran ymgynghori ar y
Fframwaith’ ar wefan y Cyngor, a oedd
yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i
ategu'r ddogfen ymgynghori ei hun.

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon Yng Nghymru
Cyngor i Lywodraeth Cynulliad Cymru

7

Cyflwyniad

39 | Yn ogystal, mae'r Cyngor wedi ymgymryd â
chryn dipyn o waith ymchwil i ddeall y
trefniadau presennol a'r cynlluniau at y dyfodol
yn y meysydd canlynol:
•

•

•

persbectifau ynghylch tâl, telerau ac
amodau yng Nghymru a Lloegr, gan
gynnwys trafodaethau statudol y Corff
Adolygu Athrawon Ysgol (STRB) a'r Grw^ p
Gwobrwyon a Chymhellion (RIG);
strwythurau a fframweithiau datblygiad
proffesiynol yn y proffesiwn addysgu
mewn gwledydd eraill. Er enghraifft,
comisiynodd y Cyngor astudiaeth yn 2002
o'r enw Datblygiad Proffesiynol Parhaus Cyd-destunau Rhyngwladol a Phroffesiynol;
strwythurau a fframweithiau datblygiad
proffesiynol mewn proffesiynau eraill.

40 | Mae'r lefel helaeth hon o ymgynghori ac
ymchwilio yn adeiladu ar waith blaenorol yn y
ddogfen gyngor Datblygiad Proffesiynol Parhaus Hawl i Bawb a gyflwynwyd gerbron y Cynulliad
yn 2002, ac yn ymateb i fwriadau'r Cynulliad yn
ei ddogfen Datblygiad Proffesiynol Parhaus i
Athrawon - Y Ffordd Ymlaen (Mai 2003).
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Pennod 2
Cyd-destun: Materion a heriau

41 | O dan y trefniadau presennol ar gyfer
athrawon yng Nghymru, mae nifer o faterion a
heriau'n wynebu'r proffesiwn ym maes
datblygiad proffesiynol. Y materion hyn sy'n
rhoi'r rhesymau dros yr angen i sefydlu
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol.
Diffyg eglurder o ran camau a dilyniant
gyrfaol (cerrig milltir)
42 | Yng nghamau cynnar gyrfa athro/athrawes,
mae'r cynnydd y mae disgwyl i athro/athrawes
ei gyflawni yn eglur iawn. Er mwyn ymgymryd
â 'gwaith penodedig' athro/athrawes, rhaid
iddo/iddi ennill Statws Athro Cymwys (SAC),
yna pan fydd mewn swydd, rhaid cwblhau
blwyddyn Sefydlu statudol o fewn cyfnod
penodol er mwyn parhau'n athro/athrawes
gofrestredig. Mae rhaglen o Ddatblygiad
Proffesiynol Cynnar (DPC) yn dilyn.
43 | Yn dilyn hyn, mae'r sefyllfa'n llai eglur.
Mae rhai athrawon yn dyheu am fynd i swyddi
arwain fel pennaeth blwyddyn, arweinydd
pwnc, arweinydd Cyfnod Allweddol neu
Brifathrawiaeth, tra bydd eraill yn dymuno
peidio â dilyn y fath lwybrau, ond sicrhau eu
bod yn parhau i ddangos rhagoriaeth yn yr
ystafell ddosbarth.
44 | Yr hyn nad yw ar gael i athrawon yw
budd strwythur neu Fframwaith, sy'n eu
helpu i gynllunio eu gyrfaoedd drwy
nodi'n glir y ‘cerrig milltir’ proffesiynol
allweddol neu'r gwahanol lwybrau ac
opsiynau gyrfaol sy'n agored iddynt wrth
symud drwy eu gyrfaoedd.
45 | Yn y ddogfen hon, cyfeiriwn at ‘gerrig milltir’
fel y camau allweddol lle mae safonau
cenedlaethol yn crynhoi disgwyliadau
proffesiynol. Yn amlwg, bydd nifer fawr iawn o
gyfrifoldebau mewn ysgol, ond dylai pob
dyletswydd o'r fath allu bod yn gysylltiedig â'r
cerrig milltir allweddol mewn fframwaith
proffesiynol cenedlaethol.
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Amwysedd mewn safonau proffesiynol
46 | Wrth symud drwy ‘gerrig milltir’ gyrfaol SAC a
Sefydlu, mae gofyn i athrawon fodloni nifer
fawr o safonau proffesiynol penodol, sy'n
uniongyrchol gysylltiedig â'r cerrig milltir hyn.
Yn yr un modd, mae safonau proffesiynol yn
bodoli yng nghamau eraill gyrfa
athro/athrawes, er enghraifft, Prifathrawiaeth.
47 | Fodd bynnag, mae nifer o anawsterau'n bodoli.
Mae'r cerrig milltir a'r safonau cysylltiedig
presennol wedi'u datblygu i raddau helaeth ar
wahân gan sefydliadau gwahanol (y Cynulliad,
yr Adran Addysg a Sgiliau a'r Asiantaeth
Hyfforddi Athrawon, (sef yr Asiantaeth
Hyfforddiant a Datblygiad i Ysgolion bellach)),
ar wahanol adegau, ac nid oes statws statudol i
bob un ohonynt. Mae hyn wedi golygu bod
diffyg dilyniant a chydlyniaeth rhwng safonau.
Er enghraifft, fel y dangosir yn Atodiad C, nid
yw'r penawdau a ddefnyddir i grwpio pob un
o'r safonau yn gyson rhwng y cerrig milltir.
Hefyd, mae achosion lle mae rhai safonau ar
gyfer un garreg filltir yn ymddangos yn llai
ymestynnol na'r rheiny ar gyfer carreg filltir
arall, er mai'r gwrthwyneb fyddai'r disgwyl.
(Darperir manylion y cerrig milltir presennol
a'r penawdau a ddefnyddir i grwpio'r amrywiol
safonau ar hyn o bryd yn Atodiad C. Mae nifer
y safonau proffesiynol ar gyfer pob carreg filltir
yn sylweddol, felly, darparwyd penawdau
crynodebol yn unig).
48 | Mae anghysondebau o'r fath yn ei gwneud yn
anodd i athrawon ddeall yn glir pa safonau
proffesiynol y disgwylir iddynt eu cyrraedd ar
wahanol gamau yn eu gyrfaoedd a sut y dylent
ddatblygu wrth symud drwy eu gyrfaoedd.
49 | Caiff y sefyllfa ei gwaethygu am fod safonau
newydd neu ddiwygiedig yn parhau i gael eu
trafod, eu trin mewn ymgynghoriadau neu hyd
yn oed eu sefydlu ar wahân yn llwyr i'r rhai
sy'n bodoli eisoes. Er enghraifft, yn dilyn
ymgynghori, mae safonau Prifathrawiaeth
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diwygiedig wedi'u cyflwyno'n ddiweddar, sydd
unwaith eto wedi'u datblygu gan ddefnyddio
penawdau ‘ansafonol’ ac sy'n sylweddol
wahanol i'r rheiny yn Lloegr a'r rheiny a oedd
yn eu lle yn flaenorol yng Nghymru. Mewn
ymgynghoriad gan y Cynulliad yn 2004,
ffafriwyd creu safonau newydd ar gyfer
athrawon sy'n gweithio gyda'r rheiny â nam ar
eu golwg a'u clyw ac mae diwygiadau i safonau
SAC ar y gweill ar gyfer 2006. Hefyd, mae'r
Adran Addysg a Sgiliau wedi cytuno'n
ddiweddar ar gynlluniau i sefydlu ‘Cynllun
Athro Rhagorol’ yn rhan o drafodaethau tâl
gyda chyflogwyr ac undebau athrawon.
Diffyg eglurder yn y cyfleoedd datblygiad
proffesiynol sy'n agored i athrawon
50 | Caiff athrawon gyfleoedd i ymgymryd ag
amrediad eang o weithgareddau datblygiad
proffesiynol pellach. Caiff llawer o'r
gweithgarwch hwn ei lywio drwy'r broses
Rheoli Perfformiad sydd bellach wedi'i sefydlu
mewn ysgolion, a daw'r arian o amryw
ffynonellau, gan gynnwys y Gronfa Ysgolion
Gwell, cyllideb yr ysgol neu Raglen Gyllido
Datblygiad Proffesiynol Parhaus CyngACC.
51 | Yn wir, gyda'i bwyslais ar ddatblygu ymagwedd
gynhenid Gymreig tuag at addysg, mae'r
Cynulliad wedi torri cwys sylweddol mewn
perthynas â datblygiad proffesiynol, er
enghraifft, drwy sefydlu dwy flynedd o DPC i
Athrawon Newydd Gymhwyso a chreu llif
gyllid barhaol ar gyfer DPP â ffocws unigol
drwy'r rhaglen a weinyddir gan GyngACC.
52 | Mae nifer fawr o enghreifftiau o'r
gweithgareddau DPP hyn ac yn eu plith mae'r
canlynol:
•

10

DPP ffurfiol a drefnir yn ganolog.
Er enghraifft, mae gofyn i bob
Athro/Athrawes Newydd Gymhwyso
gwblhau rhaglenni Sefydlu a Datblygiad
Proffesiynol Cynnar (DPC). Mae
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cefnogaeth ar gael hefyd i benaethiaid sy'n
dilyn y Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth
(CPCP), a phenaethiaid sy'n mynd i'w
swydd gyntaf fel pennaeth, drwy'r Rhaglen
Sefydlu Broffesiynol i Benaethiaid (PHIP);
•

gweithgareddau datblygiad
proffesiynol a drefnir yn benodol
gan ysgol neu AALl. Gallai hyn
gynnwys cyrsiau hyfforddiant mewn
swydd neu gefnogaeth mewn ysgolion, yn
aml drwy ddefnyddio athrawon
ymgynghorol arbenigol;

•

DPP â ffocws unigol, lle mae nifer
fawr o weithgareddau sy'n
amrywio'n helaeth. Mae'r rhain yn
cynnwys amrediad o weithgareddau sy'n
cael eu hachredu megis cwrs gradd uwch
neu ddysgu llai ffurfiol megis ymweliad ag
ysgol leol neu ymgyfarwyddo â phecyn
meddalwedd newydd.
Gallai gweithgareddau hefyd gynnwys rhai
a gaiff eu nodi drwy'r broses rheoli
perfformiad a rhai a gaiff eu sbarduno gan
yr athro/athrawes yn unigol;

53 | Mae amrediad y cyfleoedd datblygiad
proffesiynol sy'n agored i athrawon yng
Nghymru yn sylweddol. Fodd bynnag, mae
profiadau DPP rhai athrawon yn parhau i fod
yn weddol afreolus am fod diffyg eglurder
ynghylch pa gyfleoedd yn union sydd ar gael, a
pha opsiynau datblygiad proffesiynol fyddai
fwyaf priodol i gam penodol mewn gyrfa
athro/athrawes.
Cyfle cyfartal a lefelau cyllido priodol
54 | Nid yw athrawon bob amser yn cael yr un
mynediad i gyfleoedd datblygiad proffesiynol.
Mae gwahaniaethu'n bodoli'n aml oherwydd
ffactorau megis:
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•

•
•

graddau cefnogaeth a darpariaeth DPP
sy'n amrywio'n helaeth iawn rhwng
AALlau;
yr ymrwymiad a ddangosir gan ysgolion
unigol o ran datblygu athrawon;
cyllid digonol a chyson ar gyfer DPP.

55 | Mae angen sicrhau nad yw anghysondebau o'r
fath yn creu rhwystr i ddatblygiad proffesiynol
unrhyw athro/athrawes unigol neu'r proffesiwn
yn ei gyfanrwydd.
56 | Mae'r Cyngor o'r farn bod cyllid yn fater o
bryder arbennig. Yn ei ddogfen gyngor
Datblygiad Proffesiynol Parhaus: Hawl i Bawb
(2002), nododd y Cyngor fod angen sicrhau
bod strategaethau cyllido priodol yn bodoli ar
dair lefel:
•
•
•

DPP â ffocws unigol
DPP â ffocws ysgol
DPP â ffocws AALl/cenedlaethol

57 | Er bod rhai o argymhellion y Cyngor ers 2002
wedi'u gweithredu, megis sefydlu rhaglen
gyllido DPP â ffocws unigol yn barhaol, mae
argymhellion eraill heb eu gweithredu'n llawn.
Mae ffocws cyllid y Cynulliad hefyd wedi
newid. Mae rhaglen GCAH wedi'i chyfnewid
am y Gronfa Ysgolion Gwell (CYG), sydd ar
gael ar gyfer hyfforddiant a datblygiad ag iddo
derfyn amser, drwy AALlau. Yr hyn sy'n llai
eglur nag y gallai fod yw lefel y cyllid ar gyfer
blaenoriaethau parhaus yn natblygiad
proffesiynol ysgolion parhaus.
Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud bod
hyn wedi'i chynnwys yn y setliad cymorth
refeniw i AALlau, sydd heb ei gorlannu.
58 | Mae angen amlwg i sicrhau bod datblygiad
proffesiynol athrawon, ar bob ‘gwedd’, yn cael
ei gyllido'n ddigonol, er mwyn sicrhau mynediad
cyfartal i bob athro/athrawes yng Nghymru.
Mae'n hanfodol hefyd bod y llwybrau ar gyfer
cyllido DPP ar y tair lefel yn eglur.
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Cyfle cyfyngedig i gydnabod cyflawniadau
proffesiynol athrawon
59 | Mae achrediad proffesiynol a/neu academaidd
ynghlwm wrth rai o'r cerrig milltir a gyflawnir
mewn gyrfa athro/athrawes, tra bod eraill heb
achrediad iddynt. Er enghraifft, mae
dyfarniadau SAC a CPCP yn cynnig achrediad
academaidd a phroffesiynol. Nid yw
dyfarniadau eraill, megis safonau tâl y Trothwy,
Athro/Athrawes Sgiliau Uwch a'r Cynllun
Athro Rhagorol sydd ar fin cael ei sefydlu, yn
cynnig y naill na'r llall.
60 | Mae'n bwysig i athrawon gael cyfleoedd eglur a
chyson i gael credyd am eu gwaith, boed hyn
yn broffesiynol, yn academaidd neu'r ddau.
Mae hwn yn gysyniad mwy cyfarwydd mewn
proffesiynau eraill ac yn y proffesiwn addysgu
mewn gwledydd eraill. Yn yr Alban, er
enghraifft, caiff athrawon gyflawni Statws
Athro/Athrawes Siartredig, sy'n garreg filltir a
gydnabyddir yn broffesiynol y gellir ei
ddefnyddio tuag at ennill achrediad
academaidd. Mae trefniadau tebyg ar waith
mewn llawer o broffesiynau eraill.
61 | Mae angen gwneud llawer mwy i ddatblygu
cyfleoedd i athrawon gael cydnabyddiaeth
ffurfiol am eu gwaith drwy Ddysgu Blaenorol
Achrededig (APL) neu Ddysgu Achrededig
drwy Brofiad Ymlaen Llaw (APEL).
Dim ymagwedd systemataidd tuag at gofnodi
ac adfyfyrio ar ddatblygiad proffesiynol
62 | Mae nifer o systemau eisoes yn bodoli i
gofnodi gweithgareddau datblygiad proffesiynol
athrawon neu gofnodi'r ffaith eu bod wedi
cyrraedd carreg filltir yrfaol benodol a'i
safonau cysylltiedig. Er enghraifft, bydd gan
athrawon newydd Broffil Mynediad a
Datblygiad Gyrfa, bydd gan bob athro/athrawes
gofnodion rheoli perfformiad ac mae nifer
gynyddol o athrawon yn cadw eu portffolios
DPP eu hunain. Caiff rhai manylion eu cadw ar
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y Gofrestr Athrawon Cymwys sy'n cael ei
chynnal gan y Cyngor.
63 | Fodd bynnag, ni chaiff pob math o ddatblygiad
proffesiynol ei gofnodi mewn modd
systemataidd nac ychwaith drwy gydol gyrfa
athro/athrawes. Pan fydd athrawon yn gadael
ysgol i fynd i ysgol arall, mewn llawer o
achosion nid yw'r cofnodion yn cael eu
trosglwyddo gyda nhw.
64 | Yn ogystal, nid oes unrhyw ganllawiau cyffredin
sy'n annog athrawon i adfyfyrio fel mater o
drefn ar y datblygiad proffesiynol yr
ymgymerant ag ef o fewn y fframwaith rheoli
perfformiad.
65 | Mae'n werth ystyried potensial datblygu
trefniadau mwy canolog ar gyfer cofnodi
gweithgareddau datblygiad proffesiynol
athrawon a chanllawiau i gynorthwyo
athrawon i adfyfyrio'n rheolaidd ar eu
hanghenion a'u gweithgareddau datblygiad
proffesiynol. Byddai'r mentrau hyn yn eu tro o
gymorth i athrawon, cyflogwyr a darparwyr
DPP o ran cynllunio a dilyniant gyrfaol.
Dim sicrwydd o ansawdd y ddarpariaeth DPP
66 | Er bod llawer o weithgareddau DPP yn
anffurfiol eu natur a bod llawer o fentora'n
digwydd o fewn ysgol, mae'n dal yn wir, serch
hynny, nad oes unrhyw sicrwydd y bydd yr holl
ddarpariaeth datblygiad proffesiynol o ansawdd
priodol a fydd yn y pen draw yn arwain at
ganlyniad sy'n darparu mantais amlwg i
athro/athrawes, ysgol a chyflawniad disgyblion
yn y pen draw.
67 | Mae angen mwy o gysondeb rhwng darparwyr
a byddai'n fanteisiol, lle bo'n ymarferol,
datblygu sefyllfa lle sicrheir ansawdd darparwyr
gweithgareddau datblygiad proffesiynol er
mwyn i holl athrawon Cymru gael mynediad i
hyfforddiant a datblygiad proffesiynol o'r
ansawdd uchaf posibl ac er mwyn cyflawni
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gwerth am arian ym mhob achos. Er
enghraifft, yn ei ddogfen DPP: Hawl i Bawb
awgrymodd y Cyngor fod angen trafod
ymhellach y syniad o gael Cofrestr Darparwyr
a Chod Ymarfer ar gyfer darparwyr.
Ymagweddau lleol
68 | Oherwydd nad oes Fframwaith strwythuredig
sy'n cysylltu'r cynnydd y gallai athro/athrawes
ei wneud yn ystod eu gyrfa â datblygiad
proffesiynol a safonau proffesiynol, mae nifer o
ymagweddau tameidiog yn brigo i'r wyneb. Er
enghraifft, datblygwyd mentrau datblygiad
proffesiynol yn ddiweddar mewn Addysg
Gorfforol yn genedlaethol yng Nghymru ac ym
mhob pwnc ar lefel leol gan un neu fwy o
Awdurdodau Addysg Lleol. Er bod mentrau
o'r fath yn cael eu croesawu, byddai'n llawer
mwy dymunol sefydlu ymagwedd gydlynus ar
gyfer y proffesiwn yng Nghymru yn ei
gyfanrwydd.
Datblygiadau mewn proffesiynau eraill ac
mewn gwledydd eraill - diwylliant o wella'n
broffesiynol
69 | Mae momentwm cynyddol yn y proffesiwn
addysgu mewn gwledydd eraill ac mewn
proffesiynau eraill sy'n pwysleisio pwysigrwydd
datblygiad proffesiynol parhaus. Mae'r
diwylliant hwn yn cael ei lywio gan y farn na
ddylai'r un proffesiwn aros yn ei unfan a bod
datblygiad proffesiynol parhaus yn hanfodol os
am gynnal safonau o leiaf, a'u gwella yn y pen
draw.
70 | Yn yr Alban, mae Fframwaith ar gyfer DPP
athrawon yn ei le ers 2002 ac mae'n ofyniad
cytundebol erbyn hyn bod pob athro/athrawes
yn cwblhau isafswm o 35 awr o DPP bob
blwyddyn yn eu hamser eu hunain. Yn dilyn
gwahoddiad gan Adran Addysg Gogledd
Iwerddon (DENI), mae Cyngor Addysgu
Gogledd Iwerddon wedi cyflwyno cyngor
ffurfiol yn ddiweddar yn ymwneud â
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chymwyseddau athrawon a DPP, gan gynnwys
argymhellion ar gyfer Fframwaith ffurfiol a
sefydlu Statws Athro/Athrawes Siartredig a
Statws Athro/Athrawes Siartredig Uwch. Yn
Lloegr, mae cyfrifoldeb dros ddatblygiad
proffesiynol wedi'i drosglwyddo'n ddiweddar i'r
Asiantaeth Hyfforddiant a Datblygiad i Ysgolion
sydd newydd ei sefydlu (yr Asiantaeth
Hyfforddi Athrawon gynt). Ymhellach i ffwrdd,
mae Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i
athrawon yn New South Wales eisoes yn ei le.
71 | Mae'r rhan fwyaf o broffesiynau eraill wedi
nodi pwysigrwydd DPP ac wedi cydio ynddo
fel gofyniad angenrheidiol a hanfodol i ddilyn
gyrfa mewn proffesiwn penodol. Mae
astudiaeth a gomisiynwyd gan y Cyngor yn
2002, o'r enw Datblygiad Proffesiynol Parhaus Cyd-destunau Rhyngwladol a Phroffesiynol yn
darparu manylion am gynnydd a mentrau
mewn nifer o broffesiynau eraill.

(b) nid oes unrhyw fecanwaith strwythuredig
ar gyfer nodi'r cyfleoedd datblygiad
proffesiynol, y safonau a'r llwybrau gyrfaol
gwahanol sy'n agored i bob athro/athrawes
drwy gydol gyrfa’r athro/athrawes;
(c) nid oes unrhyw strategaeth gyllido ganolog
sy'n sicrhau bod pob athro/athrawes yn
cael mynediad i'r un cyfleoedd DPP a digon
o amser i ymgymryd â gweithgareddau o'r
fath.
O ganlyniad, nid oes unrhyw sicrwydd y caiff
ased mwyaf y gwasanaeth addysg - sef
athro/athrawes sy'n llawn cymhelliant ac yn
meddu ar gymwysterau da - gefnogaeth i
ddatblygu i'w lawn botensial.

72 | Er bod datblygiadau ym maes addysgu yng
Nghymru yn cymharu'n ffafriol â datblygiadau
ym maes addysgu mewn gwledydd eraill yn y
DU, nid yw addysgu yng Nghymru wedi'i
ddatblygu i'r un graddau o'i gymharu â
phroffesiynau eraill.
Crynodeb
73 | I grynhoi, er gwaethaf nifer gynyddol y
gweithgareddau datblygiad proffesiynol,
gweithredu rheoli perfformiad a nifer gynyddol
y safonau y mae'n rhaid i athrawon eu cyflawni
neu'r safonau y caiff athrawon ddewis eu
cyflawni, mae'r materion canlynol yn parhau'n
amlwg:
(a) ar hyn o bryd nid oes unrhyw broses
strwythuredig ar gyfer cynllunio, cydlynu,
cydnabod na sicrhau ansawdd datblygiad
proffesiynol mewn modd systemataidd
drwy gydol gyrfa athro/athrawes;
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Rhan A - Y Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol
•
•
•
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Pennod 3
Diben Fframwaith Datblygiad Proffesiynol, ei
nodau, ei amcanion a'i fanteision i athrawon
yng Nghymru
74 | Cydnabu adborth yn sgîl ymgynghoriadau
diweddar y Cyngor fod angen mynd i'r afael yn
benodol â'r materion a'r heriau arbennig a
nodir ym Mhennod 2. Ar ben hynny,
cadarnhaodd ein hymgynghoriadau’r farn bod
angen i'r proffesiwn addysgu yng Nghymru
ddilyn datblygiadau mewn proffesiynau eraill ac
yn y proffesiwn addysgu mewn rhai gwledydd
eraill drwy feithrin athroniaeth lle mae
athrawon yn ymgymryd â datblygiad
proffesiynol parhaus.
75 | Fodd bynnag, cred y Cyngor na ddylid mynd i'r
afael â'r materion hyn mewn modd tameidiog
neu ad-hoc, ond y byddai'n well eu datrys
drwy ddatblygu strwythurau systemau eglur
dros amser, sydd yn eu tro'n ymdrin â phob un
o'r meysydd a ddisgrifir ym Mhennod 2.
76 | Gan adeiladu ar y materion a'r heriau a
amlygwyd ym Mhennod 2, ceisiodd y Cyngor,
drwy ei ymgynghoriadau, i gael consensws gan
y proffesiwn ynghylch pa amcanion y dylai
‘Fframwaith’ ar gyfer Datblygiad Proffesiynol
athrawon geisio'u cyflawni. Ar sail y
safbwyntiau a dderbyniwyd, mae'r Cyngor
felly'n argymell y dylai Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol i athrawon gynnwys yr amcanion
canlynol. Mae'r amcanion hyn yn cadarnhau
cylch gorchwyl y Cynulliad/CyngACC ar gyfer
gwaith y Tasglu Datblygiad Proffesiynol.

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Amcanion
Amcanion craidd:
•

•

er mwyn:
•
•

codi safonau addysgu a dysgu a safonau
cyflawniad disgyblion;
codi statws y proffesiwn addysgu er mwyn
denu ymgeiswyr newydd a'u cadw drwy
ddarparu gyrfa foddhaus a boddhaol i
athrawon.

Amcanion penodol:
•

•

•

•

•

diffinio'n glir y llwybrau gyrfaol gwahanol
mewn gyrfa addysgu, ynghyd â'r safonau
proffesiynol cysylltiedig, ac felly helpu i
nodi cyfleoedd a/neu gyfrifoldebau
datblygiad proffesiynol priodol. Bydd hyn
yn arf ymarferol i athrawon ac arweinwyr
tîm wrth gynllunio'u gyrfaoedd a'u
hanghenion datblygu at y dyfodol;
cefnogi amgylchedd sy'n annog athrawon
yn rhagweithiol i adfyfyrio ar eu datblygiad
proffesiynol a'u gyrfaoedd ac i flaengynllunio yn y meysydd hyn;
sefydlu cyfleoedd clir i athrawon gael
cydnabyddiaeth/achrediad proffesiynol am
eu gwaith a'u datblygiad proffesiynol os
dymunant;
helpu darparwyr datblygiad proffesiynol i
gynllunio, cyflwyno a monitro darpariaeth
berthnasol o ansawdd uchel, sy'n bodloni
anghenion athrawon a'r proffesiwn
addysgu yn ei gyfanrwydd.
hyrwyddo lledaenu arfer da a datblygiad y
proffesiwn addysgu.

creiddio datblygiad proffesiynol fel hawl a
chyfrifoldeb i'r rheiny sy'n dilyn gyrfa ym
maes addysgu;
cefnogi datblygiad athro/athrawes drwy
gydol eu gyrfa drwy sefydlu Fframwaith
sy'n helpu i sicrhau cyfle cyfartal i
athrawon yng Nghymru, er gwaethaf
ffactorau demograffig;
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Argymhellion:
Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
• dylid sefydlu Fframwaith Datblygiad Proffesiynol ar gyfer pob athro/athrawes yng Nghymru,
sy'n sicrhau bod pob athro/athrawes unigol yn cael cefnogaeth i ddatblygu i'w lawn
botensial er mwyn sicrhau bod addysgu'n parhau i fod o ansawdd uchel a bod safonau
addysg yn parhau i wella;
• dylai Fframwaith Datblygiad Proffesiynol anelu at fynd i'r afael â'r materion a'r heriau
canlynol:
- y diffyg eglurder o ran camau a dilyniant gyrfaol i athrawon (cerrig milltir proffesiynol);
- yr amwysedd a'r diffyg cydlyniaeth mewn safonau proffesiynol;
- y diffyg eglurder a chydraddoldeb yn y cyfleoedd datblygiad proffesiynol sy'n agored i
athrawon yng Nghymru;
- y cyfleoedd cyfyngedig i athrawon gael cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau proffesiynol;
- y diffyg ymagwedd systemataidd tuag at gofnodi a hunanadfyfyrio ar ddatblygiad
proffesiynol athrawon;
- anghysondebau yn ansawdd y ddarpariaeth DPP i athrawon ar draws Cymru;
- tynnu ynghyd y nifer gynyddol o ymagweddau lleol tuag at ddatblygiad proffesiynol i
athrawon yng Nghymru a chreu strwythur eglur a chyson.
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Pennod 4
Creu a gweithredu Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol
77 | I fodloni'r amcanion a nodir ym Mhennod 3,
mae'r Cyngor yn argymell y dylid cyflwyno
Fframwaith drwy fynd i'r afael â phedair prif
haen waith, sydd oll yn rhyng-gysylltiedig.
Derbyniodd bob un o bedair haen y
Fframwaith gefnogaeth gref yn yr
ymgynghoriadau ffurfiol a gynhaliwyd gan y
Cyngor.

Haen 2: Datblygiad proffesiynol,
cydnabyddiaeth ac achrediad
80 | Dylai ail haen y Fframwaith ategu'r haen gyntaf
drwy nodi'r canlynol:
•

Haen 1: Dilyniant gyrfaol - cerrig milltir a
safonau proffesiynol
78 | Dylai'r haen gyntaf gyflwyno'n eglur y camau
proffesiynol arwyddocaol, y mae'n bosibl y
bydd athro/athrawes yn symud drwyddynt
wrth ddatblygu drwy eu gyrfa. Wrth osod y
persbectif hwn, mae'n hanfodol bod y
Fframwaith yn cydnabod y canlynol:
•

•

•

bod gofyn bellach i bob athro/athrawes
ymgymryd â rhai gweithgareddau
datblygiad proffesiynol a bodloni rhai
safonau, sef ennill Statws Athro Cymwys
(SAC), cwblhau cyfnod Sefydlu statudol ac
ymgymryd â dwy flynedd bellach o DPC.
Mae safonau proffesiynol hefyd y mae'n
rhaid i benaethiaid eu bodloni cyn eu
penodi;
yn dilyn hynny, bydd gan athrawon
wahanol ddyheadau ac yn dilyn gwahanol
lwybrau gyrfaol. Er enghraifft, bydd rhai yn
dyheu am ragoriaeth yn yr ystafell
ddosbarth tra bydd eraill yn dyheu i fod
yn Arweinwyr Canol (er enghraifft,
Arweinwyr Pwnc, Penaethiaid Adran,
arweinwyr Cyfnod Allweddol, Cydlynwyr
Anghenion Addysg Arbennig (SENCO) neu
Uwch Arweinwyr (er enghraifft,
Penaethiaid, Dirprwy Benaethiaid,
Penaethiaid Cynorthwyol);
bydd amgylchiadau personol athrawon yn
amrywio.

•

y gweithgareddau datblygiad proffesiynol, y
mae'n rhaid i athro/athrawes neu y gallai
athro/athrawes ymgymryd â hwy sy'n
gysylltiedig ag unrhyw garreg filltir a'i
safonau cysylltiedig wrth symud drwy eu
gyrfa;
sut y gallai athrawon gael cydnabyddiaeth
ac achrediad proffesiynol a/neu
academaidd am eu gwaith a/neu eu
datblygiad proffesiynol wrth symud drwy
eu gyrfa addysgu, os dymunant. Fodd
bynnag, yn hyn o beth, mae'r Cyngor yn
pwysleisio na fydd pob athro/athrawes o
reidrwydd yn dymuno derbyn
cydnabyddiaeth neu achrediad ffurfiol am
eu cyflawniadau.

81 | Mae rhai trefniadau o'r fath eisoes yn eu lle.
Er enghraifft, mae bodloni'r Safon ar gyfer
Prifathrawiaeth yn darparu tystiolaeth bod
person wedi bodloni safonau proffesiynol
cenedlaethol penodol, yn arwain at
gymhwyster proffesiynol (CPCP) ac mae modd
ei defnyddio fel credyd tuag at radd Meistr
mewn rhai Sefydliadau Addysg Uwch. Fodd
bynnag, mae'n amlwg bod diffyg cysylltiadau
tebyg rhwng gwaith athro/athrawes, datblygiad
proffesiynol ac achrediad ar gamau eraill gyrfa
athro/athrawes. Mae hyn yn arbennig o wir lle
mae gweithgareddau DPP yn weithgareddau
anffurfiol neu'n weithgareddau â ffocws unigol.
Bydd angen edrych ymhellach ar gyfleoedd
mewn perthynas â Dysgu Blaenorol
Achrededig (APL) neu Ddysgu Achrededig
drwy Brofiad Ymlaen Llaw (APEL) fel rhan o'r
dasg o ddatblygu'r haen waith hon.

79 | Mae Rhan B o'r ddogfen hon yn nodi cyngor y
Cyngor ar ddilyniant gyrfaol.
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Haen 3: Cofnodi a Hunanadfyfyrio
82 | Mae trydedd haen y Fframwaith yn estyniad o
Haenau 1 a 2. Wedi sefydlu strwythur gyrfaol
eglur ar gyfer y proffesiwn sy'n cysylltu'r cerrig
milltir proffesiynol a'r safonau proffesiynol
cysylltiedig, mae angen casglu a chofnodi'r
materion hyn. Nod Haen 3, felly, fydd sefydlu
modd o gofnodi'n ffurfiol ddilyniant
athro/athrawes drwy gydol eu gyrfa, o ran
cwblhau'r ‘cerrig milltir’ proffesiynol a
gweithgareddau datblygiad proffesiynol
perthnasol. Gallai hyn gynnwys sefydlu
portffolio datblygiad proffesiynol sy'n cofnodi
gweithgarwch o'r Proffil Mynediad a Datblygiad
Gyrfa ymlaen ac sy'n cynnig cysylltiad gwell â
chofnod athro/athrawes ar y Gofrestr
Athrawon Cymwys.
83 | Dylid llunio'r agwedd hon ar y Fframwaith er
mwyn cynorthwyo athrawon i adfyfyrio fel
mater o drefn ar y datblygiad proffesiynol y
maent wedi ymgymryd ag ef, ynghyd â'u
hanghenion a'u dyheadau at y dyfodol.

gwneud hyn, mae angen cynnal trafodaethau
pellach rhwng AALlau a darparwyr DPP eraill
gyda'r bwriad o sefydlu Cofrestr Darparwyr,
Cod Safonau ac Ymarfer a threfniadau o bosibl
i roi nod barcud i ysgolion a darparwyr.
87 | Wrth sefydlu'r trefniadau hyn, cydnabyddir bod
gweithgareddau datblygiad proffesiynol yn
eithriadol o eang ac yn aml yn anffurfiol eu
natur. Er enghraifft, mae ymgynghorwyr
AALlau a mentoriaid athrawon mewn ysgolion
yn darparu cefnogaeth datblygiad proffesiynol
sylweddol yn rheolaidd ar lefel leol. Bydd
angen ystyried cymhlethdodau o'r fath yn
ofalus wrth ddatblygu'r agwedd hon ar y
Fframwaith.
88 | Mae'r diagram canlynol yn crynhoi'r pedair
haen waith sydd ynghlwm wrth ddatblygu
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol.

84 | Dylai prosesau o'r fath ddeillio'n naturiol o'r
system rheoli perfformiad a DPP yn hytrach na
gosod unrhyw feichiau ychwanegol ar
athrawon.
Haen 4: Sicrhau Ansawdd Darparwyr
85 | Yn olaf, ar hyn o bryd, nid oes unrhyw
sicrwydd y bydd pob math o weithgaredd
datblygiad proffesiynol o ansawdd priodol ac
yn esgor ar ganlyniad sy'n rhoi mantais
wirioneddol i athro/athrawes, ysgol a
chyflawniad disgyblion yn y pen draw.
86 | Byddai'n fanteisiol datblygu sefyllfa lle caiff
ansawdd darparwyr gweithgareddau datblygiad
proffesiynol ei sicrhau er mwyn i bob
athro/athrawes yng Nghymru gael mynediad i
hyfforddiant a datblygiad proffesiynol o'r
ansawdd uchaf posibl ac er mwyn cyflawni
gwerth am arian ym mhob achos. Er mwyn
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Materion i’w codi yn cynnwys:

Safonau proffesiynol
cysylltiedig

Cerrig milltir o
fewn gyrfa
athro/athrawes

Materion i’w codi yn cynnwys:

Diyniant Gyrfaol
(Haen 1)

Cymwysterau/modiwlau
academaidd

Cymwysterau/modiwlau
proffesiynol

Gweithgareddau DPP yr
ymgymerir â hwy

Datblygiad proffesiynol,
cydnabyddiaeth ac
achrediad (Haen 2)

Cofrestr Athrawon
Cymwys

Trefniadau a chanllawiau
i gynorthwyo athrawon
i adfyfyrio am DPP yr
ymgymerwyd ag ef

• Proffil Mynediad Gyrfa
• Cofnodion Sefydlu
• Cofnodion Rheoli
Perfformaid

Portffolio Proffesiynol
yn lle...

Materion i’w codi yn cynnwys:

Cofnodi a hunan-adfyfyio
(Haen 3)

Monitro ac arolygu
darparwyr

Rhoi nod barcud i
sefydliadau fel darparwyr
DPP

Côd Ymarfer a Safonau

Cofrestr darparwyr

Materion i’w codi yn cynnwys:

Sicrhau Ansawdd
Darparwyr
(Haen 4)

Fframwaith Datbly giad Proffesiynol - Haenau Gwaith Arfaethedig

RHAN A

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon Yng Nghymru
Cyngor i Lywodraeth Cynulliad Cymru

19

RHAN A

Materion gweithredu
89 | Wrth gyflwyno'r argymhellion uchod ynghylch
strwythur Fframwaith Datblygiad Proffesiynol,
dymuna'r Cyngor amlygu'r pwyntiau uchod yr
ystyrir eu bod o bwys wrth weithredu
trefniadau o'r fath.
Amseru - yr angen am ddatblygu ac
ymgynghori helaeth
90 | Mae CyngACC yn cynghori y byddai'n annoeth
cyflwyno unrhyw rai o'r haenau gwaith uchod
yn frysiog neu heb ddatblygu ac ymgynghori'n
helaeth â'r proffesiwn addysgu. Am y rheswm
hwn, mae'r Cyngor yn bwriadu cyflwyno
cyngor gerbron y Cynulliad ar bob un o'r
pedair haen waith dros gyfnod o ddwy flynedd,
fel y nodir yn yr amserlen yn Atodiad B.

Datblygiadau yn Lloegr
94 | Mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a
Sgiliau wedi rhoi cyfrifoldeb am ddatblygiad
proffesiynol athrawon i'r Asiantaeth
Hyfforddiant a Datblygiad i Ysgolion (TDAS).
Nid yw'r cyfrifoldeb hwn yn ymestyn i Gymru.

91 | Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn gwahodd y
Cynulliad i dderbyn yr argymhellion a nodir
uchod mewn perthynas â strwythur bras
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol yn gynnar
yn y broses. Bydd hyn yn cynorthwyo'r
Cyngor drwy ddarparu sail gadarn iddo
ddatblygu pob un o'r pedair haen waith, gan
barhau i weithio gyda'i bartneriaid.

95 | Wrth ddatblygu’r maes hwn yn Lloegr, mae'r
Cyngor yn rhagweld bod y TDAS yn debygol o
ystyried materion a heriau sy'n debyg i'r rheiny
y mae'r Cyngor yn mynd i'r afael â hwy wrth
ddarparu cyngor i'r Cynulliad. Mae'r terfynau
amser ar gyfer gwaith datblygu o'r fath yn
Lloegr yn debygol o fod rai blynyddoedd y tu
ôl i ddatblygiadau yng Nghymru.

Datblygiad proffesiynol, heb gysylltiad â thâl

96 | Dymuna'r Cyngor bwysleisio na ddylai sefydlu
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i athrawon
yng Nghymru gael ei gyfyngu gan y terfynau
amser ar gyfer unrhyw strwythurau neu
fentrau ar gyfer athrawon yn Lloegr. Mae hyn
yn arbennig o bwysig o ystyried y camau
mawrion sydd ar droed mewn gwledydd a
phroffesiynau eraill yn hyn o beth.

92 | Dymuna'r Cyngor nodi'r glir mai egwyddor
danategol allweddol Fframwaith yw darparu
strwythur neu sail i athrawon adfyfyrio'n gyson
ar eu harfer, derbyn y datblygiad proffesiynol
gorau posibl ac i hyn oll gael effaith gadarnhaol
o ran gwella disgyblion. Felly, mae'r Cyngor o'r
farn y bydd ei gynigion o fudd i bob
athro/athrawes. Mae'r farn hon yn gyson â
barn y Cynghorau Addysgu Cyffredinol yng
Ngogledd Iwerddon a'r Alban wrth iddynt
gyflawni gwaith tebyg.
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93 | Mae CyngACC yn cynghori y dylid cyflawni
hyn heb unrhyw effaith uniongyrchol ar dâl,
telerau ac amodau athrawon. Serch hynny,
cred y Cyngor y byddai modd sefydlu cysylltiad
â thâl petai hynny'n ddymunol i eraill. Fodd
bynnag, nid yw cylch gorchwyl y Cyngor yn
ymestyn i faterion o'r fath a mater i'r cyrff
eraill hynny, megis undebau athrawon, fyddai
ystyried a ddylid trafod cysylltiadau rhwng
datblygiad proffesiynol parhaus a thâl. Trafodir
hyn ymhellach ym Mhennod 5 ac Atodiad Dd.

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru

95 | Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn argymell bod
strwythurau mewn proffesiynau a gwledydd
eraill yn cael eu monitro'n agos a bod
trefniadau a sefydlir ar gyfer athrawon yng
Nghymru yn cael eu mireinio dros y
blynyddoedd nesaf er mwyn manteisio ar arfer
gorau.
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Argymhellion:
Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
• dylid strwythuro Fframwaith Datblygiad Proffesiynol drwy fynd i'r afael â phedair haen waith
ryng-gysylltiedig, sef:
- Dilyniant gyrfaol - cerrig milltir a safonau proffesiynol
- Datblygiad proffesiynol, cydnabyddiaeth ac achrediad
- Cofnodi a hunanadfyfyrio
- Sicrhau ansawdd darparwyr
• bod y Cynulliad yn cymeradwyo argymhelliad y Cyngor mewn perthynas â strwythur bras
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol yn gynnar er mwyn cynorthwyo'r Cyngor drwy ddarparu
sail gadarn iddo ddatblygu pob un o'r pedair haen waith;
• unwaith y bydd yn ei le, dylai'r Cyngor gymryd yr awenau o ran adolygu a diweddaru'r
Fframwaith, fel sy'n briodol, er mwyn sicrhau ei fod yn esblygu, gan ystyried arfer newydd a
gorau mewn proffesiynau eraill a gwledydd eraill.

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru
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Rhan B – Dilyniant Gyrfaol - Cerrig Milltir a
Safonau Proffesiynol (Haen 1)
•
•
•
•
•
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Sail yr haen gyntaf
Y cerrig milltir arfaethedig
Carreg filltir newydd ar gyfer Athro/Athrawes Siartredig
Carreg filltir newydd ar gyfer Arweinwyr Canol
Safonau o fewn pob carreg filltir
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Pennod 5
Sail haen gyntaf y Fframwaith

98 | Wedi cyflwyno argymhellion yn Rhan A o'r
ddogfen hon ynghylch strwythur cyffredinol
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol, mae'r
adran hon yn ymwneud yn benodol â haen
waith 1 a dilyniant gyrfaol.

104| Byddai Fframwaith a oedd yn ceisio tynnu'r
fath gyfrifoldebau a swyddi ynghyd yn anodd ac
ni fyddai'n ffurfio sail gadarn ar gyfer cynllunio
gyrfa ym maes addysgu.
Model wedi'i lywio gan dâl

99 | Wrth wraidd cyngor y Cyngor ar yr haen hon
o'r Fframwaith mae'r pryder a godir ym
Mhennod 2, sef nad oes gan athrawon ar hyn o
bryd fudd unrhyw strwythur sy'n eu helpu i
gynllunio'u gyrfaoedd drwy nodi'n glir y gwahanol
lwybrau gyrfaol a'r opsiynau sy'n agored iddynt
wrth iddynt symud drwy eu gyrfaoedd.
100| Mae'r bennod hon yn ceisio mynd i'r afael â'r
diffyg eglurder hwn drwy gyflwyno
argymhellion i gyflwyno'n eglur y camau
proffesiynol arwyddocaol, y mae'r proffesiwn
yn cytuno y gallai athro/athrawes fynd
drwyddynt wrth symud drwy eu gyrfaoedd.
Modelau posibl
101| Wrth ddatblygu cyngor ar y mater hwn,
ystyriodd y Cyngor nifer o ffyrdd posibl o
osod dilyniant yng ngyrfa athro/athrawes, er
enghraifft:
•
•
•
•

dilyniant wedi'i seilio ar ddisgrifiadau swydd;
dilyniant wedi'i seilio ar dâl;
dilyniant wedi'i seilio ar y cysyniad o
arweinyddiaeth;
dilyniant sy'n nodi'n glir y camau
proffesiynol allweddol mewn gyrfa ym
maes addysgu;

102| Disgrifir pob un o'r opsiynau hyn isod.
Model wedi'i seilio ar ddisgrifiadau swydd
103| Mae amrediad helaeth o gyfrifoldebau a swyddi
yn bodoli mewn ysgolion yng Nghymru, ar
draws y sectorau cynradd, uwchradd ac addysg
arbennig. Nid yw'r cyfrifoldebau a'r swyddi
hyn wedi'u diffinio'n gyson rhwng ysgolion na
chyfnodau ac maent yn tueddu i newid yn aml.

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru

105| Opsiwn arall oedd gosod yn syml y dilyniant
yng ngyrfa athro/athrawes, wedi'i seilio ar y
trefniadau tâl yng Nghymru a Lloegr, gan
amrywio o'r prif raddfeydd tâl ar gyfer
athrawon dosbarth, graddfeydd tâl uwch,
lwfansau ychwanegol a graddfeydd tâl ar gyfer y
grw^ p arweinwyr.
106| Mantais yr ymagwedd hon oedd ei bod yn syml,
fodd bynnag, roedd materion sylweddol i'w
datrys wrth geisio datblygu unrhyw gysylltiadau
rhwng gweithgareddau datblygiad proffesiynol a
dilyniant drwy'r graddfeydd tâl. Yn anad dim,
oherwydd nad yw tâl a thelerau ac amodau
wedi'u datganoli i Lywodraeth Cynulliad Cymru,
a'u bod yn gyfrifoldeb i'r Ysgrifennydd Gwladol
dros Addysg a Sgiliau.
107| Roedd pryder hefyd bod y fframwaith tâl a'r
elfennau ynddo wedi'u newid yn sylweddol dros
y blynyddoedd a'u bod yn parhau i newid. Ni
fyddai hyn yn sail gadarn ar gyfer cynllunio gyrfa
na Fframwaith Datblygiad Proffesiynol.
Mae manylion pellach yn Atodiad Dd.
108| Cred y Cyngor, fodd bynnag, y byddai'n bosibl
sefydlu cysylltiad rhwng cerrig milltir
proffesiynol a thâl petai hynny'n ddymunol i
eraill. Prif amcan y Fframwaith yw sefydlu
trefniadau sy'n sicrhau bod pob athro/athrawes
yn cael cyfleoedd i gael y datblygiad proffesiynol
parhaus gorau posibl. Yn hyn o beth, mae'r
Cyngor o'r farn y bydd ei gynigion o fantais i
bawb. Cred y Cyngor mai mater i gyrff eraill,
megis undebau athrawon, fyddai ystyried a
ddylid trafod unrhyw gysylltiadau rhwng
datblygiad proffesiynol parhaus a thâl.
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Model wedi'i lywio gan arweinyddiaeth
109| Un opsiwn diddorol arall oedd y cysyniad o gael
model wedi'i seilio ar ‘arweinyddiaeth’.
Sbardunwyd yr ymagwedd hon oherwydd y
ffaith bod elfen o arweinyddiaeth yng ngwaith
pob athro/athrawes. Fodd bynnag, y mater
mwyaf oedd a ellid adlewyrchu'n gywir yr holl
ddyletswyddau a chyfrifoldebau sy'n ofynnol gan
athro/athrawes mewn model ‘wedi'i lywio gan
arweinyddiaeth’.
110| Daeth y Cyngor i'r casgliad ei bod yn fwy
ymarferol i elfen ‘arweinyddiaeth’ gwaith
athrawon gael ei chynnwys mewn un neu fwy o
rannau o bob un o'r cerrig milltir yn hytrach na
ffurfio'r sail ar gyfer y Fframwaith cyfan.
Model wedi'i seilio ar gerrig milltir
proffesiynol a safonau cysylltiedig
111| Ar ôl i'r Tasglu Datblygiad Proffesiynol gynnal
gwaith datblygu ac ymgynghori â'r proffesiwn,
argymhellir mai'r model mwyaf priodol yw'r
hyn sy'n adlewyrchu'r amrywiol ‘gerrig milltir
proffesiynol’ y byddai angen i athrawon eu
cyflawni wrth symud drwy eu gyrfaoedd,
ynghyd â'r safonau proffesiynol cynhenid sy'n
gysylltiedig â'r ‘cerrig milltir’ hyn. Cafwyd
cefnogaeth frwd i'r syniad o lunio Fframwaith
o amgylch cerrig milltir a safonau proffesiynol
yn ymgynghoriadau'r Cyngor.

•

•

mae ganddo'r fantais o beidio ag effeithio
ar dâl, telerau ac amodau athrawon, am
fod trefniadau tâl presennol eisoes yn cael
eu sefydlu ar y sail hon;
nid oes angen pennu terfynau amser i
gyflawni'r cerrig milltir yn y Fframwaith.

113| Fodd bynnag, wrth gyflwyno cynnig o'r
fath, mae'r Cyngor yn ymwybodol bod
yna bosibilrwydd o gamddehongli term
newydd fel ‘carreg filltir’ ac mae'n
pwysleisio'n gryf na ddylid ystyried y
cerrig milltir proffesiynol a'r safonau
cysylltiedig yn rhwystrau i athrawon eu
goresgyn, ond eu bod yn hytrach yn fodd
o:
•
•

•

helpu athrawon i ddewis llwybrau gyrfaol
dewisol arbennig;
gosod y safonau proffesiynol sy'n
berthnasol ar gamau penodol yng ngyrfa
athro/athrawes;
helpu athrawon i nodi'r llu o gyfleoedd
datblygiad proffesiynol ar gamau penodol
yn eu gyrfaoedd a chael cydnabyddiaeth
broffesiynol am y rhain;

114| Mae'r penodau sy'n dilyn yn ystyried y cerrig
milltir a'r safonau proffesiynol i raddau
helaethach.

112| Mae Fframwaith sydd wedi'i gynllunio o
amgylch cerrig milltir a safonau proffesiynol yn
ymddangos yn arbennig o briodol, o ystyried:
•
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ei bod yn ofynnol eisoes i bob
athro/athrawes yng Nghymru ennill Statws
Athro Cymwys (SAC), cwblhau cyfnod
Sefydlu statudol ac ymgymryd â dwy
flynedd bellach o Ddatblygiad Proffesiynol
Cynnar. Hefyd, bydd y Cymhwyster
Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth (CPCP) hefyd yn orfodol i
benaethiaid newydd o fis Medi 2005;
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Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon Yng Nghymru
Cyngor i Lywodraeth Cynulliad Cymru

RHAN B

Argymhellion:
Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
• dylid seilio haen gyntaf y Fframwaith Datblygiad Proffesiynol o amgylch y prif ‘gerrig milltir
proffesiynol’ yng ngyrfa athro/athrawes, ynghyd â'r ‘safonau proffesiynol’ cynhenid sy'n
gysylltiedig â'r cerrig milltir hyn;
• ni ddylid ystyried y cerrig milltir proffesiynol a'r safonau cysylltiedig yn rhwystrau i
athro/athrawes eu goresgyn, ond yn fodd o:
- helpu athrawon i ddewis llwybrau gyrfaol dewisol arbennig;
- gosod y safonau proffesiynol sy'n berthnasol ar gamau penodol yng ngyrfa athro/athrawes;
- helpu athrawon i nodi cyfleoedd datblygiad proffesiynol priodol ar gamau penodol yn eu
gyrfaoedd a chael cydnabyddiaeth broffesiynol am y rhain.
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Pennod 6
Y cerrig milltir proffesiynol arfaethedig

115| Yn y bennod hon a'r penodau sy'n dilyn,
pwysleisiwn ein bod yn cyfeirio at ‘gerrig
milltir’ fel y camau allweddol lle dylai safonau
cenedlaethol grynhoi disgwyliadau proffesiynol.
Yn amlwg, mae nifer fawr ac amrywiol o
gyfrifoldebau a swyddi mewn ysgolion, ond
dylai pob cyfrifoldeb a swydd o'r fath allu
cysylltu â'r cerrig milltir allweddol mewn
fframwaith datblygiad proffesiynol cenedlaethol.
Beth yw'r pum carreg filltir?
116| Mae'r Cyngor yn argymell y dylid seilio'r
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol o amgylch
pum carreg filltir. Mae tair o'r rhain (Statws
Athro Cymwys, Sefydlu a Phrifathrawiaeth ac
Uwch Arweinydd) eisoes yn statudol ac mae
safonau proffesiynol yn gysylltiedig â hwy. Nid
yw'r ddwy arall (Athro/Athrawes Siartredig ac
Arweinydd Canol) yn bodoli eto, ond byddent
yn darparu llwybrau datblygu dewisol ym maes
addysgu i fwyafrif helaeth y proffesiwn.
117| Rhoddir disgrifiad bras o bob un o'r cerrig
milltir arfaethedig hyn isod:

Cyflwynwyd y safon ar ddiwedd y cyfnod
Sefydlu yn 2003 ac mae'n statudol.
•

120| O fis Medi 2005 ymlaen, bydd yn ofyniad
statudol i bob pennaeth newydd a benodir fod
wedi bodloni'r safon Prifathrawiaeth a meddu ar
y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar
gyfer Prifathrawiaeth (CPCP). Yn aml, mae gofyn
i lawer o bobl sy'n gweithio yn y grw^ p
arweinwyr gyflawni agweddau ar rôl y pennaeth
neu gamu i swydd y pennaeth dros dro. Rydym
ni'n credu'n gryf bod y wybodaeth a'r sgiliau
sydd eu hangen gan uwch arweinwyr yn union
debyg i'r rheiny sydd eu hangen gan benaethiaid.
Am y rheswm hwn, rydym yn ymestyn diffiniad
y safon broffesiynol ar gyfer prifathrawiaeth i
gynnwys dirprwy benaethiaid a phenaethiaid
cynorthwyol yn yr un garreg filltir er mwyn creu
Fframwaith gyrfaol ar gyfer y proffesiwn cyfan.
Cerrig Milltir ‘Cyfle’
•

Cerrig milltir ‘gorfodol’
•

Carreg Filltir: Statws Athro
Cymwys (SAC)

118| Er mwyn ymgymryd â 'gwaith penodedig'
athro/athrawes, mae'n rhaid bodloni'r safonau
ar gyfer Statws Athro Cymwys, naill ai drwy
gwblhau rhaglen addysg a hyfforddiant
cychwynnol i athrawon neu drwy lwybr wedi'i
seilio ar gyflogaeth, fel y Rhaglen Athro
Graddedig (GTP). Mae safon SAC wedi'i
sefydlu'n dda ac mae'n statudol.
•

Carreg Filltir: Sefydlu

119| Mae'n rhaid i bob Athro/Athrawes Newydd
Gymhwyso fodloni safon ar ddiwedd y cyfnod
Sefydlu a hynny o fewn cyfnod penodol er
mwyn parhau'n athro/athrawes gofrestredig.

26

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru

Carreg Filltir: Prifathrawiaeth ac
Uwch Arweinydd

Carreg Filltir:Athro/Athrawes
Siartredig

121| Mae yna lawer o athrawon nad ydynt yn dyheu i
fod yn arweinwyr canol neu uwch arweinwyr,
ond mae'r rhan fwyaf ohonynt yn wir yn dyheu
am ragoriaeth yn yr ystafell ddosbarth. Mae'r
Cyngor yn cynnig y dylai fod carreg filltir newydd
sy'n cydnabod y ffaith bod llawer o athrawon yn
aros yn yr ystafell ddosbarth, sef
‘Athro/Athrawes Siartredig’. Nid yw'r garreg
filltir hon na'r safonau proffesiynol cysylltiedig yn
bodoli ar hyn o bryd a byddai angen eu datblygu.
Trafodir hyn ymhellach ym Mhennod 7.
•

Carreg Filltir: Arweinydd Canol

122| Mae llawer o athrawon yn gweithio ar hyn o
bryd ar ‘lefel arweinyddiaeth ganol’. Diffinnir y
term hwn yn eang, i gynnwys amrediad o
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eang o safonau proffesiynol sy'n nodi
gweithgarwch a datblygiad proffesiynol ar gyfer
pob cyfrifoldeb a swydd ar lefel arweinydd canol.

swyddi neu gyfrifoldebau sy'n bodoli eisoes,
megis Penaethiaid Blwyddyn, arweinwyr Pwnc,
arweinwyr Cyfnod Allweddol a Chydlynwyr
Anghenion Addysgol Arbennig (SENCO).
123| Datblygwyd safonau anstatudol ar gyfer
arweinwyr pwnc a SENCO gan yr Asiantaeth
Hyfforddi Athrawon ym 1998. Fodd bynnag, nid
oes unrhyw safonau, statudol nac anstatudol, yn
bodoli ar hyn o bryd ar gyfer swyddi neu
gyfrifoldebau eraill, ac mae angen sefydlu set

124| Nid oes carreg filltir a safonau cysylltiedig yn
bodoli hyd yn hyn ar gyfer arweinydd canol a
byddai angen eu datblygu. Trafodir hyn
ymhellach ym Mhennod 8.
125| Mae'r pum carreg filltir wedi'u gosod isod.

Dilyniant drwy gydol gyrfa athro/athrawes
cerrig milltir a safonau proffesiynol
Cyfle

Cyfle

Prif-Athrawiaeth ac
Uwch Arweinydd

Datblygu Rhagoriaeth

SEFYDLU

Cyfyngiad amser

Cyfyngiad amser

SAC

Gorfodol

Gorfodol
Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru

ATHRO
SIARTREDIG

Dim cyfyngiad amser

Dim cyfyngiad amser

ARWEINYDD
CANOL

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon Yng Nghymru
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Y pum carreg filltir arfaethedig yn sail ar
gyfer dilyniant gyrfaol
126| Bwriedir i'r pum carreg filltir arfaethedig ar
gyfer Fframwaith Datblygiad Proffesiynol
osod y prif gamau yng ngyrfa
athro/athrawes ar y lefel ehangaf. Mantais y
strwythur hwn yw ei fod yn hawdd i'w
ddeall, a hefyd yn galluogi athrawon i
sefydlu cysylltiad rhwng y cerrig milltir
proffesiynol a swyddi/cyfrifoldebau neu dâl
os dymunant.

131| Ar ôl ymgynghori, bu'r Cyngor yn ystyried
cyfuno Arweinydd Canol ac Athro/Athrawes
Siartredig yn un garreg filltir, ond daeth i'r
casgliad nad oedd hyn yn rhoi pwyslais
priodol ar werthfawrogi'r athro/athrawes
dosbarth nad oedd ganddo/ganddi
gyfrifoldebau arweinyddiaeth ganol.
132| Mae'r Cyngor, felly, yn pwysleisio na ddylid
ystyried bod y ddwy garreg filltir ar gyfer
Arweinydd Canol ac Athro/Athrawes
Siartredig yn annibynnol ar ei gilydd.

127| Cafwyd lefelau uchel iawn o gefnogaeth i'r
pum carreg filltir arfaethedig a'u rhynggysylltiadau yn ymarferion ymgynghori'r
Cyngor.

133| Edrychwn ar y ddwy garreg filltir
arfaethedig newydd a'r materion
cydnabyddiaeth broffesiynol a ddaw yn sgîl
y rhain ym Mhenodau 7 a 8.

128| Fodd bynnag, wrth argymell y pum carreg
filltir, dymuna'r Cyngor bwysleisio'r
pwyntiau canlynol:

Datblygu rhagoriaeth

Eglurder a chydlyniaeth, nid rhwystrau
129| Dymuna'r Cyngor ailnodi'r hyn a ddywedir
ym Mhennod 5, sef nad yw'n dymuno gosod
rhwystrau i athrawon. Ei nod yw ceisio
sefydlu strwythur mwy eglur a chydlynus i'r
trefniadau gyrfaol a datblygiad proffesiynol
sydd eisoes yn eu lle. Bydd hyn o fudd i
bob athro/athrawes.

134| Derbyniodd y Cyngor dipyn o adborth gan
athrawon fod y proffesiwn yn awyddus i
ddangos y dylai pob athro/athrawes fod ar
drywydd tuag at ddatblygu arfer
proffesiynol rhagorol. Felly, mae'r Cyngor
yn nodi hyn fel egwyddor greiddiol fel y
nodir yn y diagram ar y dudalen flaenorol.

Ni ddylid ystyried bod y ddwy garreg filltir
newydd yn annibynnol ar ei gilydd
130| Derbyniodd y Cyngor gryn dipyn o adborth
gan athrawon yn ystod ei ymgynghoriadau,
sy'n cadarnhau bod athrawon, yn enwedig
ar lefel ysgolion cynradd, yn gweithio yn
unol â'r ddwy garreg filltir hyn neu'n dyheu
i gyflawni'r ddwy garreg filltir hyn ar yr un
pryd. Er enghraifft, ochr yn ochr ag addysgu
dosbarthiadau, mae gan y mwyafrif o
athrawon cynradd rai cyfrifoldebau ysgolgyfan ar lefel arweinyddiaeth ganol, er
enghraifft, cyfrifoldeb am bwnc neu bynciau.
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Argymhellion:
Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
• dylid seilio haen gyntaf y Fframwaith Datblygiad Proffesiynol o amgylch pum carreg filltir, gyda
safonau proffesiynol cysylltiedig, sef:
- Statws Athro Cymwys (SAC)
- Sefydlu
- Arweinydd Canol
- Athro/Athrawes Siartredig
- Prifathrawiaeth ac Uwch Arweinydd
• ni ddylai cerrig milltir yr Arweinydd Canol a'r Athro/Athrawes Siartredig fod yn annibynnol ar
ei gilydd ac mae cydnabyddiaeth eglur y gall athro/athrawes, yn enwedig yn y sector cynradd,
fod yn gweithio at neu'n dyheu am fwy nag un garreg filltir ar yr un pryd.
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Pennod 7
Carreg filltir newydd ar gyfer Athro/Athrawes
Siartredig
135| Mae'r Cyngor yn argymell y dylai Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol i athrawon gynnwys
carreg filltir broffesiynol newydd a set
gysylltiedig o safonau â'r teitl ‘Athro/Athrawes
Siartredig’. Cafwyd lefel uchel o gefnogaeth i'r
argymhelliad penodol hwn yn ystod
ymgynghoriadau'r Cyngor.

139| Mae'r Cyngor o'r farn y dylai'r prif
nodweddion canlynol fod yn gysylltiedig â'r
garreg filltir:
•

•
136| Wrth gyflwyno argymhelliad o'r fath, mae tri
mater allweddol y mae angen mynd i'r afael â
hwy, sef:
•

•

•

yr angen i ddiffinio'r garreg filltir ei hun, yr
egwyddorion y dylid ei seilio arnynt a'r
safonau proffesiynol cysylltiedig;
yr angen i sefydlu rhaglen gysylltiedig o
ddatblygiad proffesiynol i athrawon sy'n
dyheu neu sydd eisoes yn gweithio ar lefel
y garreg filltir newydd. Mae hyn yn bwysig
er mwyn sicrhau eu bod yn gyson â
cherrig milltir presennol SAC, Sefydlu a
Phrifathrawiaeth;
yr angen i sicrhau bod y rhaglen
gysylltiedig o ddatblygiad proffesiynol yn
cynnig achrediad a chydnabyddiaeth
broffesiynol, fel carreg filltir bresennol
SAC, Sefydlu a Phrifathrawiaeth.

137| Mae'r bennod hon yn ystyried y tri mater hyn
yn fanylach.

•

•

dylai ganolbwyntio ar ragoriaeth athrawon
yn yr ystafell ddosbarth a'u sgiliau
addysgol;
dylai ddynodi lefel y cyflawniad
proffesiynol a'r datblygiad proffesiynol
strwythuredig y gallai athrawon dosbarth
geisio'u cyflawni, y tu hwnt i SAC a
Sefydlu;
ni ddylai fod yn annibynnol ar gerrig milltir
eraill fel arweinydd canol. Dymuna'r
Cyngor ailnodi'r hyn a ddywedir ym
Mhennod 6 sef bod ei ymgynghoriadau ag
athrawon wedi amlygu'r ffaith bod llawer o
athrawon (yn bennaf y rheiny yn y sector
cynradd) yn dyheu am ragoriaeth yn yr
ystafell ddosbarth, ond eu bod hefyd yn
perfformio amrediad o ddyletswyddau
arweinyddiaeth ganol;
dylai'r proffesiwn gymryd perchnogaeth
ohoni, drwy'r Cyngor.

140| Ni fydd y Cyngor yn ceisio datblygu carreg
filltir yr Athro/Athrawes Siartredig a'i safonau
proffesiynol cysylltiedig yma. Yn hytrach, mae'r
Cyngor yn bwriadu dechrau'r gwaith datblygu
yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol mewn
ymgynghoriad llawn â'r proffesiwn.

Y garreg filltir - egwyddorion gwaelodol
138| Yn sgîl ymgynghoriadau a gwaith ymchwil y
Cyngor, mae'n amlwg bod llawer o athrawon
yn dymuno dilyn gyrfa llawn her yn yr ystafell
ddosbarth, ac wrth wneud hynny, mae llawer
yn sicr yn dyheu i fod yn athrawon dosbarth
o'r radd flaenaf. Am fod y farn mor gryf,
mae'r Cyngor yn ystyried y byddai'n werth
ffurfioli'r egwyddor hon a sefydlu carreg filltir a
set gysylltiedig o safonau proffesiyol, sy'n
canolbwyntio ar ragoriaeth athrawon yn yr
ystafell ddosbarth a'u sgiliau addysgol eraill.
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Argymhellion:
Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
• dylid datblygu ‘carreg filltir’ broffesiynol newydd gyda safonau proffesiynol cysylltiedig ar gyfer
Athro/Athrawes Siartredig;
• dylai'r nodau canlynol fod yn rhan o'r garreg filltir newydd:
- dylai ganolbwyntio ar ragoriaeth athrawon yn yr ystafell ddosbarth a'u sgiliau addysgol;
- dylai ddynodi lefel y cyflawniad proffesiynol a'r datblygiad proffesiynol strwythuredig y gallai
athrawon dosbarth geisio'u cyflawni, y tu hwnt i SAC a Sefydlu;
- ni ddylai fod yn annibynnol ar gerrig milltir eraill fel arweinydd canol ond dylai gydnabod bod
gan lawer o athrawon gyfrifoldebau yn yr ystafell ddosbarth ac ym maes arweinyddiaeth;
• y proffesiwn, drwy'r Cyngor, ddylai ddatblygu a chymryd perchnogaeth o garreg filltir yr
Athro/Athrawes Siartredig.

Sefydlu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol rhaglen yr Athro/Athrawes Siartredig

Nghymru, sy'n rhoi cydnabyddiaeth
broffesiynol, gan gynnwys y canlynol:

141| Un o brif gyfyngiadau'r safonau/cynlluniau
presennol sy'n hyrwyddo rhagoriaeth yn yr
ystafell ddosbarth yw bod y cysylltiad â DPP a
datblygiad proffesiynol athro/athrawes heb ei
ddiffinio'n glir wrth eu sefydlu. Nid yw hyn yn
wir yn achos cerrig milltir eraill a sefydlwyd fel
SAC, Sefydlu neu Brifathrawiaeth, sydd â
rhaglenni eglur o ddatblygiad proffesiynol
cenedlaethol yn gysylltiedig â hwy.

• galluogi athrawon i ddewis llwybr a fyddai'n
caniatáu iddynt aros yn yr ystafell ddosbarth
yn hytrach na dilyn y llwybr tuag at
arweinyddiaeth, ond ar yr un pryd, cynnig
datblygiad proffesiynol ac astudiaethau
proffesiynol strwythuredig pellach os
dymunant hyn;
• codi statws a chydnabyddiaeth gyhoeddus ar
gyfer athrawon sy'n dymuno aros yn yr
ystafell ddosbarth;
• galluogi athrawon unigol a'r proffesiwn yn ei
gyfanrwydd i ddangos ymrwymiad tuag at
ragoriaeth yn yr ystafell ddosbarth ac awydd
i hyrwyddo dysgu er mwyn datblygu pob
math o weithredu proffesiynol;
• rhoi mwy o ffocws i'r amrywiol gyrsiau HMS a
datblygiad proffesiynol a ddarperir gan AALlau,
SAU a darparwyr eraill, o amgylch rhaglen
genedlaethol, ac felly annog cydweithredu.

142| Mae'r Cyngor, felly, yn argymell y dylai carreg
filltir yr Athro/Athrawes Siartredig, fel cerrig
milltir presennol SAC, Sefydlu a
Phrifathrawiaeth, fod â rhaglen genedlaethol o
ddatblygiad proffesiynol strwythuredig
ynghlwm ar gyfer yr athrawon hynny sy'n
dyheu i gyrraedd y garreg filltir hon. Byddai'r
rhaglen hon, sef ‘Rhaglen Athro/Athrawes
Siartredig’ yn ddewisol i athrawon, yn hytrach
nag yn orfodol.
143| Byddai llawer o fanteision yn deillio yn sgîl
cyflwyno rhaglen genedlaethol o ddatblygiad
proffesiynol ar gyfer athrawon dosbarth yng
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144| Er i fanylion y rhaglen gael eu datblygu yn rhan
o'r cyflwyniad sy'n rhoi cyngor ar
gydnabyddiaeth ac achrediad proffesiynol ym
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mis Mawrth 2006, mae'n bosibl y bydd y
nodweddion canlynol yn rhan o raglen yr
Athro/Athrawes Siartredig:
•

•

•

•

•
•

•

byddai'r rhaglen yn cynnwys rhaglen
genedlaethol o DPP strwythuredig, wedi'i
datblygu gan y Cyngor, gan weithio gyda
phartneriaid, ond wedi'i chyflwyno gan
ddarparwyr cymeradwy yn lleol fel
sefydliadau addysg uwch, AALlau, ac eraill;
byddai'r rhaglen yn cael ei datblygu yn y
fath fodd fel y byddai cwblhau'r rhaglen yn
llwyddiannus yn golygu bod yr
athro/athrawes wedi bodloni'r safonau ar
gyfer Athro/Athrawes Siartredig;
byddai modd cyflawni'r rhaglen drwy
gwblhau modiwlau a/neu drwy ddefnyddio
APL (Dysgu Blaenorol Achrededig) neu
APEL (Dysgu Drwy Brofiad Ymlaen Llaw);
byddai'r rhaglen yn cynnig digon o
hyblygrwydd i ddarparu ar gyfer y llu o
athrawon (yn y sector cynradd yn bennaf)
sy'n dyheu am ragoriaeth yn yr ystafell
ddosbarth, ond sydd hefyd yn cyflawni
amrediad o ddyletswyddau arweinyddiaeth
ganol. Mae'r Cyngor yn rhagweld y gellid
cyflawni hyn drwy ddatblygu ystod o
fodiwlau sy'n galluogi athrawon o wahanol
sectorau gyda gwahanol brofiadau a
chefndiroedd i ddethol y modiwlau sydd
fwyaf priodol iddynt;
byddai'r rhaglen yn ddewisol (nid yn
orfodol);
ni fyddai unrhyw gysylltiad rhwng y
rhaglen a thâl a byddai'n agored i bob
athro/athrawes sy'n dymuno'i dilyn, ar ôl y
cyfnod Sefydlu;
byddai'r rhaglen yn ystyried y Fframwaith
Credyd a Chymwysterau yng Nghymru.

Cydnabyddiaeth broffesiynol
145| Yn ogystal, mae'r Cyngor yn argymell y dylai'r
athrawon hynny sy'n cwblhau'r ‘Rhaglen
Athro/Athrawes Siartredig’ dderbyn
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cydnabyddiaeth broffesiynol am hyn er mwyn
cydnabod yn broffesiynol statws athrawon
dosbarth rhagorol, o fewn a thu allan i'r
proffesiwn.
146| Ffordd gyffredin o ddangos hyn mewn llawer o
broffesiynau eraill ac, yn wir, ym maes addysgu
mewn rhai gwledydd eraill, yw drwy sefydlu
‘Statws Siartredig’. Felly, mae'r Cyngor yn
argymell y dylai cwblhau rhaglen
Athro/Athrawes Siartredig gynnig ‘Statws
Athro/Athrawes Siartredig’. Cafwyd
cefnogaeth frwd yn ystod ymgynghoriadau'r
Cyngor i'r syniad o gyflwyno Statws Athro
Siartredig yng Nghymru.
147| Byddai'r gydnabyddiaeth hon yn dynodi lefel y
cyflawniad proffesiynol y gallai athrawon dosbarth
geisio'i gyflawni, y tu hwnt i SAC a Sefydlu.
148| Enghraifft o raglen datblygiad proffesiynol
genedlaethol o'r fath ar gyfer athrawon
dosbarth yw'r Rhaglen Athro/Athrawes
Siartredig yn yr Alban. Mae hyn yn arwain at
'Statws Athro/Athrawes Siartredig' sy'n cael ei
ddyfarnu gan y corff proffesiynol, CyngAC yr
Alban, ac mae'n agored i bob athro/athrawes
sydd wedi cyrraedd brig y brif raddfa gyflog.
Mae cyflawni'r rhaglen Athro/Athrawes
Siartredig yn yr Alban yn arwain at ddyfarnu
gradd Meistr. Mae eisoes 100 o Athrawon
Siartredig yn yr Alban.
149| Disgrifir manylion bras rhaglen Athro/Athrawes
Siartredig yr Alban a'i chydnabyddiaeth
broffesiynol yn Atodiad D. Bydd hyn yn
cynorthwyo i ddeall beth gallai fod ynghlwm
wrth sefydlu trefniant tebyg yng Nghymru ac
yn helpu i bwysleisio mai'r prif nodweddion
diffiniol yw'r cyfle am ddatblygiad proffesiynol a
chydnabyddiaeth broffesiynol a/neu
academaidd. Byddai'r manylion yn cael eu
datblygu yn Haen 2 o waith y Tasglu, gan
gynnwys y defnydd posibl o lythrennau ôlenwol.
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Argymhellion:
Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
• dylid sefydlu rhaglen genedlaethol o ddatblygiad proffesiynol strwythuredig â'r teitl ‘Rhaglen
Athro/Athrawes Siartredig’ i gynorthwyo athrawon i ddatblygu eu harfer yn yr ystafell ddosbarth;
• dylai'r nodweddion allweddol canlynol fod yn rhan o raglen yr Athro/Athrawes Siartredig:
- dylai gael ei datblygu gan y Cyngor, gan weithio gyda'i bartneriaid, ond ei chyflwyno'n lleol gan
ddarparwyr cymeradwy, fel sefydliadau addysg uwch, AALlau ac eraill;
- dylai fod yn ddewisol yn hytrach nag yn orfodol;
- dylai fod modd ei chyflawni drwy gwblhau modiwlau a / neu drwy APL (Dysgu Blaenorol
Achrededig) neu APEL (Dysgu Drwy Brofiad Ymlaen Llaw);
- ni ddylai fod cysylltiad rhwng y rhaglen a thâl a dylai fod yn agored i bob athro/athrawes sy'n
dymuno'i dilyn, ar ôl y cyfnod Sefydlu;
- dylai dynnu ar brofiadau'r proffesiwn addysgu yn yr Alban a phroffeisynau eraill â rhaglenni tebyg;
• dylai cwbhlau'r rhaglen yn llwyddiannus arwain at gydnabyddiaeth broffesiynol drwy GyngACC yn
dyfarnu ‘Statws Athro/Athrawes Siartredig’;
• yn amodol ar waith i ymchwilio ymhellach i fanylion, terfynau amser a chostau'r rhaglen o dan haen
2 o'r Fframwaith, dylai'r Cynulliad roi ei gefnogaeth am raglen genedlaethol o ddatblygiad
proffesiynol strwythuredig ar gyfer athrawon dosbarth, sy'n arwain at gydnabyddiaeth broffesiynol.
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Pennod 8
Carreg filltir newydd ar gyfer arweinydd canol

150| Mae'r Cyngor yn argymell y dylai Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol i athrawon gynnwys
carreg filltir broffesiynol newydd a set
gysylltiedig o safonau o'r enw ‘Arweinydd
Canol’.
151| Fel y disgrifir ym Mhennod 7 ar gyfer
Athro/Athrawes Siartredig, mae'r Cyngor o'r
farn bod tri mater rhyng-gysylltiedig allweddol
y dylid mynd i'r afael â hwy wrth gyflwyno
argymhelliad o'r fath, sef:
•

•

•

yr angen i ddiffinio'r garreg filltir ei hun, yr
egwyddorion y dylid ei seilio arnynt a'r
safonau proffesiynol cysylltiedig;
yr angen i sefydlu rhaglen gysylltiedig o
ddatblygiad proffesiynol i athrawon sy'n
dyheu neu sydd eisoes yn gweithio ar lefel
y garreg filltir newydd. Mae hyn yn bwysig
er mwyn ei hunioni â cherrig milltir
presennol SAC, Sefydlu a Phrifathrawiaeth;
yr angen i sicrhau bod y rhaglen
gysylltiedig o ddatblygiad proffesiynol yn
cynnig achrediad a chydnabyddiaeth
broffesiynol, unwaith eto fel cerrig milltir
presennol SAC, Sefydlu a Phrifathrawiaeth.

Y garreg filltir - egwyddorion gwaelodol
152| Yn sgîl ymgynghoriadau a gwaith ymchwil y
Cyngor, mae'n amlwg bod cwmpas a
chyfrifoldebau arweinwyr canol yn eang iawn
ac yn gallu amrywio'n helaeth o ysgol i ysgol a
rhwng cyfnodau. Gall gwaith arweinydd canol
gynnwys cyfrifoldebau dros gynllunio,
gweithredu, monitro a gwerthuso'r cwricwlwm
yn rhan o welliant ysgol. Gallai hefyd gynnwys
cefnogaeth ac arweiniad bugeiliol ac
academaidd i ddisgyblion, cysylltu â rhieni ac
asiantaethau allanol yn ogystal â materion
rheoli o ddydd i ddydd. Mae gan arbenigwyr
fel cydlynwyr AAA gyfrifoldebau
arweinyddiaeth ganol hefyd ar draws yr ysgol
yn eu maes. Yn fwyfwy, gallai'r rôl gynnwys
darparu HMS ar gyfer datblygiad proffesiynol
a/neu gyfrifoldeb rheoli.
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153. Ymhlith y swyddi neu gyfrifoldebau sy'n bodoli
ar hyn o bryd ac sy'n disgyn o dan swyddogaeth yr
arweinydd canol mae'r canlynol:
•
•
•
•
•
•
•

Arweinwyr cyfnod allweddol
Penaethiaid blwyddyn
Arweinwyr pwnc
Cydlynwyr y cwricwlwm
Penaethiaid adran
Cydlynwyr Anghenion Addysgol Arbennig
Rôl arweinyddiaeth ganol eraill

Diffyg safonau proffesiynol ar gyfer
arweinwyr canol
154| Er bod rôl yr arweinydd canol mewn ysgolion
yn cael ei chydnabod yn fwyfwy, ychydig iawn
sydd yn ei le o ran safonau proffesiynol ar
gyfer arweinwyr canol. Datblygwyd safonau
anstatudol ar gyfer arweinwyr pwnc a SENCO
gan yr Asiantaeth Hyfforddi Athrawon (AHA)
ym 1998. Fodd bynnag, nid yw safonau, boed
yn statudol neu'n anstatudol, yn bodoli ar hyn
o bryd ar gyfer unrhyw swyddi na
chyfrifoldebau eraill o dan bennawd yr
‘arweinydd canol’. Yn amlwg, nid yw hyn o
gymorth i athrawon sy'n gweithio ar y lefel
hon.
155| Felly, mae angen cydnabod yn ffurfiol y ffaith
bod llawer o athrawon yn gweithio ar lefel
arweinydd canol a sefydlu set eang o safonau
proffesiynol sy'n nodi gweithgarwch a
datblygiad proffesiynol ar gyfer pob cyfrifoldeb
a swydd ar y lefel hon yn hytrach nag ar lefel
arweinydd pwnc a SENCO yn unig.
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156| Fodd bynnag, wrth gyflwyno argymhelliad o'r
fath, mae'r Cyngor yn ailbwysleisio ei fod yn
cydnabod yn llawn nad yw cerrig milltir
proffesiynol Athro/Athrawes Siartredig,
Arweinydd Canol a Phrifathrawiaeth ac Uwch
Arweinydd yn annibynnol ar ei gilydd ac i
lawer o athrawon gallent gorgyffwrdd yn
sylweddol. Mae hyn yn debygol o fod yn wir
yn y sector cynradd yn arbennig lle gallai dwy
neu hyd yn oed dair o'r cerrig milltir hyn fod
yn berthnasol ar yr un cyfnod yng ngyrfa
athro/athrawes.
Y garreg filltir - beth gallai edrych fel?
157| Ni fydd y Cyngor yn ceisio datblygu'r garreg filltir
ei hun a'r safonau cysylltiedig yn y ddogfen hon,
am y byddai angen ymgynghori ar hyn yn unigol.
Mae'r Cyngor yn bwriadu dechrau datblygu'r
garreg filltir a'r safonau cysylltiedig yn ystod y
flwyddyn nesaf, mewn ymgynghoriad llawn â'r
proffesiwn.

•

•

•

dylai'r garreg filltir a'r safonau proffesiynol
cysylltiedig gydnabod bod rôl yr arweinydd
canol wedi newid yn sylweddol dros y
blynyddoedd diwethaf yn sgîl cyflwyno rheoli
perfformiad a phwyslais trymach ar fonitro,
gwerthuso, mentora a dyletswyddau
bugeiliol;
dylai'r garreg filltir a'r safonau proffesiynol
cysylltiedig gael eu seilio ar y penawdau eang
a drafodir gan y Cyngor ym Mhennod 9 ac a
nodir yn Atodiad Ch;
dylai'r garreg filltir a'r safonau proffesiynol
cysylltiedig dynnu ar y safonau presennol a
ddatblygwyd gan yr Asiantaeth Hyfforddi
Athrawon ar gyfer arweinwyr pwnc a
SENCO.

158| Fodd bynnag, ym marn y Cyngor, prif amcan
carreg filltir o'r fath fyddai sefydlu set gyffredin o
nodweddion sy'n ategu pob rôl ar lefel arweinydd
canol. I enghreifftio, mae'n gynorthwyol nodi'n
fras rai o'r egwyddorion cyffredinol y gellid seilio
carreg filltir o'r fath arnynt. Ymhlith egwyddorion
cyffredinol o'r fath mae'r canlynol:
•

•

dylai'r garreg filltir a'r safonau proffesiynol
cysylltiedig gydnabod bod ystod eang o
gyfrifoldebau a swyddi ar lefel arweinydd
canol, a dylai ymdrechu i gynnwys prif
swyddogaethau a gweithgareddau athrawon
ar y lefel hon waeth beth fo'u rôl, cyfnod
neu ysgol;
dylai'r garreg filltir a'r safonau proffesiynol
cysylltiedig nodi'r wybodaeth broffesiynol, y
ddealltwriaeth, y sgiliau a'r rhinweddau sydd
eu hangen i arweinwyr canol gyflawni tasgau
allweddol eu rôl yn effeithiol. Fodd bynnag,
drwy wneud hyn, dylai'r garreg filltir
gynorthwyo i ddatblygu yn hytrach na
rhwystro dilyniant;
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Argymhellion:
Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
• dylid datblygu ‘carreg filltir’ broffesiynol newydd gyda safonau proffesiynol cysylltiedig ar gyfer
‘Arweinydd Canol’;
• dylai'r nodau canlynol fod yn rhan o'r garreg filltir newydd:
- dylai geisio cydnabod bod ystod eang o swyddi a chyfrifoldebau ar lefel arweinydd canol a
dylai geisio ymgorffori prif swyddogaethau a chyfrifoldebau athrawon ar y lefel hon;
- dylai geisio tynnu ynghyd a chrynhoi'r amrywiol safonau proffesiynol presennol ar lefel
Arweinydd Canol;
- ni ddylai fod yn annibynnol ar gerrig milltir eraill fel Athro/Athrawes Siartredig, ond dylai
gydnabod bod llawer o athrawon yn cyflawni dyletswyddau ym maes arweinyddiaeth ac yn
yr ystafell ddosbarth;
• y proffesiwn, drwy'r Cyngor, ddylai ddatblygu a chymryd perchnogaeth o garreg filltir yr
Arweinydd Canol.

Sefydlu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol rhaglen yr Arweinydd Canol
159| Ym Mhennod 7, argymhellodd y Cyngor y dylai
rhaglen o ddatblygiad proffesiynol
strwythuredig fod yn gysylltiedig â'r garreg
filltir newydd ar gyfer Athro/Athrawes
Siartredig. Byddai hyn yn sicrhau cysondeb â
cherrig milltir presennol SAC, Sefydlu a
Phrifathrawiaeth.
160| Mewn perthynas â'r Arweinydd Canol, mae'n
galonogol nodi bod nifer dda o gyfleoedd
datblygiad proffesiynol eisoes yn agored i
arweinwyr canol yng Nghymru, ac mewn rhai
achosion, mae AALlau a Sefydliadau Addysg
Uwch yn gweithio mewn partneriaeth agos.
Er enghraifft,
•

•
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mae gan bob AALl yng Nghymru ryw fath
o hyfforddiant mewn swydd neu gefnogaeth
ymgynghorol i arweinwyr canol;
mae niferoedd sylweddol o athrawon wedi
cwblhau rhaglenni Modiwlau
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•

Arweinyddiaeth Ysgol (SLM), sy'n cael eu
rhedeg mewn partneriaeth rhwng
sefydliadau addysg uwch yng Nghymru ac
amrywiol AALlau (dros 1,000 mewn un
ardal yn unig). Mae llawer o athrawon
wedi cael achrediad academaidd am y
gwaith hwn. Mae'r Cyngor yn deall bod y
Cynulliad yn adolygu trefniadau yn hyn o
beth ar hyn o bryd;
mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn
cydlynu modiwlau arweinyddiaeth ysgol
sy'n arwain ymlaen i'r Rhaglen
Genedlaethol Datblygu Prifathrawiaeth ac
sy'n cynnig ystod o opsiynau datblygiad
proffesiynol i arweinwyr canol.

161| Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn argymell y dylid
sefydlu'r trefniadau amrywiol hyn, fel y rhai ar
gyfer rhaglenni sy'n arwain at SAC, Sefydlu a
Phrifathrawiaeth ac Uwch Arweinydd ar sail
fwy ffurfiol. Mae'r Cyngor, felly, yn argymell y
dylai fod rhaglen strwythuredig o ddatblygiad
proffesiynol, sef rhaglen yr Arweinydd Canol,
ynghlwm wrth garreg filltir yr Arweinydd Canol
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ar gyfer yr athrawon hynny sy'n dyheu neu
sydd eisoes yn gweithio fel arweinwyr canol.
162| Ym Mhennod 7, cydnabu'r Cyngor fod angen i
raglen yr Athro/Athrawes Siartredig fod yn
ddigon hyblyg i sicrhau bod darpariaeth ar
gyfer y llu o athrawon (yn enwedig y rheiny yn
y sector cynradd) sy'n dyheu am ragoriaeth yn
yr ystafell ddosbarth ond sydd hefyd yn
cyflawni ystod o ddyletswyddau arweinydd
canol. Mae angen adlewyrchu hyn hefyd yn
rhaglen yr Arweinydd Canol.
163| Er mai mater i Haen 2 y Fframwaith fydd
manylion rhaglen yr Arweinydd Canol, ac felly
caiff y rhaglen ei datblygu yn rhan o'r cyflwyniad
sy'n rhoi cyngor i'r Cynulliad ynghylch
cydnabyddiaeth ac achrediad proffesiynol ar ôl
mis Mawrth 2006, mae'n bosibl y bydd y
nodweddion canlynol yn rhan ohoni:
•

•

•
•

•

byddai modd cyflawni'r rhaglen drwy
gwblhau modiwlau a/neu drwy ddefnyddio
APL (Dysgu Blaenorol Achrededig) neu
APEL (Dysgu Drwy Brofiad Ymlaen Llaw);
mewn perthynas â'r modiwlau, byddai'r
rhaglen yn cynnig digon o hyblygrwydd i
ddarparu ar gyfer y llu o athrawon (y rheiny
yn y sector cynradd yn bennaf) sy'n cyflawni
dyletswyddiau arweinyddiaeth ganol, ond
sydd hefyd yn dyheu am ragoriaeth yn yr
ystafell ddosbarth. Mae'r Cyngor yn
rhagweld y gellid cyflawni hyn drwy
ddatblygu ystod o fodiwlau sy'n galluogi
athrawon o wahanol sectorau gyda
gwahanol brofiadau a chefndiroedd i
ddethol y modiwlau sydd fwyaf priodol
iddynt;
byddai'r rhaglen yn ddewisol (nid yn
orfodol),
ni fyddai cysylltiad rhwng y rhaglen a thâl a
byddai'n agored i bob athro/athrawes sy'n
dymuno'i dilyn, ar ôl y cyfnod Sefydlu;
byddai'r rhaglen yn ystyried y Fframwaith
Credyd a Chymwysterau yng Nghymru.
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164| Mae'r Cyngor yn ymwybodol bod y Cynulliad
wrthi ar hyn o bryd yn ystyried priodoldeb a
gogwydd y Modiwlau Arweinyddiaeth Ysgol
(SLM) presennol, ac felly, mae o'r farn bod
amseru'r argymhelliad hwn o gymorth mawr.
Cydnabyddiaeth broffesiynol
165| Yn ogystal, mae'r Cyngor yn argymell, fel yn
achos cerrig milltir eraill, y dylai'r rheiny sy'n
cwblhau'r rhaglen genedlaethol arfaethedig o
ddatblygiad proffesiynol strwythuredig ar gyfer
arweinwyr canol dderbyn cydnabyddiaeth
broffesiynol am hyn, er mwyn cydnabod yn
broffesiynol eu statws o fewn a thu allan i'r
proffesiwn.
166| Er mwyn sefydlu ymhellach statws yr
'Athro/Athrawes Siartredig' arfaethedig ym
Mhennod 7 fel nod rhagoriaeth ym maes
addysgu, mae'r Cyngor o'r farn y dylid
defnyddio'r teitl hwn hefyd i roi
cydnabyddiaeth broffesiynol i'r rheiny ar lefel
arweinydd canol. Gallai hyn fod drwy
ddefnyddio ôl-ddodiad i ddynodi'r arbenigedd
fel arweinydd canol, er enghraifft
‘Athro/Athrawes Siartredig (Arweinydd
Canol)’. Mae'r ymagwedd hon yn gyffredin ym
maes addysg uwch wrth ddyfarnu
cymwysterau gradd.
167| Yn ei waith presennol ar gydnabyddiaeth ac
achrediad proffesiynol, bydd y Cyngor yn
ystyried ymhellach y teitl y gellid ei ddefnyddio
ar ôl cwblhau'n llwyddiannus y rhaglen
genedlaethol o ddatblygiad proffesiynol i
arweinwyr canol. Gallai fod potensial i ddatblygu
arbenigeddau Athrawon Siartredig eraill yn y
dyfodol sy'n cydnabod arbenigedd mewn
meysydd addysgu eraill fel mentora, gwaith
bugeiliol, AAA neu asesu/arholiadau.
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Argymhellion:
Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
• dylid datblygu rhaglen genedlaethol o ddatblygiad proffesiynol strwythuredig i arweinwyr canol;
• dylai'r nodweddion canlynol fod yn rhan o raglen yr Arweinydd Canol:
- dylai gael ei datblygu gan y Cyngor, gan weithio gyda'i bartneriaid, ond ei gyflwyno'n lleol
gan ddarparwyr cymeradwy, fel sefydliadau addysg uwch, AALlau ac eraill;
- dylai fod yn ddewisol yn hytrach nag yn orfodol;
- dylai fod modd ei chyflawni drwy gwblhau modiwlau a/neu drwy APL (Dysgu Blaenorol
Achrededig) neu APEL (Dysgu Drwy Brofiad Ymlaen Llaw);
- ni ddylai fod cysylltiad rhwng y rhaglen a thâl a dylai fod yn agored i bob athro/athrawes
sy'n dymuno'i dilyn, ar ôl y cyfnod Sefydlu;
- dylai dynnu ar brofiadau proffesiynau eraill gyda rhaglenni tebyg;
• er mwyn adlewyrchu'r ffaith bod llawer o athrawon, yn enwedig y rheiny yn y sector cynradd,
yn cyflawni cyfrifoldebau arweinyddiaeth ganol a chyfrifoldebau yn yr ystafell ddosbarth, dylid
strwythuro rhaglenni datblygiad proffesiynol yr Athro/Athrawes Siartredig a'r Arweinydd
Canol yn y fath fodd fel eu bod yn hwyluso ymagwedd 'gyfun-gydradd';
• byddai cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn arwain at ddyfarnu 'Statws Athro/Athrawes
Siartredig' gan GyngACC, ond dylid rhoi ystyriaeth bellach ynghylch sut orau i ddynodi
arbenigedd yr Arweinydd Canol;
• yn amodol ar waith i ymchwilio ymhellach i fanylion, terfynau amser a chostau'r rhaglen o dan
Haen 2 o'r Fframwaith, dylai'r Cynulliad roi ei gefnogaeth am raglen genedlaethol o
ddatblygiad proffesiynol strwythuredig ar gyfer arweinwyr canol, sy'n arwain at gydnabyddiaeth
broffesiynol.
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Pennod 9
Safonau o fewn pob carreg filltir

168| Roedd Penodau 6 i 8 yn edrych ar sail
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol ac yn
gosod y cerrig milltir y dylid eu cynnwys yn y
Fframwaith. Mae'r bennod hon yn awr yn
edrych ar fater y safonau proffesiynol a allai
fod yn gysylltiedig â phob carreg filltir
broffesiynol. Cafwyd cefnogaeth gref i'r
argymhellion yn y Bennod hon yn ystod
ymgynghoriadau'r Cyngor.
169| Er mwyn sefydlu Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol i athrawon yng Nghymru sy'n
cydnabod y camau gwahanol yng ngyrfa
athro/athrawes ac sy'n cysylltu'r rhain â
safonau proffesiynol a datblygiad proffesiynol,
mae'r Cyngor o'r farn ei bod yn hanfodol
pennu'r safonau o fewn pob ‘carreg filltir’ fel
eu bod yn bodloni'r canlynol:
•

•

•

dylai fod set gysylltiedig o safonau
proffesiynol ynghlwm wrth bob carreg
filltir;
dylai fod cysondeb, cydlyniaeth a
dilyniant rhwng safonau ar gyfer
gwahanol gerrig milltir. Er enghraifft,
byddai disgwyl i'r safonau ar gyfer
Sefydlu adeiladu ar safonau SAC a bod
ychydig yn fwy ymestynnol;
dylai fod sail gyson i unrhyw
athro/athrawes ystyried y safonau ar
gyfer un garreg filltir yn erbyn y safonau
ar gyfer carreg filltir arall.

170| Yn ystod yr haf 2004, comisiynodd y Cyngor
astudiaeth ar raddfa fach i bennu graddau
cysondeb, cydlyniaeth a dilyniant rhwng y
cerrig milltir presennol y mae safonau ar gael
ar eu cyfer ar hyn o bryd (sef SAC, Sefydlu,
Trothwy, Prifathrawiaeth, Arweinwyr pwnc a
SENCO). Amlygodd y dadansoddi hwn nifer
o broblemau penodol, er enghraifft:
•

mae'r cerrig milltir a'r safonau
cysylltiedig presennol wedi'u datblygu i
raddau helaeth ar wahân gan wahanol
sefydliadau (y Cynulliad, DfES a'r
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•
•

•

•

Asiantaeth Hyfforddi Athrawon) ar
wahanol adegau ac at wahanol
ddibenion;
nid oes gan bob un o'r cerrig milltir a'u
safonau cysylltiedig yr un statws statudol;
mae'r penawdau a ddefnyddir ar gyfer
safonau yn y cerrig milltir presennol yn
anghyson. Mae Atodiad C yn dangos yr
anghysondebau yn y penawdau presennol
ac mae Atodiad Ch yn nodi set o
benawdau generig a awgrymir i
enghreifftio'r hyn y gellid ei sefydlu ar
draws yr holl gerrig milltir;
mae nifer fach o anomaleddau ar hyn o
bryd, sy'n golygu, o bryd i'w gilydd, nad
oes unrhyw gydlyniaeth na dilyniant
rhwng y safonau ar gyfer rhai cerrig
milltir;
mae achrediad proffesiynol a/neu
academaidd ynghlwm wrth rai o'r cerrig
milltir, tra bod eraill heb unrhyw
achrediad. Er enghraifft, mae SAC yn
cynnig achrediad academaidd a
phroffesiynol. Mae Prifathrawiaeth yn
cynnig achrediad proffesiynol a
chydnabyddiaeth broffesiynol ar ffurf
credydau posibl tuag at radd Meistr. Nid
yw'r Trothwy, fel enghraifft o safon dâl, yn
cynnig y naill na'r llall.

171| Cred y Cyngor fod angen sefydlu sefyllfa lle:
•
•

•

mae gan bob carreg filltir set o safonau
cydlynus, dilynol a chysylltiedig;
mae pob carreg filltir a'u safonau
cysylltiedig yn ‘perthyn i Gymru’, naill ai
i'r proffesiwn neu'r Cynulliad;
caiff y safonau o fewn pob carreg filltir
eu hailddatblygu o fewn set gyffredin o
benawdau neu yn y cyfamser, cytunir ar
set o benawdau er mwyn gallu ystyried
safonau presennol a gweithgareddau
datblygiad proffesiynol ar sail gyffredin.
Awgrymir set o benawdau cyffredin yn
Atodiad Ch, sef:
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•
•
•
•
•
•

Nodweddion proffesiynol
Gwybodaeth a dealltwriaeth
Cynnydd disgyblion - cynllunio, addysgu,
monitro a gwerthuso
Arweinyddiaeth a rheolaeth
Cyfathrebu
Datblygu personol a datblygu eraill

172| Mae'r rhain yn gamau sylweddol, ond yn
hanfodol os am sefydlu haenau eraill y
Fframwaith ar sail gydlynus. Er mwyn
cyflawni hyn, byddai angen y canlynol:
•

•

40

i'r Cynulliad ailddatblygu'r safonau
statudol ar gyfer SAC, Sefydlu a
Phrifathrawiaeth o dan set gyffredin o
benawdau. Cydnabyddwn fod y safonau
Prifathrawiaeth diwygiedig newydd eu
cyhoeddi a bod y Cynulliad yn
ymgynghori ar hyn o bryd ar ddiwygio
safonau SAC. Am y rheswm hwn y bu'r
Cyngor yn dadlau na ddylid mynd ymlaen
ag ymgynghoriadau pellach ynghylch
safonau hyd nes i'r Fframwaith hwn gael
ei gyflwyno. Rydym bellach yn argymell
y dylid adolygu'r tair safon - SAC, Sefydlu
a Phrifathrawiaeth, a'u diwygio gyda
gilydd ddim hwyrach na mis Ionawr 2008
a chwblhau'r gwaith hwnnw o fewn
cyfnod o 12 mis;
i'r Cyngor ddatblygu safonau anstatudol
ar gyfer cerrig milltir yr Athro/Athrawes
Siartredig a'r Arweinydd Canol, o dan yr
un set gyffredin o benawdau. Rydym yn
cynnig dechrau'r gwaith hwn yn ystod y
flwyddyn galendr hon, ac felly, darparu
gwybodaeth gefndir ddefnyddiol i
ymarfer y Cynulliad wrth adolygu a
diwygio'r tair set bresennol o safonau
(SAC, Sefydlu a Phrifathrawiaeth) o dan
set gyffredin o benawdau.
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173| Yn amodol ar weithredu'r cyngor a nodir
mewn rhannau eraill o'r bennod hon ac yn y
ddogfen gyngor hon, gallai'r Cyngor fod
mewn sefyllfa i fabwysiadu'r tair carreg filltir
fel y cerrig milltir ar y lefelau hyn yn y
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol. Felly, yn y
dyfodol, gallai'r cerrig milltir statudol hyn
berthyn i'r proffesiwn yn ogystal ag i'r
Cynulliad. Yna gallai'r Cyngor fod mewn
sefyllfa i ofyn bod unrhyw addasiadau yn y
dyfodol ond yn cael eu cyflawni mewn
cydweithrediad â ChyngACC a chan ystyried
effaith unrhyw ddiwygio ar y garreg filltir at ei
gilydd. I'r perwyl hwn, ar ôl eu hadolygu ac
yn unol â'r diwygiadau a argymhellir uchod (a
fydd yn dechrau ddim hwyrach na mis Ionawr
2008), byddai o gymorth petai moratoriwm
ar unrhyw newidiadau pellach am gyfnod
penodedig.
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Argymhellion:
Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
• dylid creu sefyllfa lle mae gan bob carreg filltir broffesiynol set o safonau proffesiynol, sy'n
gydlynus a dilynol;
• dylid datblygu neu ailddatblygu'r safonau o fewn pob carreg filltir o dan set gyffredin o
benawdau, ar ôl ymgynghori;
• dylai'r Cyngor gymryd yr awenau wrth ddatblygu safonau ar gyfer cerrig milltir yr
Athro/Athrawes Siartredig a'r Arweinydd Canol o dan y set gytunedig o benawdau cyffredin.
Dylai'r rhain berthyn i'r Cyngor;
• dylai'r Cynulliad adolygu a diwygio'r safonau presennol ar gyfer SAC, Sefydlu a Phrifathrawiaeth
o dan yr un set gytunedig o benawdau cyffredin. Dylai'r ymarfer hwn ddechrau ddim hwyrach
na mis Ionawr 2008 a chael ei gwblhau o fewn cyfnod o 12 mis;
• ar ôl diwygio'r safonau statudol presennol a datblygu'r ddwy garreg filltir newydd, dylai fod
moratoriwm ar unrhyw newidiadau i'r cerrig milltir a'r safonau proffesiynol am gyfnod
penodedig;
• dim ond mewn cydweithrediad â'r Cyngor a chan ystyried effaith unrhyw ddiwygio ar y cerrig
milltir at ei gilydd y dylid cynnal unrhyw adolygiad o'r safonau statudol yn y dyfodol.
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Rhan C - Materion Cyllido
•
•
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Costau ynghlwm wrth sefydlu Fframwaith Datblygiad Proffesiynol
Cyllido datblygiad proffesiynol athrawon
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Pennod 10
Costau ynghlwm wrth sefydlu Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol
174| Dechreuodd y ddogfen gyngor hon drwy
gyflwyno argymhellion ar gyfer strwythur
cyffredinol Fframwaith Datblygiad Proffesiynol.
Aeth ymlaen i gyflwyno argymhellion penodol
mewn perthynas â'r cerrig milltir a'r safonau
proffesiynol i'w cynnwys mewn Fframwaith
(Haen Waith 1).
175| Wrth wneud argymhellion o'r fath, mae'n
bwysig iawn ystyried cost yr argymhellion hyn
i'r Cynulliad, i'r Cyngor ac i eraill.
176| Mae'r bennod hon yn ystyried y materion hyn.
Cyllido'r Fframwaith a datblygu cyngor ar
bob haen

Cyngor er mwyn caniatáu ymgynghori llawn a
thrylwyr ar bob elfen.
Cyllido argymhellion penodol o fewn Haen
Waith 1: Cerrig milltir a safonau proffesiynol
181| Mewn perthynas â'r argymellion penodol a
gyflwynir yn y ddogfen hon ynghylch cerrig
milltir a safonau proffesiynol, cred y Cyngor y
gellid cyflwyno'r rhain am gost isafsymiol i'r
Cynulliad. Fodd bynnag, bydd rhai
gweithgareddau a fydd yn golygu costau i'r
Cyngor ei hun.
Y pum carreg filltir arfaethedig

178| O ystyried bod cylch gorchwyl craidd y
Cyngor o dan ddeddfwriaeth yn cynnwys
datblygu cyngor i'r Cynulliad ar faterion
addysgu penodol, roedd y Cyngor o'r farn y
byddai'n briodol iddo dalu'r costau ynghlwm
wrth ddatblygu'r cyngor ei hun.

182| Mae'r ddogfen hon yn argymell sefydlu
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol wedi'i seilio
o amgylch pum carreg filltir. O'r pum carreg
filltir broffesiynol, mae tair (SAC, Sefydlu a
Phrifathrawiaeth) yn bodoli eisoes. Fodd
bynnag, mae'r Cyngor wedi argymell ym
Mhennod 9 fod y Cynulliad yn adolygu'r cerrig
milltir hyn a'u safonau cysylltiedig er mwyn
tynnu pob un o'r pum carreg filltir ynghyd o
dan set gyffredin o benawdau. Bydd y gwaith
datblygu hwn yn golygu cost isel i'r Cynulliad o
ran amser swyddogion a chostau ymgynghori.

179| Wrth gwrs, roedd angen ymgynghori'n llawn
â'r proffesiwn addysgu yn rhan o'r broses
ddatblygu hon. Oherwydd cais y Gweinidog,
roedd y Cyngor yn ddiolchgar bod y Cynulliad
wedi darparu rhyw £70,000 o gyllid yn 200405 i ategu cyllideb y Cyngor er mwyn
ymgynghori ar strwythur cyffredinol
Fframwaith a llunio manylion Haen 1 - cerrig
milltir a safonau proffesiynol.

183| Mewn perthynas â cherrig milltir newydd yr
Athro/Athrawes Siartredig a'r Arweinydd
Canol, argymhellwn ym Mhenodau 7 a 9 y
dylai'r rhain fod yn perthyn i a chael eu
datblygu gan y Cyngor. Felly, byddai'r Cyngor
yn disgwyl ariannu'r costau o ddatblygu'r cerrig
milltir hyn ei hun. Mae'r costau hyn yn
gysylltiedig yn bennaf ag amser swyddogion a
chasglu profiad priodol o'r proffesiwn.

177| Gwahoddodd y Cynulliad y Cyngor i gymryd
yr awenau, gan weithio â phartneriaid eraill, i
ddatblygu Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i
athrawon yng Nghymru.

180| Mae'r Cyngor yn cynnig mabwysiadu'r un
ymagwedd gyda Haenau 2, 3 a 4 a thalu'r
costau datblygu ei hun. Fodd bynnag,
amcangyfrifwn mai'r gost o ymgynghori ar y
gwaith fydd rhyw £120,000 y flwyddyn am dair
blynedd a byddwn yn disgwyl i Lywodraeth y
Cynulliad ddarparu cymorth ariannol tebyg i'r
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Cyllido argymhellion penodol mewn
perthynas â Haenau Gwaith 2 i 4
184| Wrth gyflwyno cyngor i'r Cynulliad ar Haenau
Gwaith 2, 3 a 4, nod y Cyngor yn yr un modd
fydd egluro ‘materion perchnogaeth’ a chostau
posibl i'r Cynulliad, sefydliadau addysg uwch
neu AALl a'r Cyngor ei hun.
185| Yn arbennig, yn rhan o'r gwaith ar Haen 2,
bydd y Cyngor yn ceisio nodi'r costau penodol
dan sylw wrth ddatblygu'r cynnwys ac wrth
weithredu rhaglenni datblygiad proffesiynol yr
Athro/Athrawes Siartredig a'r Arweinydd
Canol a'r gydnabyddiaeth broffesiynol.
Ni fyddai disgwyl i gostau datblygu o'r fath
godi cyn blwyddyn ariannol 2006-07.
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Pennod 11
Cyllido datblygiad proffesiynol athrawon yng
Nghymru
186| Yn ei gyngor i'r Cynulliad yn 2002, Datblygiad
Proffesiynol Parhaus - Hawl i Bawb, nododd y
Cyngor fod angen ‘cyllid digonol wedi'i dargedu
i sicrhau bod pob athro yn gallu cael mynediad
i gyfleoedd DPP a digon o amser i ymgymryd â
gweithgareddau. Fel rheol, dylai athrawon gael
amser i gynllunio, cyflawni a lledaenu'r gwersi a
ddysgwyd o ymgymryd â'u gweithgareddau,
ynghyd â myfyrio arnynt’.
187| Er mai ffocws penodol y cyngor hwn i'r Cynulliad
yw sefydlu Fframwaith Datblygiad Proffesiynol,
mae'r Cyngor yn cynghori mai dim ond os oes
lefelau digonol o gyllid ar gyfer y datblygiad
proffesiynol athrawon y bwriada'r Fframwaith ei
gefnogi y gall fod yn ddogfen ystyrlon.

•

190| Ar hyn o bryd, darperir ar gyfer y gofynion hyn
i raddau helaeth drwy'r trefniadau cyllido
canlynol:
•

188| Roedd llawer o sefydliadau ac athrawon unigol
a ymatebodd i ymgynghoriadau'r Cyngor yn
rhannu'r pryder ynghylch ymdrin â'r diffyg
cydlyniaeth ac eglurder presennol wrth gyllido
datblygiad proffesiynol athrawon yng Nghymru.

•

Cyfle cyfartal a lefelau cyllid priodol

•

189| Fel y disgrifir ym Mhennod 2 o'r ddogfen hon,
mae gweithgareddau DPP presennol yn niferus
ac yn cynnwys y canlynol:

•
•

•

•

DPP ffurfiol a drefnir yn ganolog - er
enghraifft, mae gofyn i bob Athro/
Athrawes Newydd Gymhwyso gwblhau
rhaglenni Sefydlu a Datblygiad Proffesiynol
Cynnar (DPC). Mae cefnogaeth ar gael
hefyd i benaethiaid sy'n dilyn y
Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar
gyfer Prifathrawiaeth (CPCP), a
phenaethiaid sy'n mynd i'w swydd gyntaf
fel pennaeth, drwy'r Rhaglen Sefydlu
Broffesiynol i Benaethiaid (PHIP);
gweithgareddau datblygiad proffesiynol a
drefnir yn benodol gan ysgol neu AALl mae hyn yn cynnwys cyrsiau hyfforddiant
mewn swydd neu gefnogaeth mewn
ysgolion, yn aml drwy ddefnyddio
athrawon ymgynghorol arbenigol;
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DPP â ffocws unigol, lle mae nifer fawr o
weithgareddau sy'n amrywio'n helaeth mae'r rhain yn cynnwys amrediad o
weithgareddau sy'n cael eu hachredu
megis cwrs gradd uwch i ddysgu llai
ffurfiol megis ymweliad ag ysgol leol neu
ymgyfarwyddo â phecyn meddalwedd
newydd. Gallai gweithgareddau hefyd
gynnwys rhai a gaiff eu nodi drwy'r broses
rheoli perfformiad a rhai a gaiff eu
sbarduno gan yr athro/athrawes yn unigol.

Cronfa Ysgolion Gwell (CYG) y Cynulliad,
a ddisodlodd GCAH;
setliad cymorth refeniw heb ei neilltuo
gan y Cynulliad i awdurdodau lleol sy'n
ffurfio sail cyllidebau ysgol ac sy'n cael ei
ategu gan gyllid awdurdodau lleol;
y rhaglen gyllido DPP sy'n cael ei chyllido
gan y Cynulliad a'i gweinyddu gan
GyngACC;
amrywiol gyllidebau wedi'u neilltuo gan y
Cynulliad ar gyfer mentrau DPP penodol;
athrawon neu ysgolion yn cyllido'u hunain.

191| Mae llawer o'r rheiny a ymatebodd i
ymgynghoriadau'r Cyngor yn dal i boeni bod y
trefniadau cyllido ar gyfer datblygiad
proffesiynol athrawon yn annigonol.
Yn gyffredinol, mae ymgynghoriadau'r Cyngor
wedi dangos bod dwy broblem benodol y mae
athrawon ac eraill yn eu canfod:
•

cyfanswm lefel y cyllid sydd ar gael ar
gyfer datblygiad proffesiynol athrawon;

•

y diffyg eglurder ynghylch sut y caiff cyllid
ar gyfer datblygiad proffesiynol ei
ddosbarthu.
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192| Yn benodol, mynegodd y rheiny yr
ymgynghorwyd â hwy y pryderon canlynol:
•

•

•

•
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caiff rhai athrawon eu cyfyngu yn eu gallu i
gyrchu cyllid yn deg oherwydd yr AALl
neu'r ysgol lle maent yn gweithio. Mae
amrywiol resymau dros hyn, ond yn eu
plith mae'r canlynol:
- gwahaniaethau rhwng AALlau o ran lefel
y cyllid sydd ar gael;
- gwahaniaethau rhwng AALlau yn y
ffordd y caiff cyllid ar gyfer DPP ei
ddosbarthu i ysgolion;
- amharodrwydd ar ran rhai penaethiaid i
ryddhau athrawon ar gyfer DPP
oherwydd pwysau mewnol neu
oherwydd bod yr ysgol yn fach;
mae disodli rhaglen GCAH gan y Gronfa
Ysgolion Gwell (CYG), sydd ar gyfer
‘sbarduno’ hyfforddiant a datblygiad ag
iddo derfyn amser a weinyddir gan
AALlau, wedi golygu nad yw nifer o
anghenion DPP penodol athrawon yn cael
eu cyllido'n ddigonol. Roedd hyn yn
arbennig o wir yn achos yr angen i
ddarparu gweithgareddau ‘cynnal’ ar gyfer
blaenoriaethau datblygiad proffesiynol sy'n
galluogi athrawon, er enghraifft, i sicrhau
bod eu gwybodaeth yn gyfoes mewn
perthynas â phrosesau, systemau a
gofynion statudol neu feysydd llafur;
nid yw lefel y cyllid sydd ar gael i ysgolion
yn ddigonol i fodloni anghenion DPP
athrawon, yn arbennig, mae pryderon nad
yw rhai pynciau'n cael eu trin yn gyfartal o
ganlyniad i drefniadau'r CYG;
mae awdurdodau lleol yn honni bod cyllid
ychwanegol o gyllidebau lleol y tu hwnt i'r
hyn sydd wedi'i gynnwys yn y setliad
cymorth refeniw ar gael i ysgolion. Fodd
bynnag, mae'r cyfraniad refeniw heb ei
gorlannu a'r amrywiaeth rhwng
awdurdodau lleol yn eu buddsoddiad
mewn DPP yn golygu bod diffyg eglurder
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ynghylch faint sydd ar gael neu faint ddylai
fod ar gael ar gyfer datblygu athrawon.
193| Mae'r Cyngor o'r farn ei bod yn bwysig i'r
Cynulliad fynd i'r afael â'r mater sy'n ymwneud
ag eglurder a agoredrwydd y trefniadau cyllido
ar gyfer DPP. Byddai datganiad ffeithiol gan y
Cynulliad sy'n nodi'r amrywiol drefniadau
cyllido yn helpu rywfaint i unioni a gwella'r
sefyllfa hon. Cred y Cyngor hefyd ei bod yn
iawn i gyflogwyr ymrwymo'n ariannol i
ddatblygu eu staff addysgu a chred y dylai
AALlau gyhoeddi datganiad tebyg.
194| Yn ogystal, er mwyn i ysgolion ac AALlau
ddarparu rhaglen DPP hyfyw, mae angen
datblygu rhaglen strategol a blaen-raglen o
weithgareddau. Fodd bynnag, mae hyn yn
anodd iawn pan fo cyllid ar gyfer AALlau ac
ysgolion yn cael ei ddarparu'n flynyddol, yn
hytrach na thros gyfnod hwy. Mae'r Cyngor yn
deall bod y Cynulliad yn ymchwilio i'r i posib
lrwydd o sefydlu cyllidebau dros gyfnod hwy,
fel tair blynedd. Mae'r Cyngor yn annog y
Cynulliad i barhau â'r ymagwedd hon er mwyn
cynllunio anghenion DPP athrawon dros y
tymor hwy.
DPP â ffocws unigol
195| Croesawodd y Cyngor benderfyniad y
Cynulliad i sefydlu'n barhaol y rhaglen â ffocws
unigol a weinyddir gan y Cyngor o fis Ebrill
2004. Ar ben hyn, croesawodd ymrwymiad y
Cynulliad i gyllideb dair blynedd ar gyfer y
rhaglen hon o fis Ebrill 2005 a'r cynnydd yn
lefel y cyllid sydd ar gael rhwng 2005 a 2008.
196| Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn siomedig nad
yw lefel y cyllid sydd ar gael yn unol â'r lefel a
osodwyd gan y Cynulliad yn ystod ail a
thrydedd flwyddyn y camau peilot. Yn ei
gyngor yn 2002, nododd y Cyngor y byddai
gwarantu hawl flynyddol i bob athro/athrawes
yn costio tua £20miliwn, sef swm cymharol isel
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o'i gymharu â'r gyllideb gyffredinol i ysgolion.
Yn anffodus, mae'r argymhelliad hwn yn bell o
gael ei wireddu, ac mae'r Cyngor yn edrych
ymlaen at drafod ymhellach gyda'r Cynulliad i
sefydlu dyddiad pan ellir gweithredu
argymhelliad y Cyngor.
Strwythur cyllido
197| Mae'r Cyngor yn ailnodi'r cyngor a roddodd i'r
Cynulliad yn y ddogfen Datblygiad Proffesiynol
Parhaus - Hawl i Bawb, sef y dylai fod
strategaethau cyllido ar dair lefel, sef:
•

•

â ffocws unigol. Mae'r Cyngor yn
argymell y dylai fod gan bob
athro/athrawes yr hawl i gael datblygiad
proffesiynol â ffocws unigol, a dylid ategu
hyn gan swm cytunedig o arian sydd ar
gael yn flynyddol;
â ffocws ar yr ysgol. Dylai cyllid ar gyfer
y gweithgareddau hyn ddod o gyllidebau
ysgol. Fodd bynnag, yn ystod yr
ymgynghoriadau nododd penaethiaid ac
athrawon nad oes digon o arian ar gael
bellach mewn cyllidebau ysgol i

•

benaethiaid ddatblygu rhaglen DPP sy'n
canolbwyntio ar flaenoriaethau'r ysgol ac
sy'n tarddu o'r cynllun datblygu ysgol.
Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer
datblygiad proffesiynol y gellir tybio ei fod
er mwyn 'cynnal' sgiliau. Ar yr un pryd,
mae'r Cyngor yn ymwybodol o dystiolaeth
anecdotaidd nad yw'r pum diwrnod digyswllt bob amser yn cael eu defnyddio i'r
fantais eithaf gan bob ysgol ar gyfer DPP a
bod posibilrwydd cyflwyno datblygiadau yn
hyn o beth;
â ffocws ar yr AALl/ffocws
cenedlaethol. Mae'r Cyngor yn parhau i
argymell y dylai fod llif eglur o gyllid drwy
AALlau i gefnogi blaenoriaethau lleol a
chenedlaethol. Mae'r Cyngor yn cydnabod
bod y Gronfa Ysgolion Gwell (CYG) wedi
disodli GCAH yn hyn o beth ac yn
darparu cefnogaeth benodol ar gyfer
datblygiad proffesiynol athrawon.

198| Wrth ailnodi'r cyngor hwn, mae'r Cyngor yn
cydnabod bod gorgyffyrddiad ar adegau ar lefel
ymarferol rhwng y tri chategori hyn.

Argymhellion:
Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
• dylai Llywodraeth y Cynulliad gyhoeddi datganiad sy'n nodi strategaeth gyllido gydlynus ar
gyfer datblygiad proffesiynol athrawon yng Nghymru. Dylai hyn fynd i'r afael ag anghenion
cyllido ar dair lefel (yr unigolyn, yr ysgol a'r AALl/cenedlaethol) a cheisio esbonio'r
mecanweithiau ar gyfer cyllido pob un o'r rhain;
• dylai'r Cynulliad sicrhau bod digon o gyllid i alluogi pob athro/athrawes i gyrchu cyfleoedd
DPP a chael digon o amser i ymgymryd â hwy;
• dylai pob awdurdod lleol, fel cyflogwyr, ymrwymo i neilltuo adnoddau lleol i gyllido DPP
athrawon;
• dylai Llywodraeth y Cynulliad ymrwymo i ddyddiad penodol pan fydd yn cyrraedd targed o
£20m a fyddai'n rhoi hawl flynyddol i bob athro/athrawes gael DPP â ffocws unigol.
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Atodiadau

Atodiadau
A
B
C
CH
D
DD
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Crynodeb o'r argymhellion
Amserlen amlinellol ar gyfer gwaith yn y dyfodol
Cerrig milltir a safonau presennol
Penawdau generig arfaethedig ar gyfer y safonau
Statws Athro/Athrawes Siartredig yn yr Alban
Safonau tâl presennol
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Atodiad A
Crynodeb o’r argymhellion

Rhan A

Y Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol

Pennod 3

Diben Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol, ei nodau, amcanion
a manteision i athrawon yng
Nghymru

Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
•

•

dylid sefydlu Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol ar gyfer pob athro/athrawes
yng Nghymru, sy'n sicrhau bod pob
athro/athrawes unigol yn cael cefnogaeth i
ddatblygu i'w lawn botensial er mwyn
sicrhau bod addysgu'n parhau i fod o
ansawdd uchel a bod safonau addysg yn
parhau i wella;
dylai Fframwaith Datblygiad Proffesiynol
anelu at fynd i'r afael â'r materion a'r
heriau canlynol:
- y diffyg eglurder o ran camau a dilyniant
gyrfaol i athrawon (cerrig milltir
proffesiynol);
- yr amwysedd a'r diffyg cydlyniaeth
mewn safonau proffesiynol;
- y diffyg eglurder a chydraddoldeb yn y
cyfleoedd datblygiad proffesiynol sy'n
agored i athrawon yng Nghymru;
- y cyfleoedd cyfyngedig i athrawon gael
cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau
proffesiynol;
- y diffyg ymagwedd systemataidd tuag at
gofnodi a hunanadfyfyrio ar ddatblygiad
proffesiynol athrawon;
- anghysondebau yn ansawdd y
ddarpariaeth DPP i athrawon ar draws
Cymru;
- tynnu ynghyd y nifer gynyddol o
ymagweddau lleol tuag at ddatblygiad
proffesiynol i athrawon yng Nghymru a
chreu strwythur eglur a chyson.
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Pennod 4

Creu a gweithredu Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol

Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
•

•

•

dylid strwythuro Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol drwy fynd i'r afael â phedair
haen waith ryng-gysylltiedig, sef:
- Dilyniant gyrfaol - cerrig milltir a
safonau proffesiynol
- Datblygiad proffesiynol, cydnabyddiaeth
ac achrediad
- Cofnodi a hunanadfyfyrio
- Sicrhau ansawdd darparwyr
bod y Cynulliad yn cymeradwyo
argymhelliad y Cyngor mewn perthynas â
strwythur bras Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol yn gynnar er mwyn
cynorthwyo'r Cyngor drwy ddarparu sail
gadarn iddo ddatblygu pob un o'r pedair
haen waith;
unwaith y bydd yn ei le, dylai'r Cyngor
gymryd yr awenau o ran adolygu a
diweddaru'r Fframwaith, fel sy'n briodol, er
mwyn sicrhau ei fod yn esblygu, gan
ystyried arfer newydd a gorau mewn
proffesiynau eraill a gwledydd eraill.
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Atodiad A

Rhan B

Dilyniant Gyrfaol - Cerrig
Milltir a Safonau Proffesiynol
(‘Haen 1’)

Pennod 5

Sail haen gyntaf y Fframwaith

athro/athrawes, yn enwedig yn y sector
cynradd, fod yn gweithio at neu'n dyheu
am fwy nag un garreg filltir ar yr un pryd.
Pennod 7

Carreg filltir newydd ar gyfer
Athro/Athrawes Siartredig

Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
•

•

dylid seilio haen gyntaf y Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol o amgylch y prif
‘gerrig milltir proffesiynol’ yng ngyrfa
athro/athrawes, ynghyd â'r ‘safonau
proffesiynol’ cynhenid sy'n gysylltiedig â'r
cerrig milltir hyn;
ni ddylid ystyried y cerrig milltir
proffesiynol a'r safonau cysylltiedig yn
rhwystrau i athro/athrawes eu goresgyn,
ond yn fodd o:
- helpu athrawon i ddewis llwybrau
gyrfaol dewisol arbennig;
- gosod y safonau proffesiynol sy'n
berthnasol ar gamau penodol yng
ngyrfa athro/athrawes;
- helpu athrawon i nodi cyfleoedd
datblygiad proffesiynol priodol ar
gamau penodol yn eu gyrfaoedd a chael
cydnabyddiaeth broffesiynol am y rhain.

Pennod 6

Y cerrig milltir proffesiynol
arfaethedig

•

•

•

dylid datblygu ‘carreg filltir’ broffesiynol
newydd gyda safonau proffesiynol
cysylltiedig ar gyfer Athro/Athrawes
Siartredig;
dylai'r nodau canlynol fod yn rhan o'r
garreg filltir newydd:
- dylai ganolbwyntio ar ragoriaeth
athrawon yn yr ystafell ddosbarth a'u
sgiliau addysgol;
- dylai ddynodi lefel y cyflawniad
proffesiynol a'r datblygiad proffesiynol
strwythuredig y gallai athrawon
dosbarth geisio'u cyflawni, y tu hwnt i
SAC a Sefydlu;
- ni ddylai fod yn annibynnol ar gerrig
milltir eraill fel arweinydd canol ond
dylai gydnabod bod gan lawer o
athrawon gyfrifoldebau yn yr ystafell
ddosbarth ac ym maes arweinyddiaeth;
y proffesiwn, drwy'r Cyngor, ddylai
ddatblygu a chymryd perchnogaeth o
garreg filltir yr Athro/Athrawes Siartredig

Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
•

•
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dylid seilio haen gyntaf y Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol o amgylch pum
carreg filltir, gyda safonau proffesiynol
cysylltiedig, sef:
- Statws Athro Cymwys (SAC);
- Sefydlu;
- Arweinydd Canol;
- Athro/Athrawes Siartredig;
- Prifathrawiaeth ac Uwch Arweinydd.
ni ddylai cerrig milltir yr Arweinydd Canol
a'r Athro/Athrawes Siartredig fod yn
annibynnol ar ei gilydd ac mae
cydnabyddiaeth eglur y gall
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Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
•

•

dylid sefydlu rhaglen genedlaethol o
ddatblygiad proffesiynol strwythuredig â'r
teitl ‘Rhaglen Athro/Athrawes Siartredig’ i
gynorthwyo athrawon i ddatblygu eu
harfer yn yr ystafell ddosbarth;
dylai'r nodweddion allweddol canlynol fod
yn rhan o raglen yr Athro/Athrawes
Siartredig:
- dylai gael ei datblygu gan y Cyngor, gan
weithio gyda'i bartneriaid, ond ei
chyflwyno'n lleol gan ddarparwyr
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Atodiad A

•

•

cymeradwy, fel sefydliadau addysg uwch,
AALlau ac eraill;
- dylai fod yn ddewisol yn hytrach nag yn
orfodol;
- dylai fod modd ei chyflawni drwy
gwblhau modiwlau a / neu drwy APL
(Dysgu Blaenorol Achrededig) neu APEL
(Dysgu Drwy Brofiad Ymlaen Llaw);
- ni ddylai fod cysylltiad rhwng y rhaglen a
thâl a dylai fod yn agored i bob
athro/athrawes sy'n dymuno'i dilyn, ar ôl
y cyfnod sefydlu;
- dylai dynnu ar brofiadau'r proffesiwn
addysgu yn yr Alban a phroffeisynau
eraill â rhaglenni tebyg;
dylai cwbhlau'r rhaglen yn llwyddiannus
arwain at gydnabyddiaeth broffesiynol
drwy GyngACC yn dyfarnu ‘Statws
Athro/Athrawes Siartredig’;
yn amodol ar waith i ymchwilio ymhellach
i fanylion, terfynau amser a chostau'r
rhaglen o dan haen 2 o'r Fframwaith,
dylai'r Cynulliad roi ei gefnogaeth am
raglen genedlaethol o ddatblygiad
proffesiynol strwythuredig ar gyfer
athrawon dosbarth, sy'n arwain at
gydnabyddiaeth broffesiynol.

Pennod 8

•

Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
•

•

Carreg filltir newydd ar gyfer
arweinydd canol

Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
•

•

dylid datblygu ‘carreg filltir’ broffesiynol
newydd gyda safonau proffesiynol
cysylltiedig ar gyfer ‘Arweinydd Canol’;
dylai'r nodau canlynol fod yn rhan o'r
garreg filltir newydd:
- dylai geisio cydnabod bod ystod eang o
swyddi a chyfrifoldebau ar lefel
arweinydd canol a dylai geisio
ymgorffori prif swyddogaethau a
chyfrifoldebau athrawon ar y lefel hon;
- dylai geisio tynnu ynghyd a chrynhoi'r
amrywiol safonau proffesiynol presennol
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ar lefel Arweinydd Canol;
- ni ddylai fod yn annibynnol ar gerrig
milltir eraill fel Athro/Athrawes
Siartredig, ond dylai gydnabod bod
llawer o athrawon yn cyflawni
dyletswyddau ym maes arweinyddiaeth
ac yn yr ystafell ddosbarth;
y proffesiwn, drwy'r Cyngor, ddylai
ddatblygu a chymryd perchnogaeth o
garreg filltir yr Arweinydd Canol.

•

dylid datblygu rhaglen genedlaethol o
ddatblygiad proffesiynol strwythuredig i
arweinwyr canol;
dylai'r nodweddion canlynol fod yn rhan o
raglen yr Arweinydd Canol:
- dylai gael ei datblygu gan y Cyngor, gan
weithio gyda'i bartneriaid, ond ei
gyflwyno'n lleol gan ddarparwyr
cymeradwy, fel sefydliadau addysg uwch,
AALlau ac eraill;
- dylai fod yn ddewisol yn hytrach nag yn
orfodol;
- dylai fod modd ei chyflawni drwy
gwblhau modiwlau a/neu drwy APL
(Dysgu Blaenorol Achrededig) neu APEL
(Dysgu Drwy Brofiad Ymlaen Llaw);
- ni ddylai fod cysylltiad rhwng y rhaglen a
thâl a dylai fod yn agored i bob
athro/athrawes sy'n dymuno'i dilyn, ar ôl
y cyfnod Sefydlu;
- dylai dynnu ar brofiadau proffesiynau
eraill gyda rhaglenni tebyg;
er mwyn adlewyrchu'r ffaith bod llawer o
athrawon, yn enwedig y rheiny yn y sector
cynradd, yn cyflawni cyfrifoldebau
arweinyddiaeth ganol a chyfrifoldebau yn
yr ystafell ddosbarth, dylid strwythuro
rhaglenni datblygiad proffesiynol yr
'Athro/Athrawes Siartredig' a'r 'Arweinydd
Canol' yn y fath fodd fel eu bod yn
hwyluso ymagwedd 'gyfun-gydradd';
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Atodiad A

•

•

byddai cwblhau'r rhaglen yn
llwyddiannus yn arwain at ddyfarn
'Statws Athro/Athrawes Siartredig'
gan GyngACC, ond dylid rhoi
ystyriaeth bellach ynghylch sut orau i
ddynodi arbenigedd yr Arweinydd
Canol;
yn amodol ar waith i ymchwilio
ymhellach i fanylion, terfynau amser A
chostau'r rhaglen o dan Haen 2 o'r
Fframwaith, dylai'r Cynulliad roi ei
gefnogaeth am raglen genedlaethol o
ddatblygiad proffesiynol strwythuredig
ar gyfer arweinwyr canol, sy'n arwain
at gydnabyddiaeth broffesiynol.

Pennod 9

•

•

•
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•

dylid creu sefyllfa lle mae gan bob
carreg filltir broffesiynol set o safonau
proffesiynol, sy'n gydlynus a dilynol;
dylid datblygu neu ailddatblygu'r
safonau o fewn pob carreg filltir o
dan set gyffredin o benawdau, ar ôl
ymgynghori;
dylai'r Cyngor gymryd yr awenau
wrth ddatblygu safonau ar gyfer
cerrig milltir yr Athro/Athrawes
Siartredig a'r Arweinydd Canol o dan
y set gytunedig o benawdau cyffredin.
Dylai'r rhain berthyn i'r Cyngor;
dylai'r Cynulliad adolygu a diwygio'r
safonau presennol ar gyfer SAC,
Sefydlu a Phrifathrawiaeth o dan yr
un set gytunedig o benawdau
cyffredin. Dylai'r ymarfer hwn
ddechrau ddim hwyrach na mis
Ionawr 2008 a chael ei gwblhau o
fewn cyfnod o ddeuddeg mis;

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru

ar ôl diwygio'r safonau statudol
presennol a datblygu'r ddwy garreg
filltir newydd, dylai fod moratorwm
ar unrhyw newidiadau i'r cerrig milltir
a'r safonau proffesiynol am gyfnod
penodedig;
dim ond mewn cydweithrediad â'r
Cyngor a chan ystyried effaith
unrhyw ddiwygio ar y cerrig milltir at
ei gilydd y dylid cynnal unrhyw
adolygiad o'r safonau statudol yn y
dyfodol.

Rhan C

Materion cyllido

Pennod 11

Cyllido datblygiad
proffesiynol athrawon yng
Nghymru

Safonau o fewn pob carreg
filltir

Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
•

•

Mae'r Cyngor yn argymell y canlynol:
•

•

•

•

dylai Llywodraeth y Cynulliad
gyhoeddi datganiad sy'n nodi
strategaeth gyllido gydlynus ar gyfer
datblygiad proffesiynol athrawon yng
Nghymru. Dylai hyn fynd i'r afael ag
anghenion cyllido ar dair lefel (yr
unigolyn, yr ysgol a'r AALl /
cenedlaethol) a cheisio esbonio'r
mecanweithiau ar gyfer cyllido pob
un o'r rhain;
dylai'r Cynulliad sicrhau bod digon o
gyllid i alluogi pob athro/athrawes i
gyrchu cyfleoedd DPP a chael digon o
amser i ymgymryd â hwy;
dylai pob awdurdod lleol, fel
cyflogwyr, ymrwymo i neilltuo
adnoddau lleol i gyllido DPP
athrawon;
dylai Llywodraeth y Cynulliad
ymrwymo i ddyddiad penodol pan
fydd yn cyrraedd targed o £20m a
fyddai'n rhoi hawl flynyddol i bob
athro/athrawes gael DPP â ffocws
unigol.

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon Yng Nghymru
Cyngor i Lywodraeth Cynulliad Cymru

Atodiad B

Atodiad B
Amserlen amlinellol ar gyfer datblygu ac
ymgynghori ar Haenau 2, 3 a 4 o'r Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol 2005-07
199| Mae'r amserlen amlinellol ar gyfer ymgynghori
ar Haenau 2, 3 a 4 o Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol a darparu cyngor wedi hyn i
Lywodraeth Cynulliad Cymru fel a ganlyn:

Gweithredu

Amserlen amlinellol

Ymgynghori ag athrawon, undebau ac eraill ynghylch
Haen 2 arfaethedig - Cydnabyddiaeth ac achrediad
proffesiynol

Ionawr 2006 - Ebrill 2006

Yn dilyn yr ymgynghoriad cychwynnol ar Haen 2,
datblygu a chyflwyno cyngor i Lywodraeth Cynulliad
Cymru ar Haen 2.

Gorffennaf 2006

Ymgynghori ag athrawon, undebau ac eraill ynghyd
Haen 3 arfaethedig - Cofnodi gweithgareddau
datblygiad proffesiynol a hunanadfyfyrio a Haen
4 arfaethedig - Sicrhau ansawdd darparwyr
gweithgareddau DPP

Ionawr 2007 - Ebrill 2007

Yn dilyn yr ymgynghoriad cychwynnol ar Haenau 3 a 4,
datblygu a chyflwyno cyngor i Lywodraeth Cynulliad
Cymru ar Haenau 3 a 4.

Gorffennaf 2007

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru
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Atodiad C

Atodiad C
Cerrig milltir a safonau presennol
200| Mae Penodau 2 a 9 yn disgrifio'r cerrig milltir
a'r safonau cysylltiedig sy'n bodoli eisoes yng
ngyrfa athro/athrawes. Mae'r tabl canlynol yn
rhoi crynodeb o'r cerrig milltir hyn, yn nodi
pa gorff a ddatblygodd bob carreg filltir ac yn
rhestru'r penawdau allweddol y nodir y
Carreg filltir

Statudol?

safonau proffesiynol cysylltiedig oddi tanynt
ym mhob achos. Noder bod nifer fawr o
safonau proffesiynol ynghlwm wrth bob carreg
filltir sy'n bodoli eisoes. Am y rheswm hwn, y
penawdau allweddol yn unig sydd wedi'u
rhestru yma.

Datblygwyd gan

Penawdau allweddol a ddefnyddir i
grwpio safonau proffesiynol

Statws Athro
Cymwys (SAC)

Ydy

Llywodraeth
Cynulliad Cymru

•
•
•
•

Sefydlu

Ydy

Llywodraeth
Cynulliad Cymru

• Nodweddion proffesiynol
• Gwybodaeth a dealltwriaeth
• Cynllunio, addysgu a dysgu a rheoli
dosbarthiadau
• Monitro, asesu, cofnodi ac adrodd

Trothwy

Nac ydy

Yr Adran Addysg a
Sgiliau

•
•
•
•
•
•

Gwybodaeth a dealltwriaeth
Addysgu ac asesu - cynllunio gwersi
Addysgu ac asesu - rheoli dosbarthiadau
Addysgu ac asesu - monitro cynnydd
Cynnydd disgyblion
Effeithiolrwydd proffesiynol ehangach datblygiad personol
• Effeithiolrwydd proffesiynol ehangach - datblygu
ysgolion
• Nodweddion proffesiynol

Arweinydd Pwnc

Nac ydy

Yr Asiantaeth
Hyfforddi Athrawon

• Gwybodaeth a dealltwriaeth
• Sgiliau a phriodoleddau
• Meysydd allweddol o arweinyddiaeth bwnc

Cydlynydd
Anghenion
Addysgol Arbennig
(SENCO)

Nac ydy

Yr Asiantaeth
Hyfforddi Athrawon

• Gwybodaeth a dealltwriaeth
• Sgiliau a phriodoleddau
• Meysydd allweddol o gydlynu SENCO

Llywodraeth
Cynulliad Cymru

Meysydd allweddol
• Creu cyfeiriad strategol
• Arwain dysgu ac addysgu
• Datblygu a gweithio ag eraill
• Rheoli'r ysgol
• Sicrhau atebolrwydd
• Atgyfnerthu'r ffocws cymunedol

Pennaeth

Ydy

Gwybodaeth a dealltwriaeth
Cynllunio, addysgu a rheoli dosbarthiadau
Monitro, asesu, cofnodi, adrodd ac atebolrwydd
Gofynion proffesiynol eraill

Rhinweddau craidd
• Gwybodaeth a sgiliau
• Nodweddion a gwerthoedd personol
• Nodweddion proffesiynol
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Atodiad Ch

Atodiad Ch
Penawdau generig posibl ar gyfer grwpio safonau
ar draws y cerrig milltir proffesiynol
•
•
•
•
•
•

Nodweddion proffesiynol
Gwybodaeth a dealltwriaeth
Cynnydd disgyblion - cynllunio, addysgu, monitro a gwerthuso
Arweinyddiaeth a rheolaeth
Cyfathrebu
Datblygu personol ac eraill
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Atodiad D

Atodiad D
Enghraifft - Statws Athro/Athrawes Siartredig yn
yr Alban
201| Caiff athro/athrawes yn yr Alban ddilyn y
Rhaglen Athro/Athrawes Siartredig os :
•
•
•
•

yw'n meddu ar gymhwyster addysgu
cydnabyddedig;
yw wedi cofrestru'n llawn â Chyngor
Addysgu Cyffredinol yr Alban;
yw wedi cyrraedd brig y brif raddfa gyflog;
yw wedi cynnal portffolio DPP.

202| Mae dau lwybr tuag at ddod yn
Athro/Athrawes Siartredig yn yr Alban, sef:
•

llwybr y Rhaglen. Mae hyn yn golygu bod
athro/athrawes yn cwblhau cyfres o
ddeuddeg modiwl, sy'n arwain at ddyfarnu

•

gradd Meistr. Caiff athrawon hawlio
credyd am ddysgu ymlaen llaw (APL) ar
gyfer hyd at chwech o'r modiwlau.
llwybr Achrediad. Datblygwyd y llwybr
hwn er mwyn rhoi cyfle i athrawon
profiadol iawn gyflwyno tystiolaeth sy'n
dangos eu bod eisoes wedi cyflawni'r
Safon i fod yn Athro/Athrawes Siartredig.
Wrth ddewis y llwybr hwn, mae gofyn i'r
athro/athrawes gyflwyno portffolio o
dystiolaeth ac adroddiad adfyfyriol sydd at
ei gilydd yn gyfwerth ag unarddeg o
fodiwlau.

203| Rhoddir crynodeb o'r llwybrau hyn yn y
diagram canlynol:

Modiwl 1: Hunan-Werthuso

Llwybr Rhaglen
Yn ogystal â Modiwl 1, mae gofyn i
athro/athrawes gwblhau:
• 3 modiwl pellach;
• 4 modiwl opsiwn;
• 1 neu 2 brosiect yn seiliedig ar waith.
Gellir hawlio achrediad am ddysgu blaenorol
(APL) ar gyfer hyd at nifer gyfwerth â 6
modiwl.

Llwybr Achrediad
Yn ogystal â Modiwl 1, mae gofyn i
athro/athrawes gyflwyno portffolio a
sylwebaeth yn dangos sut mae wedi cyflawni
a chynnal y Safon i fod yn Athro Siartredig.
Darperir cefnogaeth ar gyfer y broses o
baratoi hawliad yn lleol.

Gradd Meistr yn cael ei dyfarnu gan y
darparwr AB

Dyfarniad Athro Siartredig Proffesiynol yn cael ei
gadarnhau gan Gyngor Addysgu Cyffredinol yr Alban
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Atodiad D

204| Mae Statws Athro/Athrawes Siartredig
wedi ei dderbyn yn gadarnhaol yn yr
Alban ers ei gyflwyno ac mae Cyngor
Addysgu Cyffredinol yr Alban yn gweithio
gydag athrawon, sefydliadau addysg uwch
ac eraill i adolygu'r trefniadau yn barhaus.
Mae'r rhaglen yn yr Alban yn darparu
model enghreifftiol defnyddiol, petai'r
proffesiwn yng Nghymru o blaid cyflwyno
rhaglen o'r fath. Fodd bynnag, dylid nodi
bod cysylltiad rhwng Statws
Athro/Athrawes Siartredig a thâl, o dan
Gytundeb McCrone.

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon Yng Nghymru
Cyngor i Lywodraeth Cynulliad Cymru

57

Atodiad Dd

Atodiad Dd
Safonau tâl presennol â'r nod o hyrwyddo
rhagoriaeth
205| Treuliodd y Tasglu Datblygiad Proffesiynol gryn
dipyn o amser yn ystyried y cysylltiad rhwng y
Fframwaith a'r safonau tâl sydd â'r nod o
wobrwyo rhagoriaeth athrawon, fel y Trothwy,
yr Athro/Athrawes Sgiliau Uwch a'r Cynllun
Athro Rhagorol a gyhoeddwyd yn ddiweddar
(sydd i'w gyflwyno ym mis Medi 2006). Yn
arbennig, nododd i ba raddau y mae'r safonau
tâl hyn wedi'u cymhwyso yng Nghymru, a'r
ffaith bod pob un ohonynt wedi'i chyfyngu gan
ffactorau amser, profiad a chyllid.
206| Rhoddir amlinelliad bras o bob un o'r safonau
neu gynlluniau hyn isod.
Y Trothwy
207| Cyflwynwyd safon y Trothwy yng Nghymru a
Lloegr yn 2001. Er mwyn cyflawni safon y
Trothwy, mae angen i athrawon fod ar frig y
brif raddfa gyflog ar gyfer athrawon dosbarth
ac ymgeisio i gael eu hasesu yn erbyn wyth
maen prawf sy'n sail i'r safon. Hyd yn hyn, mae
mwyafrif helaeth yr athrawon sy'n gymwys i
fodloni safon y Trothwy (rhyw 18,000 a mwy o
athrawon cofrestredig yng Nghymru) eisoes
wedi cyflawni safon y Trothwy.
208| Tan fis Medi 2004, yr Ysgrifennydd Gwladol
oedd yn pennu dilysrwydd asesiadau Trothwy.
Mae DfES bellach wedi penderfynu na fydd
dilysu a dyfarnu'r Trothwy'n cael ei gydlynu'n
ganolog, ac mae'r cyfrifoldeb yn disgyn yn
uniongyrchol ar Benaethiaid unigol.

Athro/Athrawes Sgiliau Uwch (ASU)
209| Mae canllawiau DfES yn nodi bod
Athro/Athrawes Sgiliau Uwch yn
athro/athrawes sy'n cyflawni'r safonau uchaf
posibl o arfer yn yr ystafell ddosbarth ac sy'n
derbyn tâl i rannu ei sgiliau a phrofiad ag
athrawon eraill. Mae llwybr yr Athro/Athrawes
Sgiliau Uwch yn darparu llwybr gyrfaol newydd
a chyfleoedd am fwy o ddilyniant gyrfaol i
athrawon sy'n dymuno aros yn yr ystafell
ddosbarth.
210| Er ei bod ar gael, nid yw'r safon dâl hon wedi'i
hyrwyddo'n eang. Mewn gwirionedd, nid oes
unrhyw ASU yn gweithio yng Nghymru ar adeg
cyflwyno'r cyngor hwn
Cynllun Athro Rhagorol
211| Yn ddiweddar, mae DfES wedi cyhoeddi y bydd
y Cynllun Athro Rhagorol yn cael ei gyflwyno
o fis Medi 2006.
212| Bwriedir i'r cynllun hwn roi pwyslais
cyffredinol ar brofiad addysgol, yn ogystal ag
arbenigedd pwnc/sylfaenol/arbennig a ffocws ar
hyfforddi a mentora. Fel llwybrau'r Trothwy a
Sgiliau Uwch, mae'r cynllun hwn wedi'n anelu
at athrawon sy'n dymuno aros yn yr ystafell
ddosbarth a chael cyfleoedd pellach i ddatblygu
eu gyrfaoedd. Fel yn achos y Trothwy a Sgiliau
Uwch, bydd ychwanegiadau cyflog ynghlwm
wrth y Rhaglen Athro Rhagorol.
213| Bydd y Cynllun Athro Rhagorol yn seiliedig ar
‘swyddi’ ac felly mater i AALlau ac ysgolion
fydd penderfynu a fyddant am gyflwyno swyddi
ar y lefel hon. Felly, nid yw'n hysbys i ba
raddau y caiff y Cynllun Athro Rhagorol ei
fabwysiadu yng Nghymru.
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Atodiad Dd

Cysylltiad rhwng y safonau / cynlluniau tâl
hyn a'r Fframwaith?
214| Wrth ddadansoddi pob un o'r tair safon / tri
chynllun tâl uchod, nododd y Cyngor fod
llawer o gyfyngiadau o ran eu gallu i gael eu
cynnwys mewn Fframwaith i athrawon yng
Nghymru lle mai datblygiad proffesiynol yw ei
sail a'i ffocws.
Er enghraifft:
•

•

•
•

uwchlaw popeth mae'r rhain yn safonau
tâl ac nid yn gerrig milltir datblygiad
proffesiynol. Felly, nid oes rhaglenni
datblygiad proffesiynol eglur yn gysylltiedig
â hwy;
nid yw'r safonau/cynlluniau tâl wedi'u
datganoli i'r Cynulliad, ond yn perthyn i
DfES;
mae amser, profiad a chyllid yn cyfyngu
mynediad i rai o'r safonau/cynlluniau tâl;
mae safonau/cynlluniau tâl yn debygol o
fynd a dod dros amser, sy'n annefnyddiol
ac sy'n cyfyngu eu gallu i gael eu
hymgorffori mewn Fframwaith, lle mai
sicrhau y caiff athrawon gyfleoedd i
dderbyn datblygiad proffesiynol
strwythuredig yw'r prif ddiben.

gyrff eraill, fel undebau athrawon, fyddai
ystyried a ddylid trafod cysylltiadau o'r fath.
Rydym ni o'r farn ein bod wedi llwyddo i
argymell Fframwaith sy'n gallu llywio DPP ond
nid yw'n gwrthdaro ag amodau gwasanaeth
athrawon.
216| Er bod y Cyngor wedi hepgor y safonau /
cynlluniau tâl o'i gynigion ar gyfer Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol fel y nodir ym
Mhennod 5, mae hefyd wedi dod i'r casgliad
bod llawer o wybodaeth ddefnyddiol i gnoi cil
arni ynghylch y safonau gwaelodol ar gyfer pob
safon / cynllun. Bydd y nodweddion hyn o
gymorth wrth lywio'r gwaith o ddatblygu
carreg filltir newydd yr Athro/Athrawes
Siartredig. Yn arbennig, bydd yr arwyddion
rhagoriaeth disgwyliedig yn cynnwys:
•

•
•

•
•

215| Felly, daeth y Cyngor i'r casgliad y dylai'r
Fframwaith arfaethedig fodoli ar wahân i
safonau a chynlluniau tâl. Roedd yn bwysig i'r
Fframwaith fod wedi'i seilio ar set gadarn o
egwyddorion a'i danategu gan athroniaeth o
ddatblygiad proffesiynol. Fodd bynnag, ni
ddylai'r Fframwaith fod yn anghyson â thâl,
telerau ac amodau gwasanaeth athrawon er na
ddylai gael ei lywio ar yr un pryd gan faterion
tâl. Ni ddylai ychwaith fod angen ei newid bob
tro y cyflwynir newidiadau i drefniadau
cytundebol. Fel y nodir ym Mhenodau 4 a 5,
cred y Cyngor y byddai'n bosibl sefydlu
cysylltiad rhwng y Fframwaith a safonau tâl,
petai hyn yn ddymunol i eraill - ond mater i

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru

•
•

sgiliau lefel uchel mewn addysgu, rheolaeth
yn yr ystafell ddosbarth a chadw
disgyblaeth;
ansawdd uchel wrth gynllunio, asesu a
gwerthuso;
gwybodaeth drwyadl a chyfoes o addysgu
eu pwnc a gallu i ystyried datblygiadau
cwricwlaidd ehangach;
dealltwriaeth ragorol o ddisgyblion a'u
hanghenion amrywiol;
disgwyliadau uchel ohonynt hwy eu hunain
a'u disgyblion;
cyflawni lefel ragorol o gynnydd ymysg
disgyblion;
y gallu i roi cyngor a chefnogaeth o
ansawdd uchel i athrawon eraill a'r gallu i
gyfrannu'n weithgar at wella'r ysgol.

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon Yng Nghymru
Cyngor i Lywodraeth Cynulliad Cymru

59

