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1.

CYFLWYNIAD A METHODOLEG
1.1.

Ym mis Tachwedd 2001, penodwyd Grŵp PPI / Athrofa Prifysgol Cymru
Caerdydd (APCC) gan Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru [CyngACC] i
arfarnu tri Phrosiect Peilot Datblygiad Proffesiynol (PPDP), a ariennir gan
Gynulliad Cenedlaethol Cymru, sy’n cael eu cynnig i athrawon yng Nghymru
am y tro cyntaf. Dyma oedd y tri phrosiect:




1.2.

Maes gorchwyl y gwerthusiad oedd nodi’r canlynol:






1.3.

Prosiect Peilot Bwrsarïau Datblygiad Proffesiynol [Bwrsarïau ];
Prosiect Peilot y Gronfa Ymweld a Chyfnewid [Y a C]; a
Phrosiect Peilot Ysgoloriaeth Ymchwil Athrawon [YYA].

effaith datblygiad proffesiynol sydd wedi’i reoli ac yn canolbwyntio ar
unigolion ac ar effeithiolrwydd proffesiynol athrawon;
effaith cyfranogwyr ar eu hysgolion, gan gynnwys yr effaith ar godi
safonau;
effaith ac effeithiolrwydd datblygiad proffesiynol sydd wedi'i reoli ac yn nodi
unigolion o’i gymharu â gweithgareddau sefydliadol sy’n cael eu hariannu
gan GCAH a mecanweithiau datblygiad proffesiynol mewn mannau eraill o
fewn a thu hwnt i’r DU;
effeithiolrwydd tri phrosiect peilot datblygiad proffesiynol y Cyngor, mewn
perthynas â hyrwyddo athroniaeth Datblygiad Proffesiynol Parhaus [DPP],
manteisio ar gyfleoedd ariannu a gweinyddu prosiectau.

Er mwyn cyflawni’r maes gorchwyl roedd gofyn i’r gwerthuswyr:


ddarparu adolygiad ar bapur o weithgareddau Datblygiad Proffesiynol
sy’n canolbwyntio ar unigolion mewn proffesiynau eraill yn y DU ac
addysgu yn y DU a gwledydd eraill;
gweithio gyda’r Cyngor i ddatblygu ffurflen werthuso ar gyfer
cyfranogwyr y prosiect peilot;
gweithio â’r Cyngor i ddatblygu holiadur ar gyfer penaethiaid a/neu
reolwyr llinell y cyfranogwyr;
gweithio â’r Cyngor i ddatblygu holiadur ar gyfer tiwtoriaid/mentoriaid
cyfranogwyr Ysgoloriaethau Ymchwil Athrawon;
darparu adroddiad ansoddol a meintiol yn amlinellu:






-

-

nifer y cyfranogwyr ym mhob prosiect peilot gan gynnwys
dadansoddiad ystadegol mewn perthynas â cham, lleoliad, rhyw a
gallu ieithyddol;
natur y gweithgareddau sy'n cael eu cynnwys ym mhob prosiect peilot.
Dylai’r elfen hon gynnwys dadansoddiad a grwpio gweithgareddau;
y budd y mae athrawon unigol wedi’i gael drwy gymryd rhan yn y
prosiectau peilot;
y budd y mae ysgolion yr athrawon sy’n cymryd rhan yn y prosiectau
peilot yn ei gael;
cymharu canlyniadau a nodwyd o’r prosiect gyda chanlyniadau ffyrdd
eraill o ymgymryd â DPP;
cryfderau a gwendidau’r prosiectau peilot (gan gynnwys gweinyddu’r
prosiectau);
argymhellion ar gyfer gweithredu prosiectau peilot yn y dyfodol;
meysydd sy’n cael eu hargymell ar gyfer prosiectau peilot yn y dyfodol;
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1.4.

Yng ngham cyntaf y gwerthusiad - yr adolygiad ar bapur – ystyriwyd
gweithgareddau datblygiad proffesiynol parhaus [DPP] yn y proffesiynau
canlynol o fewn y DU: Peirianneg, Nyrsio, Bydwreigiaeth ac Ymwelwyr Iechyd;
Cyfreithwyr; a Meddygaeth.
Ymchwiliwyd i weithgareddau datblygiad
proffesiynol ym maes addysgu yn y gwledydd canlynol hefyd: Malaysia;
Ghana; Seland Newydd; Korea; UDA (New Jersey); Awstralia; Undeb
Ewropeaidd; Iwerddon; a Ffrainc.

1.5.

Cyflwynwyd adroddiad ar wahân ynglŷn â’r cam hwn i CyngACC ar 21 Ionawr
2002 ac felly, nid yw’n cael ei gynnwys yn llawn yma. Fodd bynnag, ystyrir y
canfyddiadau yn y drafodaeth yn adrannau 6 a 7.

1.6.

Yn yr ail gam:




anfonwyd ffurflen werthuso at holl gyfranogwyr y cynlluniau peilot;
anfonwyd holiadur a gynlluniwyd er mwyn cael barn am effeithiolrwydd y
cynlluniau at benaethiaid pob un o’r cyfranogwyr;
anfonwyd holiadur gyda phwrpas tebyg at diwtor / mentor y cyfranogwyr y
cynllun YYA.

Cynlluniwyd y ffurflen a'r holiaduron mewn cydweithrediad â swyddogion
CyngACC.
Derbyniwyd ymatebion gan 1025 o gyfranogwyr, 104 o
benaethiaid / rheolwyr llinell a 29 o diwtoriaid / mentoriaid. Ceir dadansoddiad
o’r ymatebion yn adran 3. Mae’r wybodaeth yn adrannau 4-6 yn seiliedig ar yr
ymatebion, ynghyd ag agweddau eraill ar y gwerthusiad, y sonnir amdanynt
isod.
1.7.

Ychwanegwyd at yr holiaduron gyda chyfweliadau wyneb i wyneb gydag o
leiaf 45 o gyfranogwyr ym mhob cynllun a chyfweliadau wyneb i wyneb neu
dros y ffôn gyda 30 o benaethiaid / rheolwyr llinell ysgolion y cyfranogwyr.

1.8.

Cynhaliwyd y cyfweliadau gan dîm o 10 o ymgynghorwyr profiadol sydd â neu
sydd wedi bod â swyddi uwch mewn addysg. Gweithiodd yr ymgynghorwyr
gyda memorandwm cyffredin er mwyn sicrhau cysondeb yn y dull gweithredu.

1.9.

Dewiswyd y bobl i’w cyfweld er mwyn darparu sampl gynrychioliadol o’r
cyfranogwyr yn y tri chynllun. Ystyriwyd y ffactorau canlynol:



1.10.

Oed, profiad, safle, cam, arbenigedd a cenedl y cyfranogwyr.
Lleoliad, maint, statws a chyfrwng cyfarwyddyd ysgolion y cyfranogwyr.

Yn ogystal â chynnal y cyfweliadau, darllenodd yr ymgynghorwyr bob ffurflen a
holiadur rhyngddynt a’r adroddiadau yr oedd yn rhaid i bob cyfranogwyr eu
cyflwyno i CyngACC wrth gwblhau’r prosiect.
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2.

CYFRANOGWYR A’U GWEITHGAREDDAU DPP
2.1.

Mae’r dadansoddiad ansoddol sy’n dilyn yn seiliedig ar wybodaeth sy’n
berthnasol i’r 1471 o athrawon a gymerodd ran yng nghynllun CyngACC, fel a
roddwyd gan y Cyngor.

2.2.

O’r 1471 o geisiadau, roedd 1113 (76%) gan ferched a 358 (24%) gan
ddynion [Tabl 2.1]. Mae’r canrannau hyn yn agos at ganrannau pob cenedl
(72% o ferched a 28% o ddynion) sydd wedi’u cofrestru gyda CyngACC ar hyn
o bryd. Ond mae gogwydd bychan tuag at geisiadau gan ferched yn
gyffredinol, ac yn y sectorau uwchradd ac arbennig, mae cydbwysedd cenedl
y ceisiadau cynradd yn union yr un fath â’r hyn sydd ar gofrestr CyngACC.
Mae Tabl 2.2 yn dangos bod merched yn cael eu tangynrychioli ar yr YAA ac
yn cael eu gorgynrychioli ar Y a C.

Tabl 2.1 : Ymgeiswyr yn ôl sector a chenedl o’u cymharu â Chofrestr CYNGACC

Sector
Meithrin
Arall
Cynradd

Cyfanswm
y Ceisiadau

Merched

Dynion

8
3
942

8
2
784
[83%]
295
[61%]
24[69%]
1113
[76%]

1
158
[17%]
188
[39%]
11[31%]
358
[24 %]

Uwchradd

483

Arbennig
CYFANSWM

35
1471

Ar Gofrestr CyngACC
Merched
Dynion

[83%]

[17%]

[58%]
[66%]

[42%]
[34%]

[72%]

[28%]

Tabl 2.2 : Ymgeiswyr yn ôl categori a chenedl
Categori
Bwrsariaeth
YaC
YAA

Merched
642 [74%]
370 [82%]
101 [65%]

Dynion
225 [26%]
79 [18%]
54 [35%]

Cyfanswm
867
449
155

2.3

Daw’r ymgeiswyr o 570 o ysgolion: 8 ysgol feithrin, 397 ysgol gynradd, 144
ysgol uwchradd ac 21 ysgol arbennig. Felly, roedd bron i 30% o ysgolion yng
Nghymru yn ymwneud â’r PPDP: ymddengys hyn fel cyfran uchel iawn ar
gyfer cynllun peilot ac mae’n dynodi bod y cyfleoedd hyn wedi’u derbyn yn
frwdfrydig gan athrawon yng Nghymru. Er bod athrawon cynradd yn cael eu
cynrychioli’n dda mae cyfran yr ysgolion cynradd sy’n cymryd rhan yn y
cynllun yn isel.

2.4.

Mae’r tabl isod yn rhoi manylion am nifer y blynyddoedd o brofiad addysgu
sydd gan yr ymgeiswyr ac yn ei gymharu gyda’r wybodaeth sydd ar gofrestr
CyngACC ar hyn o bryd:
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Tabl 2.3 : Ymgeiswyr yn ôl nifer y blynyddoedd fel athro/athrawes o’i gymharu â
Chofrestr CyngACC.
Blynyddoedd

Nifer yr athrawon

Canran yr
athrawon

Canran ar
Gofrestr
CyngACC

0–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21 +
CYFANSWM

319
337
231
184
400
1471

22
23
16
13
27
100.0

23
14
8
7
48
100.0

Mae gogwydd felly tuag at athrawon sydd â 6-20 mlynedd o wasanaeth. Caiff
athrawon yng nghamau cychwynnol eu gyrfaoedd (0-5 mlynedd) eu
cynrychioli’n weddol agos at eu niferoedd a chaiff y rhai hynny sydd â 21+
mlynedd o addysgu eu tangynrychioli’n sylweddol. Nid oes tystiolaeth i
ddynodi’r rheswm am yr anghydbwysedd hwn, ond mae’n werth i CyngACC ei
ystyried.

2.5 Mae tabl 2.4 yn dangos bod canran uchel o ymgeiswyr wedi bod yn eu
hysgolion am llai na 10 mlynedd (bron i 73%), gyda’r rhan fwyaf (48%) wedi
treulio llai na 5 mlynedd yn eu swydd bresennol. Mae diffyg tystiolaeth
ansoddol i awgrymu rheswm am y sefyllfa hon, er ei bod hi’n bosibl dyfalu bod
mwyafrif yr athrawon oedd yn cael eu denu at y cynllun yn ceisio ychwanegu
at eu profiad proffesiynol, mewn ffordd a allai ddatblygu eu gyrfa.
Tabl 2.4 : Ymgeiswyr yn ôl nifer y blynyddoedd yn yr ysgol
Blynyddoedd
0-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 +
CYFANSWM

Nifer yr athrawon
698
362
231
85
73
1449

Canran
48.2
25.0
15.9
5.9
5.0
100

2.6 Mae tabl 2.5 yn dangos canran yr ymgeiswyr o statws gwahanol o fewn ysgolion
sy’n cymryd rhan. Mae patrwm ychydig yn wahanol ar gyfer ysgolion cynradd ac
uwchradd, gyda chyfran uwch o geisiadau gan uwch reolwyr yn y blaenorol. Mae
hyn yn debygol o fod yn ganlyniad i’r ffaith bod bron pob dirprwyon, a llawer o
benaethiaid yn y sector hwn, hefyd yn gyfrifol am ddosbarth. Nifer fechan iawn o
athrawon llanw [22 i gyd] a fanteisiodd ar y PPDP.
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Tabl 2.5 : Statws ymgeiswyr

Statws

Cynradd

Uwchradd

Pennaeth

9.5

1.5

Uwch Reolwyr Eraill

11.7

6.9

Pennaeth Adran /
Arweinwyr Cwricwlwm

35.6

39.5

Athro Anghenion Arbennig

5.9

2.9

Graddfa Genedlaethol
Safonol

36.1

47.2

Athro Llanw

1.2

2.1

2.7 Mae tabl 2.6 yn dangos nifer yr athrawon sy’n cymryd rhan yn y PPDP o bob AALl
yng Nghymru, y canran mae hyn yn ei gynrychioli o gyfanswm yr ymgeiswyr a sut
mae hyn yn cymharu gyda chanran yr athrawon o bob AALl sydd ar gofrestr
CyngACC.

Tabl 2.6 : Ymgeiswyr yn ôl AALl a chymhariaeth â Chofrestr CYNGACC:
AALl

Heb eu neilltuo
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam
Powys
Ceredigion
Sir Benfro
Caerfyrddin
Abertawe
Castell-nedd Port
Talbot
Pen-y-bont ar Ogwr
Bro Morgannwg
Rhondda Cynon Taf
Merthyr Tudful
Caerffili
Blaenau Gwent
Torfaen

Nifer yr
ymgeiswyr

Canran

3
27
76
44
52
23
41
89
32
28
84
124
57

0.2
1.8
5.2
3.0
3.5
1.6
2.8
6.1
2.2
1.9
5.7
8.4
3.9

Canran ar
Gofrestr
CyngACC
Dd/B
2.2
4.1
3.6
3.2
4.9
3.8
4.5
2.5
4.0
5.8
7.7
4.9

56
141
115
58
89
7
37

3.8
9.6
7.8
3.9
6.1
0.5
2.5

4.5
4.2
8.6
2.1
5.8
2.3
3.3
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Sir Fynwy
Casnewydd
Caerdydd

47
33
208

3.2
2.2
14.1

2.5
4.7
10.3

Mae amrywiaeth glir yn y cyfraddau ymgeisio; sylwir ar hyn yn arbennig yn y
niferoedd uchel sy’n cymryd rhan yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, a’r
gyfradd ymgeisio isel ym Mlaenau Gwent, Sir y Fflint, Sir Benfro a
Chasnewydd.

2.8

Mae tabl 2.7 yn dangos niferoedd a chanrannau’r bobl a wnaeth gymryd rhan
mewn gweithgareddau a arweiniodd at gymhwyster neu achrediad:

Tabl 2.7 : Ymgeiswyr yn ôl y rhai hynny oedd yn ceisio cymhwyster / achrediad

Ie

Na

Dynion Ie

Dynion Na

Merched Ie

Merched
Na

12%

88%

14.5%

85.5%

11.1%

88.9%

Er y dylid trin y ffigyrau hyn yn ofalus, maent yn dynodi nad oedd y rhan fwyaf
o athrawon sy’n cymryd rhan ym mhrosiectau CyngACC yn ceisio achrediad
proffesiynol a/neu academaidd am eu gwaith. Er mai hyn yw’r duedd
gyffredinol mewn addysgu, mae’n fwy amlwg nag ydyw mewn proffesiynau
eraill. Felly, efallai y byddai CyngACC yn dymuno ystyried sut y gallai roi
gwybodaeth i ymgeiswyr am y cyfleoedd i gyflawni achrediad trwy ADB
(achredu dysgu blaenorol)/APDB (achredu profiad dysgu blaenorol).
2.9.

Mae tablau 2.8 a 2.9 yn rhoi manylion am feysydd PPDP y cyfranogwyr. Mae
tabl 2.8 yn dynodi bod rhaniad 70/30 rhwng prosiectau sy’n canolbwyntio ar yr
ystafell ddosbarth a materion rheolaeth. Ni ymddengys bod unrhyw beth
eithriadol neu ryfedd am ddosbarthiad o’r fath. Mae tabl 2.9 yn cynnig
dadansoddiad o feysydd datblygu, gan gynnwys pynciau y cwricwlwm,
meysydd traws gwricwlaidd, a rheolaeth / arweinyddiaeth. Mae’r rhan fwyaf o
feysydd y cwricwlwm yn cael eu cynrychioli’n dda, er bod cyfran y prosiectau’n
ymwneud â Chymraeg iaith gyntaf ac ail iaith yn ymddangos yn isel.
Ymddengys bod meysydd traws Gwricwlaidd y Blynyddoedd Cynnar ac AAA
wedi cael nifer dda o geisiadau. O’i gymharu â hyn, nid yw Sgiliau Allweddol,
ABCh a Chymwysterau Galwedigaethol yn cael eu cynrychioli cystal; gallai
hyn fod yn adlewyrchiad o’r nifer gymharol fechan o athrawon sydd ag
ymrwymiad mawr yn y meysydd hyn.

Tabl 2.8 : Cyfanswm y ceisiadau yn ôl natur y cais.

Nifer

Canran

Ystafell Ddosbarth

1035

70.4

Rheolaeth

436

29.6

CYFANSWM

1471

100.0
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Tabl 2.9 : Cyfanswm yr ymgeiswyr yn ôl meysydd datblygu.
Nifer

Canran

Addysg Arbennig

141

9.6

Addysg Bersonol a
Chymdeithasol

49

3.3

Addysg Gorfforol

32

2.2

Addysg Grefyddol

23

1.6

Allgyrsiol

3

0.2

Arweinyddiaeth

67

4.6

Astudiaethau Cyffredinol

3

0.2

Blynyddoedd Cynnar

117

8.0

Celf

43

2.9

Cerddoriaeth

27

1.8

CGCC

8

0.5

Cymraeg Ail Iaith

18

1.2

Cymraeg Iaith Gyntaf

34

2.3

Dylunio a Thechnoleg

52

3.5

Dyniaethau

99

6.7

Economeg

5

0.3

Gwyddoniaeth

86

5.8

Ieithoedd

26

1.8

Mathemateg

83

5.6

Rheolaeth

199

13.5

Saesneg

141

9.6

Sgiliau Allweddol

17

1.2

TG

100

6.8

Trawsgwricwlaidd

98

6.7

1471

100.0

CYFANSWM
2.10.

Mae tabl 2.10 yn dangos canran [cyffredinol ac yn ôl meysydd datblygu fel yn nhabl
2.9] y prosiectau lle roedd TG yn rhan ohono. Fel a welir, ac eithrio Dylunio a
Thechnoleg, mae’r gyfran yn isel.
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Tabl 2.10 : Nifer yr ymgeiswyr wnaeth gynnwys TG yn eu cynigion.
Maes

Canran oedd yn cynnwys TG
18%
7.1%
4.1%
6.3%
4.3%
6.0%
18.6%
22.2%
12.5%
18%
17.6%
42.3%
24.2%
20.0%
31.4%
15.4%
8.0%
7.8%
11.8%
5.1%
1.7%

Cyffredinol
Addysg Arbennig
Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Addysg Gorfforol
Addysg Grefyddol
Arweinyddiaeth
Celf
Cerddoriaeth
CGCC
Cymraeg Ail Iaith
Cymraeg Iaith Gyntaf
Dylunio a Thechnoleg
Dyniaethau
Economeg
Gwyddoniaeth
Ieithoedd
Rheolaeth
Saesneg
Sgiliau Allweddol
Traws-Gwricwlaidd
Y Blynyddoedd Cynnar

2.11.

O’r 1471 o ymgeiswyr llwyddiannus, methodd 109 ohonynt gwblhau eu
gweithgaredd, am resymau amrywiol fel a nodir yn Nhabl 2.11 isod.

Tabl 2.11 : Rhesymau dros fethu â chwblhau’r gweithgaredd
Rheswm

Bwrsarïau

Ysgoloriaeth
Ymchwil Athrawon
3

Cyfanswm

15

Ymweliad a
Chyfnewid
4

Gweithgaredd /
Cwrs wedi’i
ohirio
Newid swydd
Cwrs wedi’i
ganslo
Salwch
Diffyg amser
Amgylchiadau
personol
Penderfynu
peidio â
gwneud y
gweithgaredd
Arall
CYFANSWM

5
10

1
0

1
0

7
10

7
12
9

4
10
1

2
3
1

13
25
11

3

2

0

5

8
69

1
29

7
11

16
109

10

22

2.12.

Ar sail y data ystadegol uchod a’r dadansoddiad a gynigwyd, byddai’n addas i
CyngACC ystyried y materion canlynol:

2.12.1 Sut byddai modd annog mwy o athrawon sydd wedi rhoi cyfnodau hir o
wasanaeth [21 mlynedd +] i’r proffesiwn i fanteisio ar gyfleoedd, gan
eu bod yn cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd.
2.12.2 Sut y gellid cael gwell ystod o geisiadau o ardaloedd awdurdod lleol,
gan bod rhai yn cael eu gorgynrychioli ar hyn o bryd ac eraill yn cael
eu tangynrychioli.
2.12.3 Sut y gellid cael gwell ystod o geisiadau ar draws ysgolion cynradd yng
Nghymru.
2.12.4 Sut y gellid codi ymwybyddiaeth y cyfranogwyr am y cyfleoedd i geisio
achrediad am y gwaith y maent yn ei wneud.
2.12.5 Sut y gellid annog mwy o geisiadau ar gyfer pynciau a meysydd
cwricwlaidd sy’n cael eu tangynrychioli.
2.12.6 Sut y gellid annog mwy o gyfranogwyr i ddefnyddio TG yn eu
prosiectau.
2.12.7 Sut y gellid denu mwy o athrawon llanw i wneud cais.
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3

BARN Y CYFRANOGWYR YN SEILIEDIG AR YMATEBION HOLIADURON
3.1.

Roedd y ffurflen a’r holiadur gwerthuso yn gofyn am wybodaeth gan y
cyfranogwyr, y penaethiaid, y rheolwyr llinell a’r mentoriaid (YAA yn unig)
ynglŷn â:







3.2.

gweinyddu’r cynlluniau;
cynllunio’r gweithgareddau;
y manteision i’r cyfranogwyr;
y manteision i ysgolion y cyfranogwyr;
cyfleoedd i ddosbarthu canlyniadau’r gweithgareddau; ac
awgrymiadau ar gyfer gwella’r cynlluniau.

Mae’r ymatebion ynglŷn â’r tri chynllun yn debyg iawn ac nid oes
gwahaniaethau arwyddocaol yn ymddangos o’r tair ffynhonnell gwybodaeth.
Er mwyn atal ailadrodd, mae’r adroddiad canlynol yn grynodeb o’r prif
ganfyddiadau, sy’n cyfeirio at ffynonellau neu gynlluniau unigol, lle y bo
hynny’n berthnasol yn unig.
3.2.1. Gweinyddu’r cynllun
Ceir lefelau uchel o fodlonrwydd yn ymwneud â gweinyddu cyffredinol
y cynllun. Nododd bron i 100% eu bod yn ystyried y broses ymgeisio
yn rhwydd neu’n rhwydd iawn gyda tua 95% yn ystyried gweinyddu’r
cynllun yn ‘hawdd iawn’. Nododd y rhan fwyaf bod eu cais wedi’i
brosesu mewn cyfnod rhesymol, er bod nifer yn teimlo y byddai mwy o
amser i gyflwyno eu cais wedi bod yn ddefnyddiol. Roedd nifer fechan
iawn (llai na 5%) o’r rhai wnaeth ddychwelyd eu ffurflenni yn cwyno
bod gormod o waith papur yn gysylltiedig â’r cynllun gan gyfeirio’n
benodol at yr angen i ysgrifennu adroddiad ar ddiwedd y gweithgaredd.
3.2.2. Cynllunio’r gweithgareddau
Yn bron bob achos, roedd y gweithgareddau yn gysylltiedig ag un neu
fwy o'r canlynol:





cynllun gweithredu personol y cyfranogwyr;
cynllun datblygu ysgol;
cynllun adrannol;
cynllun gweithredu ar agwedd o wella ysgol.

Mae ymatebion y cyfranogwyr yn nodi bod tua 80% o’r Bwrsariaethau
a Y a C a 90% o YAA wedi’u defnyddio i ariannu gweithgaredd oedd o
fewn cynllun gweithredu personol yr athro.
Lle nad oedd y
gweithgaredd o fewn cynllun gweithredu personol yr athro, roedd mwy
o enghreifftiau o’r gweithgaredd yn cael ei gynnwys o fewn cynllun
gweithredu’r adran nac o fewn cynllun datblygu’r ysgol. Mewn rhai
achosion, defnyddiwyd y Bwrsari i ddilyn pwynt gweithredu oedd yn
codi o adroddiad arolygiad Estyn. Oherwydd y cysylltiad cryf rhwng y
gweithgareddau, a blaenoriaethau’r ysgolion, sy’n cael ei awgrymu
uchod, nid yw’n rhyfeddod na chafodd 98% o’r athrawon unrhyw
anhawster yn cael cytundeb a chymorth gan eu pennaeth. Fodd
bynnag, mewn nifer fechan o achosion, roedd sylwadau athrawon yn
awgrymu bod rhai penaethiaid o’r farn mai hwy oedd ‘ceidwaid yr arian’
ac yn rheoli defnydd yr arian, yn ogystal â rhoi cyfarwyddyd am y
gweithgaredd i’w gynnal.
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3.2.3. Manteision i’r cyfranogwyr
Mae hyn yn cael ei drafod yn llawn yn Adran 4. Mae’n werth nodi yma
bod bron pob un o’r cyfranogwyr, y penaethiaid a’r mentoriaid yn
ystyried bod y gweithgareddau yn effeithiol neu’n effeithiol iawn wrth
wella sgiliau proffesiynol, gwybodaeth a dealltwriaeth yr athrawon.
3.2.4. Manteision i’r ysgolion
Mae hyn yn cael ei drafod yn llawn yn Adran 5. Unwaith yn rhagor,
roedd bron pob ymateb yn ystyried bod y gweithgareddau yn effeithiol,
neu bod ganddynt y potensial i fod yn effeithiol neu’n effeithiol iawn
wrth wella’r ddarpariaeth a chodi safonau. Nododd llawer ohonynt ei
fod yn rhy fuan i weld gwelliannau mewn safonau.
3.2.5. Cyfleoedd i rannu’r canlyniadau
Nododd 99% o’r rhai oedd yn ymateb i’r cwestiwn hwn eu bod wedi
cael cyfleoedd, neu y byddai cyfleoedd i’r athro roi adborth i’r staff a
chydweithwyr, ac mewn rhai achosion, i’r llywodraethwyr hefyd. Yn
bennaf, rhoddwyd adborth mewn cyfarfodydd staff llawn, cyfarfodydd
adrannol a diwrnodau HMS. Pan oedd y gweithgaredd yn benodol
iawn, roedd yr adborth yn dueddol o fod yn gyfyngedig i gydweithwyr
yn yr un maes gwaith, er enghraifft athrawon y blynyddoedd cynnar a
staff cymorth. Nododd nifer fechan bod angen lledaenu ehangach y tu
allan i’w hysgol eu hunain.
3.2.6. Awgrymiadau ar gyfer gwelliant
Fel y gellir gweld o’r dadansoddiadau uchod, mae awgrymiadau ar
gyfer gwelliannau yn cael eu gwneud yng nghyd-destun cyfraddau
bodlonrwydd uchel iawn ar gyfer pob un o’r tri chynllun. Nododd pob
un wnaeth ymateb y byddent yn argymell y cynllun i gydweithwyr eraill.
Nododd ychydig dros 95% o athrawon a 90% o benaethiaid na fyddai’r
gweithgaredd wedi gallu cael ei gynnal heb nawdd gan CyngACC.
Roedd y nifer fechan o benaethiaid ac athrawon a ddywedodd y byddai
wedi digwydd pryn bynnag fel arfer yn ychwanegu bod y nawdd wedi
galluogi’r gweithgaredd i ddigwydd yn gynt nag a fyddai’n bosibl fel
arall. Y prif faterion a godwyd oedd:


Roedd ysgolion cynradd bychain ac ysgolion lle’r oedd nifer o
athrawon yn cymryd rhan yn y gweithgareddau yn ystyried bod
aros tan ddiwedd y prosiect am arian yn rhoi baich ariannol
dianghenraid ar y cyfranogwyr a/neu ysgolion. Byddent yn dymuno
i CyngACC dalu ymlaen llaw neu mewn rhandaliadau. Awgrymodd
rhai y dylai bod cyllideb ar wahân i’w ddefnyddio ar gyfer athrawon
llanw, ar gael yn ôl y galw, nid ar ddiwedd y prosiect. Nid oedd yr
ysgolion hyn yn ymwybodol bod CyngACC eisoes wedi cyflwyno
system o daliadau interim.



Nododd nifer sylweddol o benaethiaid am yr anhawster o drefnu
athrawon llanw ‘o’r ansawdd cywir’ a soniwyd hefyd bod dyddiau
llanw yn gallu amharu / cael effaith andwyol ar yr ysgol.
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Byddai nifer o benaethiaid yn dymuno cael nawdd wedi’i glustnodi
i’r flwyddyn academaidd er mwyn ei gwneud hi’n haws cynnwys y
gweithgareddau o fewn cylch cynllunio datblygiad yr ysgol.



Roedd ysgolion â nifer fawr o staff yn cymryd rhan yn teimlo y
byddai o fantais iddynt allu gwneud cais fel grŵp yn hytrach na
cheisiadau unigol ar wahân.



Byddai rhai o’r bobl a holwyd wedi croesawu mwy o arweiniad a
dewis ehangach o brosiectau i’w noddi.



Awgrymodd nifer fechan o’r cyfranogwyr y dylai nawdd fod ar gael
i’w galluogi i gynnal gweithgareddau dilynol, mewn oddeutu 2 i 3
blynedd er mwyn ychwanegu at y gweithgareddau hynny a
ariannwyd eisoes.



Roedd nifer o’r rhai wnaeth ymateb yn dadlau dros nawdd am
gyfnod hwy. Roedd penaethiaid yn teimlo y byddai hyn yn eu
galluogi nhw / eu hathrawon i gynllunio DPP yn well a chael
atgyfnerthu a datblygu’r gweithgaredd cychwynnol yn gynyddol.
Roedd mentoriaid yn credu bod angen mwy o amser ar gyfer y
prosiectau ymchwil.



Awgrymodd nifer o’r rhai wnaeth ymateb, gan gynnwys traean o’r
mentoriaid, y dylid dosbarthu ‘cynnyrch terfynol’ y gweithgareddau
yn ehangach ac y dylid rhoi adroddiadau amdanynt ar y rhyngrwyd.



Awgrymodd rhai y dylid cynhyrchu cronfa ddata o ddiwrnodau HMS
sydd ar gael ac ysgolion sy’n fodlon cymryd rhan yn y ‘gwaith
prosiect’.



Byddai rhai mentoriaid wedi gwerthfawrogi cymryd rhan yn gynt ac
awgrymwyd y byddai’n ddefnyddiol rhoi mwy o bwyslais ar hyn yn y
canllawiau i benaethiaid ac athrawon ynglŷn â dewis mentoriaid a’u
cyfranogiad.



Roedd rhai mentoriaid yn ystyried bod angen arweiniad pellach
ynglŷn â fformat ysgrifennu’r adroddiad terfynol.



Gofynnodd nifer fechan iawn am yr hyblygrwydd i ddefnyddio’r
arian i brynu deunydd i gefnogi eu gweithgaredd a dywedodd rhai
ohonynt bod angen mwy o bwyslais am yr angen i gadw
derbynebau.
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4

MANTEISION I’R ATHRAWON UNIGOL
4.1.

Yn eu hymatebion holiadur, nododd pob cyfranogwr, a bron pob pennaeth a
mentor, bod y gweithgareddau DPP wedi bod yn effeithiol neu’n effeithiol iawn
wrth wella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol y cyfranogwyr. Fel a welir yn nhabl
4.1 isod, roedd gwahaniaethau bychain yn sylwadau’r cyfranogwyr a’u
penaethiaid. Roedd y cyfranogwyr yn fwy tebygol o ddweud bod y weithgaredd
yn effeithiol iawn na’r penaethiaid, yn enwedig mewn perthynas ag ymweliadau
a theithiau cyfnewid.

Tabl 4.1 : Effeithiolrwydd gweithgareddau wrth ddatblygu sgiliau a gwybodaeth
proffesiynol yr athrawon.
Gradd a
ddyfarnwyd

1[effeithiol
iawn]
2
3
4[aneffeith
iol]

Bwrsarïau
Cyfranogw Penaethiaid
yr%
%

YaC
Cyfranogw
Penaethiai
yr %
d%

Cyfranogw
yr %

YAA
Penaethiai
d%

93

77

50

10

90

80

7
0
0

22
1
0

50
0
0

90
0
0

10
0
0

20
0
0

Mentoriaid
%

85
12
3
0

4.2 Mae’r manteision canlynol yn amlwg o’r dystiolaeth werthuso:








datblygu anghenion a sgiliau unigol;
ffactorau cymhelliant a gyrfa;
defnyddio arfer da;
amser i ddatblygu arfer adlewyrchol;
dysgu yn y gwaith;
gweithio ar y cyd gyda gweithwyr proffesiynol eraill;
enillion dysgu ac addysgu.

Disgrifir y rhain yn y paragraffau isod.
4.3 Ystyriwyd yr effaith y mae’r PPDP wedi'u cael wrth alluogi athrawon i nodi a datblygu
eu hanghenion a’u sgiliau eu hunain, fel mantais arbennig o’r cynllun ac mae’n cael ei
gymharu’n ffafriol, yn y cyd-destun hwn, gyda GCAH, sy’n ymddangos yn llai ffafriol i
anghenion unigol DPP. Ar gyfer llawer o athrawon, mae’r addasrwydd i’r diben hwn,
sy’n bosibl drwy ddefnyddio diwrnodau HMS ar gyfer anghenion personol, wedi
arwain at y DPP mwyaf effeithiol y maent wedi’i brofi. Mae teimlad bod y cryfder hwn
yn deillio o ganolbwyntio ar hunan-gynllunio a datblygu, sy’n galluogi’r athrawon i
benderfynu beth maent ei angen, pryd maent yn dymuno cael gafael arno a phwy neu
beth fydd y darparwr. Er bod enghreifftiau o’r fantais hon yn cynnwys datblygu sgiliau
personol, fel arfer maent yn gysylltiedig â chyfleoedd ar gyfer athrawon dosbarth,
cydlynwyr, Penaethiaid Adran a’r rhai hynny sy’n rhan o reoli’r ysgol, i ddatblygu a
gwella eu rolau a’u cyfrifoldebau arbennig.
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Defnyddiodd Pennaeth Cerddoriaeth mewn ysgol uwchradd ei Bwrsari i ddatblygu
sgiliau trwy ddefnyddio technolegau newydd i sicrhau bod perfformiad a
chyfansoddiadau pob disgybl yn cael eu recordio mewn ffordd mor broffesiynol â
phosibl. Derbyniodd ddau ddiwrnod o hyfforddiant personol mewn ystod eang o
feysydd, gan gynnwys defnyddio recordiwr disg mini amldrac, recordio grwpiau ac
unigolion yn fyw, defnyddio microffonau a meddalwedd perthnasol, cymysgu
cerddoriaeth, technoleg CD-R a throsglwyddo deunydd o CD i MD a thâp. Roedd
llawer o fanteision i’r broses dysgu ac addysgu, a chanfyddir llawer mwy wrth i
hyder dyfu wrth ddefnyddio gwybodaeth newydd. Nodwedd ddiddorol o’r
weithgaredd yw y gwahoddwyd disgyblion TGAU a Safon Uwch i ymuno â rhan
o’r hyfforddiant ac o ganlyniad i hyn, mabwysiadwyd cynllun dysgu pyramid –
roedd disgyblion oedd yn hyderus yn defnyddio rhai sgiliau, yn eu dysgu i eraill.
Roedd y ffaith bod hyfforddiant yn digwydd yn yr ysgol ac yn defnyddio eu hoffer
eu hunain, yn ei wneud yn brofiad deniadol i bawb.
Defnyddiodd Cydlynydd DT cynradd ei Bwrsari i adolygu darpariaeth pwnc a
gwella ei rôl hi o fewn yr ysgol. Defnyddiodd ei nawdd i brynu athrawon llanw,
sy’n golygu iddi hi gael tri diwrnod digyswllt i ymweld â phob dosbarth yn yr ysgol,
arsylwi gwersi, siarad â disgyblion ynglŷn â’u tasgau DT a siarad ag athrawon
ynglŷn â’r cynllun gwaith, monitro ansawdd y ddarpariaeth ac adolygu
goblygiadau adnoddau.
4.4 Er mai’r ysgogiad a gynigir gan y PPDP yn nhermau cymhelliant a gyrfa yw’r anoddaf
i’w dangos mewn termau cadarn, roedd llawer o athrawon yn sôn amdanynt. Roedd
y rhain yn cynnwys:







brwdfrydedd ac ysbrydoliaeth yn sgîl cyfleoedd, er enghraifft gan Y a C, i ystyried
safbwyntiau a dulliau arloesol newydd
mewnwelediad (trwy nodi anghenion a chynllunio ar gyfer y dyfodol) a chyfleoedd
(trwy wella CV) ar gyfer datblygu gyrfa;
y cynnydd mewn statws a bri a deimlwyd gan y rhai oedd wedi derbyn cefnogaeth
gan CyngACC a’r effaith roedd hyn wedi’i gael ar hyder, morâl a chyfraddau cadw
o fewn y proffesiwn;
y gwerth y mae athrawon eu hunain wedi’i ychwanegu at y prosiectau gan roi
amser ychwanegol i’r gwaith, oherwydd eu bod yn teimlo mai nhw oedd yn
berchen arno;
cymorth ariannol tuag at ffioedd cyrsiau AU, gan alluogi achrediad academaidd a’r
cyfle i ddatblygu deunydd dysgu ac addysgu ar gyfer aseiniadau a rhoi cynnig
arnynt;
cael gwared ar arwahanrwydd proffesiynol a deimlwyd gan athrawon mewn
sefyllfaoedd arbennig, er enghraifft, y rhai hynny mewn cymunedau AAA, ysgolion
cyfrwng Cymraeg ac ysgolion cynradd bychain, lle nad oedd unrhyw ddiwylliant
DPP yn yr ysgol neu ddarpariaeth lleol annigonol.
Defnyddiodd pennaeth ysgol gynradd wledig ei nawdd Y a C i ddatblygu
cysylltiadau agosach gyda dau gydweithiwr yr oedd wedi’u cyfarfod ar y Rhaglen
Arweinyddiaeth ar gyfer Penaethiaid. Ymwelodd a’u hysgolion ac arsylwi ar eu
harfer mewn ystod eang o feysydd, er enghraifft, cynllunio, addysgu llythrennedd,
gosod targedau, asesu, dulliau arweinyddiaeth, rheoli ymddygiad ac arwain y
cwricwlwm. Wrth ddychwelyd i’r ysgol, lluniodd gynllun gweithredu i ddefnyddio’r
arfer da yr oedd wedi’i weld.
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4.5 Mae’r arian Y a C, yn enwedig, wedi nodi arfer da a galluogi athrawon i’w
mabwysiadu. Mewn rhai achosion, ymddengys mai prif fantais gweld arferion
ysgolion eraill yw i gynyddu hyder yr athrawon yn yr hyn y maent yn ei wneud eisoes,
ond yn y rhan fwyaf o achosion, y cyfleoedd a gafwyd oherwydd PPDP wedi arwain
athrawon i ddefnyddio / addasu dulliau gweithredu nad ydynt yn rhan o’u harfer
proffesiynol ar hyn o bryd.

Defnyddiodd athro newydd gymhwyso ei nawdd Y a C i dreulio tri diwrnod yn
ymweld ag ysgolion o fewn a thu allan i’w AALl i weld arfer da a nodwyd eisoes
oedd yn berthnasol i dargedau yn ei Broffil Mynediad Gyrfa. Yn y rhan fwyaf o
achosion roedd hyn yn cadarnhau’r arfer yr oedd ef a’i ysgol yn ei ddefnyddio
eisoes, ond roedd yn ddefnyddiol cadarnhau hyn. Drwy wylio eraill yn addysgu a’i
gymharu â’i arfer addysgu ei hun, datblygwyd hyder yr athro newydd gymhwyso.
4.6 Efallai mai’r amser a ganiateir ar gyfer twf proffesiynol gan nawdd PPDP oedd y
fantais fwyaf a nodwyd mewn ymatebion holiadur y rhai wnaeth ymateb. Roedd dwy
agwedd oedd yn berthnasol i hyn:




Y cyfleuster i athrawon dreulio ‘cyfnod i ffwrdd’ o’r ystafell ddosbarth i ddarllen,
cynllunio, gwneud ymchwil ac yn gyffredinol, arddangos y nodweddion sy’n aml yn
cael eu priodoli i’r ymarferydd adlewyrchol – ymgorfforiad o’r gweithiwr
proffesiynol llwyddiannus.
Yr amser i ddatblygu syniadau, gwybodaeth ac arferion sy’n bodoli eisoes, trwy
ddefnyddio ymchwil addysgol newydd a/neu ddulliau gweithredu newydd i ddysgu
ac addysgu. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys nodi hoff ddulliau dysgu’r
disgyblion, defnyddio gwybodaeth gyda sgiliau meddwl, datblygu cysylltiadau
gydag asiantaethau allanol a mabwysiadu dulliau gweithredu ar gyfer dysgu y
Blynyddoedd Cynnar sy’n ymwneud â Reggio Emilia.
Defnyddiodd athrawes ysgol gynradd y Bwrsari i gael cymorth arbenigwr allanol
yn y celfyddydau. Cydweithiodd arbenigwr arlunio, barddoni a drama lleol gyda’r
athrawes i gynllunio rhaglen o weithgareddau ar y thema ‘adeiladau’ er mwyn
datblygu sgiliau iaith, celf a symudiad y disgyblion. Bu’r prosiect yn llwyddiannus
iawn a bydd yn cael ei ddefnyddio trwy’r ysgol.

4.7 Mae’r PPDP amrywiol wedi rhoi cyfle i’r athrawon ddefnyddio dysgu yn y gwaith sy’n
gyffredin i weithgaredd DPP mewn proffesiynau eraill ac y mae llawer o athrawon yn
amlwg yn hoffi’r dull hwn orau. Yn aml, mae’n well gan yr athrawon wneud y gwaith
yn eu hysgol eu hunain, ymweld ag ysgolion eraill a weithiau cael profi amodau mewn
ysgolion mewn gwledydd eraill na chlywed neu ddarllen am arferion newydd.
Defnyddiodd cydlynydd CCGC arian Y a C i astudio cyfleoedd galwedigaethol ar
gyfer myfyrwyr hamdden a thwristiaeth ac astudiaethau busnes yng Nghanada.
Aeth i ymweld â Chynhadledd Myfyrwyr Toronto lle y cymrodd ran yn y seminarau
rhyngweithiol ac ymweld â diwydiannau lleol.
4.8 Agwedd berthnasol i ddysgu yn y gwaith yw’r ffordd y mae PPDP wedi galluogi
athrawon i gydweithio ac ymgynghori gyda chydweithwyr, mewn ffordd na chafodd ei
ddefnyddio o’r blaen. Efallai fod hyn oherwydd pwysau gwaith ac amser. Bydd
nawdd CyngACC, felly, wedi rhoi’r cyfle a’r teimlad o bwrpas i orchfygu hyn.
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Defnyddiodd cydlynydd TGCh ysgol gynradd arian y Bwrsari i gynhyrchu cyfres o
wersi mewn pynciau amrywiol, a gafodd eu defnyddio fel sail i ledaenu arfer da
mewn HMS mewnol.
4.9 Er mai un o gryfderau’r PPDP o’i gymharu â mathau eraill o DPP yw’r cyfleoedd y
maent yn eu darparu ar gyfer datblygiad personol, mae’n anochel ac yn ddymunol
bod y manteision hyn yn golygu manteision i’r disgyblion a’r ysgol, trwy welliannau
mwy cyffredinol mewn dysgu ac addysgu. Defnyddiwyd llawer o YAA i ymchwilio i’r
pwyslais cynyddol ar bwysigrwydd dysgu. Yn aml, defnyddiwyd bwrsarïau i nodi a
datblygu arfer da wrth bontio CA2/CA3. Mae Y a C wedi creu ymwybyddiaeth y gellid
cael disgwyliadau uwch ar gyfer cyrhaeddiad disgybl, er enghraifft, mewn sefyllfa lle
mae chwarae wedi'i strwythuro yn cael ei gynllunio a’i ddatblygu’n fwy gofalus yn
narpariaeth y Blynyddoedd Cynnar.

Mewn un ysgol uwchradd, mae athro wedi defnyddio nawdd YAA i gynnal prosiect
ymchwil gweithredu sy’n ymwneud â gwerth TG fel cymorth dysgu ar gyfer
disgyblion sy'n tangyflawni. Mewn grwpiau ffocws, rhoddwyd gyfle iddynt gymryd
rhan mewn ystod o weithgareddau gan ddefnyddio TG, yn hytrach na thasgau ar
bapur. Oherwydd hyn, cafwyd agwedd well at ddysgu, cynnydd mewn hyder a
pheth tystiolaeth o welliannau mewn safonau.
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5

MANTEISION I YSGOLION
5.1.

Yn eu hymatebion i’r holiadur, nododd bron pob un o’r cyfranogwyr, ar bob un
o’r tri chynllun, a’u penaethiaid, bod eu dewis weithgaredd wedi bod yn effeithiol
neu’n effeithiol iawn wrth wella’r ddarpariaeth a chodi safonau yn eu hysgolion.
Fel a welir yn nhabl 5.1 isod, roedd rhai gwahaniaethau yn narganfyddiadau’r
cyfranogwyr a’u penaethiaid, gyda’r cyntaf yn fwy tebygol i nodi fod y
gweithgaredd yn effeithiol iawn. Y bwrsariaethau wnaeth dderbyn y ganran
uchaf o ganlyniadau ‘effeithiol iawn’ gan y ddau grðp. Rhybuddiodd nifer o
benaethiaid a chyfranogwyr ei bod yn rhy gynnar i farnu a oedd y gweithgaredd
wedi gwella’r ddarpariaeth neu wedi codi safonau.

Tabl 5.1 : Effeithiolrwydd y gweithgaredd wrth wella’r ddarpariaeth a chodi
safonau.
Gradd
a ddyfarnwyd
1[effeithiol
iawn]
2
3
4[aneffeithiol]

Bwrsarïau
Cyfranogwyr
Penaethiaid
%
%
67
77
33
0
0

YaC
Cyfranogwyr
Penaethiaid
%
%
50
0
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1
0

50
0
0

100
0
0

YAA
Cyfranogwyr
Penaethiaid
%
%
67
33
33
0
0

5.2.

Atgyfnerthwyd a newidiwyd y barnau a nodwyd yn yr holiaduron trwy gynnal
cyfweliadau gyda’r cyfranogwyr a’r penaethiaid, yn ogystal â darllen
adroddiadau’r cyfranogwyr.
Nododd rhai bod gwelliannau mesuradwy yn
sgiliau penodol y disgyblion megis darllen, sillafu ac agweddau o fathemateg.
Yn gyffredinol, gwelir y bydd gwelliannau mewn safonau sy’n deillio o’r
gweithgareddau yn cymryd peth amser ac mae ysgolion wedi cyflwyno
strategaethau i adlewyrchu hyn. Yr effeithiau uniongyrchol yw gwelliannau yn y
ddarpariaeth a threfniadau mewnol a rhwng ysgolion.

5.3.

Nodir y prif fanteision a’r manteision posibl yn y rhestr isod gydag enghreifftiau:
5.3.1.

Gwelliannau mewn sgiliau penodol
Fel a nodir uchod, nod llawer o'r gweithgareddau oedd gwella sgiliau
penodol gyda phlant penodol.
Cychwynnodd Prosiect YAA ar effeithiau rhaglen gloywi iaith ar ôl i
athrawes nodi bod iaith wael yn ardal yr ysgol. Dywedodd yr athrawes
yn ei hadroddiad bod y ‘plant i gyd wedi elwa o’r rhaglen’, ar ôl chwe
mis. Cynyddodd chwe deg naw y cant o’r plant eu sgôr Graddfa Geirfa
Llun Prydain (BPVS) dros y cynnydd a ddylai fod wedi digwydd yn unol
â’r cynnydd mewn trefn oed’. Yn dilyn hyn, daeth yr athrawes i’r
canlyniad bod:
(a)
grŵp o blant sy’n dioddef o oedi wrth ddysgu iaith wedi gwella
canlyniadau eu prawf BPVS wrth gymryd rhan yn y rhaglen
ymyrraeth ddyddiol.
(b)
mae’r rhaglen ymyrraeth wedi hyrwyddo cynnydd mesuradwy
yn yr iaith dderbyniol.
(c)
Elwodd plant oedd yn cael anawsterau wrth ddatblygu sgiliau
llythrennedd sylfaenol, o’r ffaith bod rhywun wedi cydnabod eu
diffygion o ran caffael a deall iaith, ac wedi cymryd camau i
ymyrryd.
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67
0
0

5.3.2

Cyflwyno a gwerthuso strategaethau addysgu newydd
Roedd nifer o’r gweithgareddau, yn enwedig yr ymweliadau, yn
ymwneud â nodi a gweithredu arfer da.
Er enghraifft, nododd un athrawes wnaeth ymweld ag ysgolion yn
Lloegr i arsylwi’r Strategaeth Rhifedd Cenedlaethol yn cael ei gyflwyno:
‘Roedd yr ymweliadau yn ddiddorol iawn ac yn berthnasol i’m rôl
bresennol fel Cydlynydd Mathemateg. Mae fy nosbarthiadau wedi
elwa o’r ymweliadau, yn ogystal ag aelodau eraill o’r adran trwy
drafodaeth yn arwain at weithredu’r strategaeth yn eu dosbarthiadau.
Mae aelodau o staff wedi trefnu i ymweld â’m hystafell ddosbarth i
arsylwi a gwerthuso’r strategaeth a byddaf innau’n arsylwi ac yn
gwerthuso eu gwersi.
Ymwelodd athrawes arall sydd â dau ddisgybl awtistig yn ei dosbarth
prif ffrwd ag ysgol sydd ag enw da am ddysgu disgyblion awtistig.
Dywedodd: ‘Rwy’n teimlo y gellir cwrdd ag anghenion y ddau ddisgybl
yn awr trwy ddefnyddio’r rhaglenni PECS a TEACCH a’r rhaglen tŷ
bach. Bydd cyfathrebu a dealltwriaeth y plant yn gwella’n fawr a bydd
eu hymddygiad yn newid. O ganlyniad i hyn, bydd y safonau’n codi.

5.3.3. Gloywi’r cwricwlwm, trwy gydweithio rhwng ysgolion.
Defnyddiwyd peth o’r nawdd yn y cynllun Y a C i ariannu
gweithgareddau cyswllt rhwng ysgolion.
Mae un ysgol yn ardal Wrecsam yn cysylltu ag ysgol yn Llanelli. Mae
gan ysgol arall yn Rhuthun gysylltiad ag ysgol yng Nghaernarfon.
Mae’r gweithgareddau cyswllt yn amrywio’n fawr. Mae athrawon wedi
ymweld ag ysgolion eraill i gychwyn gweithgareddau addas ar gyfer
disgyblion ac i wneud trefniadau i ddisgyblion gael mynd ar deithiau
cyfnewid. Mae disgyblion yn anfon e-byst rhwng ysgolion, wedi
ysgrifennu a chynhyrchu fideos o’u hamgylchedd lleol i rannu gydag
ysgolion eraill ac wedi cynhyrchu ac anfon cylchgronau ynglŷn â nhw
eu hunain. Mae cynlluniau ar y gweill i ehangu’r defnydd o dechnoleg i
wella cysylltiadau, megis datblygu gwefannau a defnyddio gwe
gamerâu a fideo-gynadledda. Mae athrawon yn nodi fod profiadau o’r
fath yn cael effaith gadarnhaol ar ddisgyblion. Maent yn dysgu am
ddaearyddiaeth a hanes ardal arall yng Nghymru ac am ddyheadau,
diddordebau a bywydau disgyblion sydd tua’r un oed yn yr ardaloedd
hynny. Maent yn ymfalchïo yn eu cynyrchiadau, a nodwyd bod
safonau llythrennedd wedi gwella. Mae safonau sgiliau TGCh hefyd
wedi gwella trwy’r mentrau hyn.
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5.3.4. Gloywi’r cwricwlwm trwy gynhyrchu neu gael deunydd newydd.
Mae tystiolaeth bod cymhelliant a chyfranogiad disgyblion wedi gwella
o ganlyniad i gyflwyno dulliau addysgu newydd neu adnoddau mwy
creadigol.
Er enghraifft, dywedodd athro hanes oedd wedi cynhyrchu deunydd
addysgu newydd: ‘Rydym wedi sylwi bod disgyblion yn hoffi defnyddio
llyfrynnau, yn enwedig os yw’n cynnwys ffynonellau uniongyrchol am
eu cymdogaeth. Rwyf wedi gallu dewis ffynonellau sy’n fwy perthnasol
i’n disgyblion ... fel y gall disgyblion gael gwybodaeth a dealltwriaeth
ehangach o fywyd yn Ne Cymru yn ystod blynyddoedd y rhyfel'.
5.3.5. Gwell dilyniant a chynnydd wrth drosglwyddo rhwng ysgolion
Roedd nifer o weithgareddau ym mhob categori wedi’u cynllunio i wella
cynnydd a dilyniant wrth i ddisgyblion drosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r
ysgol uwchradd, mewn amryw o agweddau o’r cwricwlwm, er
enghraifft, mewn gweithgareddau llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth
a’r celfyddydau creadigol.
Mae athrawes a wnaeth ymchwil i ddilyniant a chynnydd mewn
llythrennedd, rhwng CA2 a CA3, yn nodi: ‘Mae’r prosiect hwn wedi
chwarae rhan hanfodol wrth gael gwared ar y rhwystrau a’r
camsyniadau rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd.
Roedd yr
athrawon a wnaeth gymryd rhan yn yr astudiaeth yn teimlo y byddai’r
cyswllt rhwng y ddwy ysgol yn haws ar ôl cynnal y prosiect hwn.
Roeddent yn cydnabod y gwahaniaethau yn ogystal â’r tebygrwydd
rhwng y dulliau gwaith yn y ddau gyfnod allweddol – y cwricwlwm,
gweinyddu a bugeiliol. Bydd gwerthuso’r prosiect hwn yn barhaus.
Byddwn yn sylweddoli ei lwyddiant wrth i fwy o ddisgyblion symud o’r
ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd, ac wrth i’w perfformiad gael ei
asesu. Gobeithir y bydd gwelliant mewn dilyniant a chynnydd yn
arwain at lefelau cyflawniad uwch gan ddisgyblion.’
5.3.6. Gwell dilyniant a chynnydd o fewn ysgolion
Defnyddiwyd y bwrsarïau yn aml gan gydlynwyr y cwricwlwm mewn
ysgolion cynradd i ddarparu amser i gynnal archwiliad o sut roedd eu
pwnc hwy yn cael ei ddysgu yn yr ysgol. Roedd manteision yn
cynnwys:



5.4

Adborth i gydweithwyr addysgu ynglŷn â chryfderau a meysydd i’w
datblygu.
Adolygu’r cynllun gwaith i wella cynnydd a dilyniant a chyflwyno
mwy o her i’r gwaith.
Cynhyrchu neu adolygu deunydd i gefnogi addysgu a dysgu.

Mae’r dystiolaeth sy’n deillio o ymweliadau i ysgolion a darllen adroddiadau’r rhai
oedd yn cymryd rhan yn nodi’n gryf mai’r gweithgareddau sydd fwyaf tebygol o fod o
fantais barhaol i’r ysgol yw’r rhai hynny:
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sydd ag amcanion eglur yn canolbwyntio ar y disgyblion, sy’n gysylltiedig â CDY,
cynllun adrannol neu gynllun gweithredu penodol ar agwedd o waith yr ysgol; a
lle mae cyfleoedd wedi’i strwythuro i rannu’r profiad gydag eraill a dosbarthu’r
canlyniadau i grŵp ehangach.
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6.

CRYFDERAU A GWENDIDAU’R PROSIECTAU PEILOT
6.1.
Yn seiliedig ar farn y cyfranogwyr (o dystiolaeth o’r ffurflenni gwerthuso,
adroddiadau a chyfweliadau) eu penaethiaid / rheolwyr llinell / mentoriaid (yn deillio o
holiaduron a chyfweliadau) a gwerthusiadau’r ymgynghorwyr, mae’r adran hon yn
ystyried cryfderau a gwendidau y PPDP a nodwyd. Yna, mae’n cymharu y rhain gyda
chanfyddiadau astudiaethau/gwerthusiadau diweddar am weithgareddau DPP mewn
addysgu a phroffesiynau eraill cyn awgrymu rhai casgliadau.
6.2.
Mae’r mwyafrif helaeth o’r dystiolaeth werthuso yn awgrymu bod gan y PPDP
lawer mwy o gryfderau nac o wendidau. Dyma’r cryfderau a nodwyd:
6.2.1.
Prosiectau gwerth chweil na fyddai wedi cael eu cynnal fel arall (oherwydd
diffyg nawdd arall) neu, os byddent wedi digwydd, byddent wedi digwydd yn arafach, yn
llai systematig a chyda chanlyniadau o ansawdd is.
6.2.2. O’i gymharu â nawdd GCAH, roedd y PPDP:




yn hwyluso canolbwyntio ar fentrau unigol, dosbarth a mentrau yn yr
ysgol trwy ddysgu hyblyg a dysgu yn y gwaith;
yn galluogi rhai gweithgareddau – yn enwedig ym meysydd Y a C ac
YAA – i ddigwydd na fyddai wedi cael eu hariannu trwy GCAH;
o fantais ariannol arbennig i ysgolion cynradd, nad ydynt fel arfer yn
derbyn cyllidebau gweddol fawr gan GCAH.

6.2.3. Y cynnydd a gafwyd yn sgiliau (personol a phroffesiynol) a gwybodaeth
(penodol i’r pwnc a generig) athrawon.
6.2.4. Yn y rhan fwyaf o’r prosiectau, arweiniodd y cynllunio gofalus a’r pwrpas
clir at ganlyniadau sydd wedi arwain at ganlyniadau defnyddiol, gan
gynnwys rhai achosion o arfer gwirioneddol arloesol sy’n haeddu cael eu
dosbarthu’n eang.
6.2.5. Gweinyddu’r cynllun gan swyddogion a staff CyngACC.
6.2.6. Mae nifer fawr o’r prosiectau yn canolbwyntio ar ddysgu anghenion y
dysgwr a’r posibilrwydd y mae hyn yn ei gynrychioli, felly, ar gyfer
cynnydd yn ansawdd y dysgu yn ein hysgolion.
6.2.7. Yr effaith a welir ac a brofir y mae’r cynllun wedi’i gael ar hyder, morâl,
hunanhyder a phroffesiynoldeb athrawon.
6.2.8. Er y croesawir y pwyslais yn y cynllun ar hawl unigol yr athrawon i
dderbyn cymorth ar gyfer DPP, yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw hyn
wedi rhwystro cysoni eu maes diddordeb gydag anghenion yr ysgol, gan
gynnwys gweithio gyda chydweithwyr.

6.2.9. Y cydweithio sylweddol rhwng ysgolion (gan gynnwys sawl enghraifft o
ddilyniant CA2/CA3) ac asiantaethau eraill sydd wedi’u meithrin.
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6.2.10. Y cyfle a roddir i athrawon i gael cyswllt uniongyrchol (trwy ddysgu yn y
gwaith) â syniadau newydd ac arfer diddorol a chael yr amser i brofi a
newid dulliau gweithredu o’r fath.
6.2.11 Y cyfle sydd gan athrawon i ymchwilio i lenyddiaeth ar ymchwil
addysgiadol, dysgu ac addysgu a gwella’r ysgol, adlewyrchu ar hyn ac
ystyried ei ddefnyddio yn eu sefyllfaoedd eu hunain er mwyn gwella
safonau ac ansawdd addysg.
6.2.11. Y cyfleuster i rannu syniadau rhwng athrawon, gan gynyddu hygrededd
syniadau ac arferion arloesol, a nifer y bobl sy’n eu defnyddio.
6.3.

Mae nifer fechan o wendidau posibl yn y PPDP wedi'u nodi:
6.3.1. Mewn nifer fechan o achosion, mae canlyniadau’r prosiect yn
ymddangos yn arwynebol ac nid ydynt yn cynrychioli naill ai gwerth am
arian na DPP gwerth chweil. Mae hyn yn awgrymu bod angen cryfhau y
gweithdrefnau sicrwydd ansawdd.
6.3.2. Ymddengys bod nifer y gwendidau posibl yn yr YAA yn fwy amlwg nac
yn y ddau gynllun arall. Dyma oedd y diffygion gweladwy:


Ansawdd rhai o’r cynigion ac, yn enwedig, i ba raddau y maent yn
gofyn cwestiynau ymchwil gwirioneddol, cryfder y fethodoleg a
ddefnyddiont, ac i ba raddau y maent yn seiliedig ar adolygiad
llenyddol ac o’r herwydd yn atal y posibilrwydd o archwilio meysydd
sydd wedi'u ymchwilio’n dda eisoes. Mae'n debygol y byddai’r
diffygion hyn yn llai petai angen i’r ymgeiswyr gysylltu â mentor /
goruchwyliwr priodol cyn cyflwyno eu cais.
Ansawdd rhai o’r canlyniadau. Mewn nifer fechan o achosion, bu hyn
yn siomedig. Mewn rhai enghreifftiau, ymddengys mai canlyniad
ansawdd gwael yr adroddiad ei hun yw hyn, byddai’n ddefnyddiol yn y
dyfodol felly i ddarparu enghreifftiau.
Mewn achosion eraill,
ymddengys bod hyn wedi digwydd oherwydd ymchwil amhriodol, yn
enwedig, dilyn testunau trwsgl na ellir eu cwblhau nac adrodd arnynt o
fewn yr amserlen. Unwaith yn rhagor, gellid gorchfygu hyn trwy
arweiniad cychwynnol gan fentor / goruchwyliwr.
Ansawdd mentora.
Ymddengys bod cydberthynas gref rhwng
ansawdd mentora a chanlyniadau llwyddiannus YAA. Efallai y bydd
CyngACC felly, yn cryfhau’r pwyslais y mae’n ei roi ar bwysigrwydd
deiliaid YAA gan sicrhau arweiniad a chymorth o ansawdd uchel i’w
cynorthwyo i wneud y gorau o’u nawdd.
Roedd terfyn amser rhai prosiect yn afresymol ac nid oedd posibl eu
cwblhau.
I ryw raddau, gellid gwella hyn trwy gynllunio a
chanolbwyntio ymchwil yn well.







6.3.3. Cafwyd problemau gyda nifer yr athrawon llanw priodol i ryddhau
athrawon ac mae pryder bod hyn yn cael effaith niweidiol ar y disgyblion.
6.3.4. Mae’n ymddangos o’r data ystadegol bod y grwpiau / math o athrawon
wedi'u tangynrychioli yn y gyfres gyntaf o PPDP a bydd angen i
CyngACC ystyried strategaethau marchnata/hyrwyddo i ddelio â hyn:


y rhai hynny gyda 21 mlynedd neu fwy o brofiad;
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y rhai hynny sy’n cael eu tangynrychioli gan AALlau;
athrawon llanw;
y meysydd pwnc / traws gwricwlaidd sy’n cael eu tangynrychioli.

6.3.5. Mewn rhai achosion lle roedd nawdd yn cael ei ddefnyddio i ‘brynu’
cymorth arbenigol, megis arlunwyr neu feirdd preswyl, nid oedd y
cyfranogwyr bob amser yn dangos pa effaith roedd hyn yn ei gael ar eu
datblygiad proffesiynol, yn ogystal â’r effaith ar loywi’r dysgu. Er mwyn
cwrdd â meini prawf y cynllun PPDP, dylid gwneud hyn yn ofynnol.

6.3.6. Mewn nifer cyfyngedig o achosion lle y defnyddiwyd y nawdd i fynychu
cwrs lle y dyfernir gwobr, roedd adroddiadau yn cynnwys disgrifiad o’r
cwrs ac nid yr effaith a gafodd ar y cyfranogwr a’r ysgol. Byddai’n
ddefnyddiol petai CyngACC yn egluro’r gofynion yn ymwneud â hyn.
6.3.7. Er nad yw’n wendid o’r cynllun, ymddengys ei bod hi’n briodol i
CyngACC nodi pa mor dderbyniol yw’r ffaith bod prosiectau wedi’u noddi
yn cael canlyniadau masnachol.

6.4.

Gellir cymharu’r canlyniadau uchod gyda’r astudiaethau DPP diweddar
canlynol:






6.5.

Yr adolygiad DPP ar bapur mewn proffesiynau eraill yn y DU a DPP
athrawon mewn gwledydd eraill, a gwblhawyd ar gyfer CyngACC ym mis
Ionawr 2002 gan David Egan a Christine Simmonds.
Astudiaeth gan A.Friedman, K.Davis a M.Phillips, Continuing Professional
Development in the UK:Attitudes and Experiences of Practitioners, a
gyhoeddwyd ar ran Rhwydwaith Ymchwil Sefydliadau Proffesiynol ym
Mhrifysgol Bryste yn 2001.
Gwerthusiad o’r Asiantaeth Hyfforddi Athrawon, Cynllun Grant Ymchwil
Athrawon, a gynhaliwyd gan Ganolfan Werthuso Arfer a Pholisi Cyhoeddus
ym Mhrifysgol Brunel ym 1997.
S.Brown, S.Edmonds a B.Lee. Continuing Professional Development:LEA
and School Support for Teachers, astudiaeth a gynhaliwyd ar gyfer
Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgiadol yn 2001.

Yn yr adolygiad a gynhaliwyd gan Egan a Simmonds, nodwyd y nodweddion
canlynol:
6.5.1. Darganfuwyd bod diwylliant DPP yn gryfach mewn proffesiynau eraill a
arolygwyd nac yn achos addysgu.
6.5.2. Mae DPP athrawon yn dibynnu’n fwy helaeth ar ffurfiau mwy
traddodiadol (sy’n cael eu harwain gan addysgu), o’u cymharu â
phroffesiynau eraill lle mae dysgu yn y gwaith, astudiaeth breifat, cymryd
rhan mewn ymchwil, gweithgareddau yn yr ysgol a gweithgareddau
proffesiynol yn fwy amlwg.

6.5.3. Mewn proffesiynau eraill yn y DU, ac i ryw raddau, addysgu mewn
rhannau eraill o’r byd, hunan reolir DPP fwy ac mae’n gysylltiedig (trwy
brosesau rheoli perfformiad ac arfarnu) i ddilyniant gyrfa.
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6.5.4. Mae proffesiynau eraill yn rhoi mwy o bwyslais ar ddatblygiad sgiliau
personol a generig, yn ogystal â gallu proffesiynol.
6.6.

Dyma brif ganfyddiadau gwaith Friedman, Davis a Phillips, yn seiliedig ar
arolwg o 436 o sefydliadau proffesiynol yn y DU:
6.6.1. Yn gyffredinol mae DPP yn cael ei ystyried yn negyddol fel ffordd o fesur
gallu, ond yn gadarnhaol fel ffordd o gyflawni datblygiad proffesiynol a
phersonol.
6.6.2. Mae DPP yn parhau i fod yn destun trafodaeth, sydd mewn cyflwr o
drawsnewid lle:





mae’r diffiniadau yn anghyson;
mae’r pwrpas yn aneglur;
mae dadlau ynglŷn â’r pwysigrwydd a’r gwerth;
yn aml mae cynnydd yn cael ei rwystro.

6.6.3. Y prif anhawster wrth ddelio â DPP yw ei fod yn ‘ceisio cwrdd ag ystod
eang o nodau ar yr un pryd’.
6.6.4. Felly, mae’n ymddangos y bydd yr hyn a elwir yn DPP yn awr, yn
‘gwahanu’n gyfresi gwahanol o weithgareddau gyda labeli gwahanol’.
6.7.

Mae ymchwil NFER a gynhyrchwyd gan Brown, Edmonds a Lee yn seiliedig ar
arolwg o 105 o AALlau (gan gynnwys 15 yng Nghymru), holiaduron i 62 o
ysgolion (gan gynnwys 7 ysgol gynradd yng Nghymru) ac astudiaethau achos
mewn 18 ysgol. Roedd y canlynol ymysg y prif ganfyddiadau:
6.7.1. Mae DPP ar ei orau pan fo athrawon yn gallu ei ddewis a’i arwain.
6.7.2. Mae athrawon yn nodi mai DPP effeithiol yw yr hyn sy'n gwella’u hyder,
eu sgiliau a’u gallu.
6.7.3. Nid yw bob amser yn rhwydd i athrawon nodi tystiolaeth bendant o
effaith DPP ar addysgu, ac yn enwedig ar ddysgu.
6.7.4. Mae rôl ysgolion ac AALlau yn bwysig wrth nodi a chefnogi anghenion
DPP athrawon. Mae’r rhain fel arfer yn berthnasol i bolisïau addysg
cenedlaethol a’r CDY/CDA.

6.8.

Yn y gwerthusiad a gynhaliwyd gan Brifysgol Brunel o Gynllun Ymchwil
Athrawon yr Asiantaeth Hyfforddi Athrawon, cafwyd y canfyddiadau canlynol:
6.8.1. Roedd ansawdd a maint yr adroddiadau a gynhyrchwyd gan athrawon o
safon uchel iawn.
6.8.2. Yn amlwg, roedd effaith gadarnhaol ar athrawon, yn enwedig mewn
perthynas â’r cynnydd yn eu hyder a’u hunan-barch.
6.8.3. Roedd canfyddiadau’r ymchwil yn cael eu dosbarthu trwy ddiwrnodau
HMS, rhwydweithio proffesiynol, papurau cynadleddau a chyhoeddi
erthyglau.
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6.8.4. Gellid gwella’r cynllun mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys:






6.9.

terfynau amser mwy realistig a threfn amser mwy cyfeillgar i’r ysgol;
meini prawf mwy llym;
asesu gofalus o gynigion ymchwil er mwyn sicrhau bod gan
athrawon y sgiliau angenrheidiol;
sicrhau bod prosiectau’n gynhwysfawr ac wedi'u canolbwyntio, fel
bod modd eu cyflawni o fewn y terfynau amser;
cryfhau’r cysylltiadau rhwng ymchwilwyr ac addysg uwch;
darparu enghreifftiau a chyngor am ysgrifennu adroddiadau.

Ar sail yr uchod, gellir cynnig y casgliadau canlynol:
6.9.1. Er bod DPP mewn cyflwr o drawsnewid mewn proffesiynau yn y DU,
mae’n gryfach mewn proffesiynau eraill nac y mae mewn addysgu. Mae
tystiolaeth y gwerthusiad hwn yn awgrymu, fodd bynnag, bod prosiectau
CYNGACC wedi gwneud cyfraniad cychwynnol arwyddocaol i newid y
sefyllfa hon yn y proffesiwn addysgu yng Nghymru. Yn arbennig, maent
wedi cael effaith gadarnhaol ar hyder a hunan-barch athrawon.
6.9.2. Mae tystiolaeth gryf, o nifer o broffesiynau (gan gynnwys yr astudiaeth
fwyaf diweddar ar addysgu gan NFER), bod y ffurf fwyaf effeithiol o DPP
yn cwrdd ag anghenion unigolion, yn defnyddio ystod o gyfleoedd dysgu
(gan gynnwys astudiaeth yn y gwaith a gwaith ymchwil) a’i fod yn cael ei
hunan-reoli. Felly, mae prosiectau CyngACC, yn delio â’r nodweddion
hyn yn dda.

6.9.3. Cydnabyddir hefyd bod angen i DPP ystyried gallu proffesiynol a
phersonol, sydd wedi’u clustnodi ar gyfer amcanion llywodraethol a
sefydliadol. Derbynnir hefyd mai hwn yw’r maes anoddaf i’w werthuso
yn nhermau effaith. Mae tystiolaeth cynllun CyngACC yn awgrymu y
dylid ystyried sut y gallai’r prosiectau gyd-fynd yn well ag amcanion yr
ysgolion ac AALlau. Maent yn cael eu defnyddio’n fwy priodol i gwrdd
ag anghenion gweithwyr proffesiynol unigol yn y dull a awgrymwyd yn
6.9.2, gyda nawdd GCAH yn cael ei dargedu i ddelio ag amcanion
cenedlaethol/AALlau/ysgol DPP. Mae dulliau gweithredu o’r fath i
wahanu a thargedu nawdd, yn priodoli’n dda gyda’r safbwynt a nodir yn
6.6 uchod, bod DPP yn ceisio cwrdd â nodau gwahanol a bod angen
dulliau gweithredu arbennig arno.

6.9.4. Ymddengys bod nifer o feysydd yng nghynllun CyngACC y gellid gwella
rheolaeth ansawdd er mwyn sicrhau gwerth gorau am arian. Mae hyn
yn arbennig o wir gydag YAA, lle y gellid ystyried argymhellion
gwerthusiad Asiant Hyfforddi Athrawon yn ofalus.
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7

CASGLIADAU, ARGYMHELLION AC AWGRYMIADAU AR GYFER CYNLLUNIAU
YN Y DYFODOL.

Casgliadau
7.1

Mewn perthynas â bob un o’r pwyntiau a nodir yn y brîff gwerthuso [1.2 uchod], gellir
cynnig y casgliadau canlynol:
7.1.1

Mae’r PPDP wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar effeithiolrwydd proffesiynol
athrawon. Cadarnhawyd hyn gan y cyfranogwyr, y penaethiaid / rheolwyr
llinell a chan y tîm a wnaeth gynnal y gwerthusiad. Gellir ei arddangos trwy’r
dystiolaeth a welir yn adrannau 3 a 4 o’r adroddiad hwn ac yn y cryfderau a
nodwyd yn adran 6 [yn enwedig 6.2.1; 6.2.3;6.2.7;6.2.10 a 6.2.11].

7.1.2

Mae’r prosiectau wedi cael cryn effaith hefyd ar ysgolion y cyfranogwyr ac
maent wedi cyfrannu at/gellir disgwyl iddynt gyfrannu at godi’r safon. Ceir
tystiolaeth o hyn yn adrannau 3 a 5 o’r gwerthusiad hwn ac yn y cryfderau a
nodwyd yn adran 6 [yn enwedig 6.2.1;6.2.4;6.2.6;6.2.8;6.2.10 a 6.2.11].

7.1.3

Mae’r PPDP yn darparu nawdd penodol sy’n gallu cyflenwi GCAH [gweler
6.2.2 am fwy o wybodaeth am hyn] ac sy’n galluogi hawliau i athrawon yng
Nghymru sydd ar lefel ac o ansawdd, sy’n adlewyrchu arfer da mewn addysg
a DPP mewn proffesiynau eraill [gweler 6.4 -6.9 sy’n cefnogi hyn].

7.1.4

Mae PPDP CyngACC yn cynrychioli newid wrth hyrwyddo athroniaeth DPP yn
y proffesiwn addysgu yng Nghymru, bu athrawon yn frwdfrydig iawn wrth
ymgymryd a’r cyfleoedd hyn ac mae staff CyngACC wedi gweinyddu’r
cynlluniau’n effeithlon iawn.

Argymhellion

7.2 Ar sail yr holl dystiolaeth a grynhowyd yn ystod y gwerthusiad, gwelir yn glir bod y PPDP
wedi bod yn llwyddiant ysgubol wrth ddatblygu sgiliau proffesiynol, gwybodaeth a
dealltwriaeth athrawon ac wrth symbylu eu brwdfrydedd a’u cymhelliant.
Felly,
argymhellir y dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru barhau i sicrhau bod nawdd ar gael
trwy CyngACC i alluogi PPDP i fod yn hawl sefydlog i athrawon.

7.3 Er mwyn gwneud y gorau o effaith PPDP, dylai CYNGACC ystyried:
7.3.1 Sut y gellir hyrwyddo’r cynllun yn well fel y gellir cael mwy o bobl o’r grwpiau a’r
meysydd canlynol sy’n cael eu tangynrychioli i gymryd rhan:
o
o
o
o
o
7.3.2

Y rhai hynny gyda mwy na 21 mlynedd o wasanaeth;
AALlau penodol;
arbenigedd pwnc penodol;
meysydd traws-gwricwlaidd;
athrawon llanw.

Gyda sefydliadau addysg uwch, sut y gellir hwyluso’r posibilrwydd bod mwy o’r
cyfranogwyr yn ceisio achrediad am y gwaith y maent yn ei wneud;

7.3.3 Y ffyrdd y gellir rhannu a dosbarthu arfer da sy’n cael ei greu gan PPDP, er
enghraifft drwy roi enghreifftiau o weithgareddau arfer da ar ei wefan.
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7.3.4.

Sut y gellir annog mwy o ddefnydd o TGCh mewn prosiectau.

7.4. Er mwyn gwella rheolaeth ansawdd ymhellach, dylai CyngACC:
7.4.1. cryfhau’r meini prawf ar gyfer dyfarnu nawdd YAA i sicrhau bod y cynigion yn
gadarn a bod y cyfranogwyr yn gallu sicrhau cymorth mentora o ansawdd uchel;
7.4.2. annog y cyfranogwyr i drafod gyda'u penaethiaid/rheolwyr llinell, cytuno ar
amcanion a chanlyniadau ar gyfer gweithgareddau wedi'u cynllunio, fel y
gallant fod o fantais i’r cyfranogwyr a’r ysgol.
7.5. Gellid gwella gweithdrefnau ymhellach trwy’r ffyrdd canlynol:
7.5.1. datblygu cyfleuster ar gyfer llenwi ffurflenni cais yn electronig;
7.5.2. ystyried clustnodi nawdd i gyd-fynd â’r flwyddyn academaidd er mwyn hwyluso
cynllunio gweithgareddau DPP yn yr ysgol;
7.5.3. cynnal ei ofynion o ran ysgrifennu adroddiadau, ond gyda adroddiadau
enghreifftiol ar ei wefan er mwyn rhoi arweiniad pellach i athrawon ynglŷn â’r hyn
sy’n ofynnol;
7.5.4. darparu meini prawf clir ynglŷn ag addasrwydd cyrsiau sy’n dwyn dyfarniadau am
fwrsariau a gwobrau YAA.
Awgrymiadau am Gynlluniau y Dyfodol
7.6 Mae awgrymiadau gan y rhai hynny oedd yn rhan o’r astudiaeth werthuso ar gyfer
cynlluniau peilot y dyfodol yn cynnwys:
7.6.1. Cymorth ar gyfer ymweliadau i wledydd eraill, gan gynnwys gwledydd y tu allan
i’r Gymuned Ewropeaidd.
7.6.2. Cymorth ar gyfer rhwydweithiau athrawon – cadw diddordeb athrawon mewn
maes arbennig, cadw cysylltiad â’i gilydd trwy gyfarfodydd a grwpiau
newyddion neu gynadledda ar-lein.
7.6.3. Rhoi arian fel y gall nifer o ysgolion gydweithredu ar brosiect.
7.6.4. Rhoi arian ar gyfer prosiectau ymchwil ar raddfa fwy dros gyfnod hwy.
7.6.5. Rhoi arian cynyddol i atgyfnerthu gwaith a wnaed yn y cynllun peilot
cychwynnol.
Cydnabyddir bod rhai o’r awgrymiadau hyn eisoes wedi’u mabwysiadu gan CyngACC
yn ail gam y PPDP.
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