Sign Off colour

Amdanom ni

Yr hyn a wnawn
Cyflwyniad
Sefydlwyd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) gan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. O dan y
Ddeddf, ad-drefnwyd ac ailenwyd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CACC) gan ddod yn
Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Daeth CGA i rym ar 1 Ebrill 2015. Mae ein swyddfa yn
Eastgate House ar Heol Casnewydd Caerdydd.

Ein gweledigaeth
Bod yn rheoleiddiwr credadwy ac yn bartner strategol y gellir ymddiried ynddo yn y sector
addysg yng Nghymru.

Ein cenhadaeth
Rydym yn rheoleiddiwr cenedlaethol, sy’n sicrhau proffesiynoldeb a safonau uchel o fewn y
gweithlu addysg.
Rydym yn rheoleiddio ar ran y cyhoedd ac yn cynorthwyo gweithwyr addysg proffesiynol
mewn swyddi amrywiol, o’r cyfnod sylfaen i addysg bellach a thu hwnt.
Rydym yn ffynhonnell gredadwy o ddata a gwybodaeth am y gweithlu addysg yng Nghymru.

Fframwaith deddfwriaethol
O dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, prif nodau’r Cyngor yw:

•
•

cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd dysgu yng Nghymru;

•

diogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd a chynnal ymddiriedolaeth a hyder y
cyhoedd yn y gweithlu addysg.

cynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymhlith athrawon ac eraill sy’n
cefnogi addysgu a dysgu yng Nghymru;

Ein gwaith a’n cylch gwaith
O dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd), prif swyddogaethau’r Cyngor yw:

•
•
•

sefydlu a chadw cofrestr o ymarferwyr addysg;

•

achredu rhaglenni addysg gychwynnol i athrawon (AGA) a monitro cydymffurfiad;

cynnal cod ymddygiad ac arfer proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg;
gwrando ar, ac ymchwilio i honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol,
anghymhwysedd proffesiynol difrifol neu droseddau perthnasol a allai godi amheuon
ynghylch priodoldeb cofrestrai i ymarfer;
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•

darparu cyngor i Lywodraeth Cymru ac eraill ar faterion sy’n ymwneud â’r gweithlu
addysg ac addysgu a dysgu;

•
•
•

monitro Sefydlu a gwrando ar apeliadau Sefydlu ar gyfer athrawon;
hyrwyddo gyrfaoedd yn y gweithlu addysg;
gwneud gwaith penodol mewn cyswllt ag addysgu a dysgu ar gais Llywodraeth Cymru.

Nid yw’r CGA yn gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru. Ariennir y CGA gan ffioedd cofrestru,
a bennir gan Lywodraeth Cymru ac sy’n ddarostyngedig i bleidlais gan Gynulliad Cenedlaethol
Cymru.
Rydym yn cael arian grant gan Lywodraeth Cymru am y gweithgareddau canlynol a wneir ar
ei rhan:

•
•

gweinyddu dyfarniad Statws Athro Cymwysedig (QTS);

•
•
•

datblygu a llywyddu’r Pasbort Dysgu Proffesiynol;

•

prosiectau eraill yn ôl y galw.

gweinyddu ariannu, olrhain a chofnodi trefniadau ar gyfer Ymsefydlu a’r Radd Meistr
mewn Ymarfer Addysgol;

gwrando ar apeliadau Ymsefydlu a chyflwyno tystysgrifau Ymsefydlu;
sefydlu’r pwyllgor achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon o fewn CGA a pharatoi
rhaglenni achredu;

Dyma ein ffioedd cofrestru blynyddol:
Athro ysgol neu AB

£45

Gweithiwr cymorth dysgu ysgol neu AB

£15

Gweithiwr ieuenctid

£45

Gweithiwr cymorth Ieuenctid

£15

Ymarferydd dysgu yn y gweithle

£45

Ffeithiau cryno:
Cyngor y Gweithlu Addysg yw corff proffesiynol Cymru ar gyfer ymarferwyr addysg. Un o’n prif
swyddogaethau yw cadw a chyhoeddi cofrestr o ymarferwyr addysg. CGA yw corff rheoleiddio
mwyaf Cymru, gydag oddeutu 80,000 ar ein cofrestr, a ni yw’r cyntaf yn y byd i gynnwys:

•
•
•
•
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Athrawon ysgol;
Gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion;
Athrawon AB;
Gweithwyr cymorth dysgu mewn AB;

•
•
•

Gweithwyr ieuenctid;
Gweithwyr cymorth ieuenctid;
Ymarferwyr dysgu yn y gweithle.

Mae CGA yn cyhoeddi data cynhwysfawr am y gweithlu (ein cofrestreion). Gallwch weld y
manylion ar ein gwefan.

YSTADEGAU ALLWEDDOL (ar 1 Mawrth 2017)
ATHRAWON YSGOL AC AB
Menywod yw 75% o’r athrawon ysgol cofrestredig yng Nghymru
Dynion yw 25% o’r athrawon ysgol cofrestredig yng Nghymru
Mae 33% o’r athrawon ysgol cofrestredig yng Nghymru yn siarad Cymraeg
Mae 74% o’r athrawon ysgol cofrestredig yng Nghymru yn iau na 50 oed
Mae 37% o’r athrawon ysgol cofrestredig yng Nghymru yn gweithio yn y sector cynradd
Mae 32% o’r athrawon ysgol cofrestredig yng Nghymru yn gweithio yn y sector uwchradd
Menywod yw 59% o’r athrawon AB cofrestredig yng Nghymru
Dynion yw 41% o’r athrawon AB cofrestredig yng Nghymru
Mae 57% o’r athrawon AB cofrestredig yng Nghymru yn iau na 50 oed

GWEITHWYR CYMORTH DYSGU
Menywod yw 89% o’r gweithwyr cymorth dysgu ysgol cofrestredig yng Nghymru
Dynion yw 11% o’r gweithwyr cymorth dysgu ysgol cofrestredig yng Nghymru
Mae 74% o’r gweithwyr cymorth dysgu ysgol cofrestredig yng Nghymru yn iau na 50 oed
Menywod yw 67% o’r gweithwyr cymorth dysgu AB cofrestredig yng Nghymru
Dynion yw 33% o’r gweithwyr cymorth dysgu AB cofrestredig yng Nghymru
Mae 61% o’r gweithwyr cymorth dysgu AB cofrestredig yng Nghymru yn iau na 50 oed

PRIODOLDEB I YMARFER
Mae’r Cyngor yn rheoleiddio trwy gadw cofrestr o ymarferwyr addysg yng Nghymru, a thrwy
edrych ar fanylion ymddygiad cofrestreion a darpar gofrestreion neu gymhwysedd pan godir
amheuaeth am hynny. Pan fo cofrestrai yn ‘addas i ymarfer’, rydym yn golygu bod ganddo’r
sgiliau, yr wybodaeth a’r cymeriad i ymgymryd â’u rôl yn ddiogel ac yn effeithiol.
Nifer o wrandawiadau:
Blwyddyn:
Nifer:

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

37

33

26

34
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Pwy yw pwy?
Strwythur
Mae gan Gyngor y Gweithlu Addysg 14 o aelodau. Caiff saith aelod eu penodi yn
uniongyrchol trwy system penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a chaiff saith aelod
eu penodi ar ôl cael eu henwebu gan randdeiliaid amrywiol. Caiff aelodau o’r Cyngor eu
penodi am gyfnod o bedair blynedd. Y Cyngor sy’n gosod cyfeiriad strategol y CGA, ac mae’n
gyfrifol am ei lywodraethu. Mae CGA yn cyflogi oddeutu 40 aelod o staff. Mae hefyd yn
contractio nifer o’i wasanaethau yn allanol, gan leihau niferoedd y staff craidd.

Angela Jardine
Angela oedd Cadeirydd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (GTCW) o 2010 hyd iddo gael
ei ad-drefnu i Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ar 1 Ebrill 2015. Hi yw Cadeirydd cyntaf
CGA ac mae wedi’i hail-ethol i barhau yn y swydd hyd at 2019. Cwblhaodd ei TAR yng
Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd ac mae wedi parhau ei chysylltiad â’r sefydliad hwnnw
yn ei swyddogaeth o fod yn aelod o Lys y Brifysgol. Mae ganddi bron i ddeng mlynedd ar
hugain o brofiad o addysgu mewn ysgolion canol dinas, ac mae hefyd yn aelod o’r pwyllgor
gweithredol cenedlaethol ac yn ysgrifennydd is-adran ar gyfer Undeb Cenedlaethol yr
Athrawon. Yn y ddwy swydd, mae hi’n eiriolwr brwd dros system addysg gydlynol, wedi’i seilio
ar arferion blynyddoedd cynnar rhagorol a chyfleoedd dysgu o ansawdd yn y byd go iawn.
Mae ei chyfrifoldebau yn cynnwys hyrwyddo ymwybyddiaeth broffesiynol a gweithio gyda
Llywodraeth Cymru, cofrestrerion a rhanddeiliaid eraill ledled Cymru i hybu a datblygu statws
proffesiynau’r gweithlu addysg.

Paul Croke
Graddiodd Paul ym Mhrifysgol Caint ac mae ganddo gymwysterau ôl-radd o Brifysgol
Rhydychen, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru erbyn hyn).
Mae’n Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau. Mae’n gyn-bennaeth Coleg yng
Ngorseinon, Abertawe ac, yn ddiweddarach, Coleg Iâl, Wrecsam. Mae wedi treulio ei holl
yrfa broffesiynol mewn addysg bellach, gan weithio yng ngholegau Crosskeys, Pont-y-pŵl ac
Abertawe cyn dod yn bennaeth. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio fel ymgynghorydd addysg
ac mae wedi ysgrifennu adolygiadau ar gyfer y cyn-weinidog addysg, Leighton Andrews a
Cholegau Cymru. Ef yw Cadeirydd llywodraethwyr Coleg Penybont.

Isobel Davies
Hyfforddwyd Isobel fel athrawes ysgol gynradd yng Ngholeg St Johns yng Nghaerefrog cyn
graddio â BEd o Brifysgol Sheffield. Aeth ymlaen wedyn i ennill diploma anghenion arbennig,
hefyd o Brifysgol Sheffield. Mae wedi cael nifer o swyddi addysgu mewn addysg gynradd ac
mae wedi ymgymryd â swyddi pennaeth yng Nghymru ac yn Lloegr ers 12 mlynedd. Yn ystod
2008, cafod ei phenodi yn bennaeth Ysgol Gynradd Twyn yng Nghaerffili, gan ymddeol oddi
yno ym mis Rhagfyr 2013. Mae ganddi ddiddordebau arbennig mewn arweinyddiaeth a rheoli
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mewn addysg gynradd. Yn ystod 2014, cafodd Isobel ei phenodi yn gyfarwyddwr anweithredol
Tŷ Hafan, un o hosbisau blaenllaw y DU mewn gofal pediatrig a gofal lliniarol i blant sydd
wedi’i lleoli yn agos i Gaerdydd.

Roberto De Benedictis
Athro dosbarth yw Roberto sydd wedi dysgu technoleg dylunio ers 33 mlynedd. Mae wedi
bod yn addysgu yn ei ysgol bresennol, Ysgol Gymunedol Llangatwg, Castell-nedd am dros 20
mlynedd. Penderfynodd gael gyrfa mewn addysgu ar ôl iddo gael ei ysbrydoli gan nifer o’i
athrawon dosbarth ei hun pan oedd yn ddisgybl.

John Griffiths
Astudiodd John y dyniaethau yn yr hen Bolytechnig Cymru, a ddaeth yn Brifysgol Morgannwg
yn ddiweddarach ac a adnabyddir fel Prifysgol De Cymru erbyn hyn, ac aeth ymlaen i gwblhau
TAR ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod ei yrfa addysgu, mae wedi cynorthwyo ag ymweliadau
ysgol i’r Iseldiroedd ac Awstria ac wedi cymryd rhan mewn gweithgor i ddatblygu deunyddiau
darllen Cymraeg ail iaith. Mae John yn chwarae rhan weithredol fel trysorydd ei gymdeithas
leol o Undeb Cenedlaethol yr Athrawon. Mae wedi bod yn athro ysgol iau am y 26 mlynedd
diwethaf ac, am y ddwy flynedd ddiwethaf, mae wedi bod yn ddirprwy bennaeth dros dro.

James Harris
James yw prif swyddog addysg Cyngor Dinas Casnewydd. Cyn hyn, ef oedd pennaeth sgiliau
a dysgu Asiantaeth Datblygu Rhanbarthol De-orllewin Lloegr. Mae ei yrfa yn cynnwys
arwain rhaglen hyfforddi’r Swyddfa Dramor yn Armenia, rheoli swyddfeydd budd-daliadau
i’r di-waith, rheoli canolfannau gwaith fel rheolwr ardal ac fel dadansoddwr systemau cwbl
hyfforddedig yn gweithio ar ddylunio systemau cyfrifiadurol mawr. Mae hefyd wedi darlithio
ym Mhrifysgol Casnewydd.

Jane Setchfield
Athrawes wyddoniaeth uwchradd yw Jane sydd â thros 20 mlynedd o brofiad mewn ysgolion
yng Nghaerdydd ac mae’n aelod o ddau gorff llywodraethu ysgol. Cafodd ei hethol i CyngAcc
yn 2004 a bu’n aelod o’r Cyngor hyd yr ad-drefnu yn 2015 pan y’i penodwyd hi i CGA. Hi yw
Cadeirydd pwyllgor cofrestru a rheoleiddio CGA ar hyn o bryd. Hi hefyd yw’r ysgrifennydd
negodi ar gyfer Cymdeithas NASUWT Caerdydd ac mae hi hefyd yn aelod o’r pwyllgor
gweithredol cenedlaethol ar gyfer de-ddwyrain Cymru.

Joanne Gauden
Mae Joanne yn gweithio fel cynorthwy-ydd addysgu lefel uwch. Cafodd ei hyfforddi fel
gweinyddes feithrin (NNEB) ym 1983 cyn hyfforddi fel nyrs yng Nghaerdydd. Dychwelodd
i weithio mewn ysgolion ac ymgartrefodd yn ei hysgol bresennol 17 mlynedd yn ôl. Hi yw
Cadeirydd ei changen UNISON leol.
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Helen O’Sullivan
Helen oedd pennaeth Coleg Cymunedol Tonypandy yn y Rhondda cyn ymddeol ac mae wedi
bod yn y proffesiwn addysgu am 35 mlynedd. Mae gan Helen brofiad ar bob lefel ac mae wedi
dewis gweithio mewn ysgolion sy’n wynebu heriau.

Kevin Pascoe
Mae Kevin yn rheolwr yn y Brifysgol Agored (OU) yng Nghymru ac yn arwain eu gwaith
â chyflogwyr a gweithluoedd yng Nghymru. Ymunodd â’r Brifysgol Agored yn 2008 ar ôl
gweithio mewn addysg bellach am 17 mlynedd yng nghymoedd de Cymru. Mae’n aelod o
undeb llafur UCU ac yn weithgar o ran cefnogi’r gangen. Mae wedi bod yn llywodraethwr
ysgol am y 15 mlynedd diwethaf (ac yn gadeirydd llywodraethwyr am 11 mlynedd) mewn
lleoliadau cynradd ac uwchradd. Mae Consortiwm Canolbarth y De wedi ei benodi yn
ddiweddar fel llywodraethwr ymgynghorol i gefnogi cyrff llywodraethu sy’n wynebu heriau ac
mae wedi eistedd ar bwyllgor trosolwg a chraffu plant a phobl ifanc Cyngor Bwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr am 8 mlynedd.

Hugh Pattrick
Gweithiwr cymdeithasol proffesiynol oedd Hugh cyn ymddeol a oedd yn ymwneud yn bennaf
â chynrychioli buddiannau plant unigol yn y llys mewn achosion teulu a lles a gweithredu
fel tyst arbenigol. Mae’n Gadeirydd corff llywodraethu ysgol gyfun ac ef yw Is-gadeirydd
Llywodraethwyr Cymru ar hyn o bryd.

Robert Townsend
Cafodd Robert ei ordeinio yng Nghadeirlan Bangor ym 1993, ar ôl cwblhau ei hyfforddiant
yng Nghaerdydd. Mae wedi gweithio mewn nifer o swyddi o fewn Esgobaeth Bangor. Mae ei
weinidogaeth a’i waith fel ficer wedi’i arwain i mewn i ysgolion cymunedol ac eglwysig. Mae
hefyd wedi’i hyfforddi i arolygu ysgolion eglwysig, ac wedi cynnal nifer o arolygiadau ledled
Cymru er 1996. Ef oedd y swyddog ysgolion eglwysig yn Esgobaeth Dewi Dant am gyfnod, cyn
dod yn gyfarwyddwr addysg Esgobaethol i Esgobaeth Bangor yn 2009.

Berni Tyler
Wedi iddi gwblhau ei phrentisiaeth trin gwallt, datblygodd Berni yn gyflym i fod yn rheolwr
salon a hyfforddwr. Ar ôl cwblhau cymwysterau addysgu bu’n dysgu’n rhan amser yng
Nghaerfaddon. Ar ôl dyrchafiad yn 1998 daeth hi i Gymru lle cymerodd yr awenau fel
pennaeth adran yng Ngholeg Sir Benfro. Arhosodd Berni yn y coleg am saith mlynedd, gan
symud ymlaen i fod yn uwch diwtor safon uwch ac yna fel rheolwr cwricwlwm dros yr holl
goleg. Bu’n gweithio i CBAC ar secondiad i ysgrifennu diploma sylfaen Bagloriaeth Cymru, a
rhoddodd hyn y cyfle iddi deithio ar hyd a lled Cymru a gweithio gydag ysgolion a cholegau
amrywiol. Wedi hynny, cafodd Berni swydd cyfarwyddwr ansawdd yng Ngholegau Cymru. Hi
yw rheolwr gyfarwyddwr ISA Training ar hyn o bryd ac mae wedi bod yn gweithio gydag ISA
am bedair blynedd, gan gyflawni’r swydd rheolwr gyfarwyddwr am ddwy flynedd.
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Yr uwch-dîm rheoli
Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr
Hayden, y Prif Weithredwr, sy’n gyfrifol am arwain a rhoi cyfeiriad strategol i CGA. Mae’n
ymrwymedig i weithio gyda chofrestreion a rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys dysgwyr,
rhieni / gwarcheidwaid, undebau llafur / cymdeithasau, cyflogwyr a Llywodraeth Cymru. Yn
rhinwedd ei swydd fel swyddog cyfrifyddu, ef sy’n gyfrifol am sicrhau bod y Cyngor yn cynnig
gwerth am arian i gofrestreion ac yn defnyddio’i adnoddau yn effeithlon.

Julia Evans, Dirprwy Brif Weithredwr (cyllid, adnoddau dynol a
gwasanaethau corfforaethol)
Julia sy’n gyfrifol am:

•
•
•

gynllunio, monitro ac adrodd ar faterion ariannol;

•

chymorth corfforaethol.

pob mater sy’n ymwneud â llywodraethu ariannol, gan gynnwys cynnal archwiliadau;
materion personél, gan gynnwys datblygu polisïau personél, hyfforddi a datblygu staff;
a

Bu Julia’n gweithio i’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol cyn hynny, gan ymuno ar y cynllun
hyfforddiant i raddedigion, a chwblhau ei hyfforddiant CIPFA ar ôl cael ei throsglwyddo i
swyddfeydd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol (Cymru). Roedd yn ymwneud yn bennaf ag
archwilio cyfrifon ariannol.

Elizabeth Brimble, Dirprwy Brif Weithredwr (cymwysterau, cofrestru a
phriodoldeb i ymarfer)
Liz sy’n gyfrifol am arwain swyddogaethau gweithredol y Cyngor a hi sy’n atebol am
ddarpariaeth, datblygiad a pherfformiad cyffredinol yn y meysydd canlynol:

•

cynnal a datblygu cofrestr ymarferwyr addysg Cymru, gan gynnwys adroddiadau
ystadegol, gyda phrofiad blaenorol yn y gwasanaethau ariannol a gwasanaeth yr
heddlu yn bennaf;

•

addasrwydd i ymarfer ac ymchwilio i achosion a atgyfeiriwyd i’r Cyngor a bod yn rhan
o wrandawiadau’r achosion hynny;

•

gwaith a ariennir gan grant gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys gweinyddu’r cyllid,
olrhain a chofnodi trefniadau o ran cyfnod sefydlu ANG a gweinyddu’r dyfarniad
Statws Athro Cymwysedig (QTS).
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Karen Evans, Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu
Karen sy’n gyfrifol am arwain y gweithgareddau canlynol:

•
•
•
•
•
•

datblygu polisi a chyngor;
cyfathrebu
cynllunio strategol a monitro perfformiad;
gwaith ymchwil;
cydraddoldeb ac amrywiaeth;
Safonau’r Gymraeg.

Mae Karen wedi bod yn athrawes mewn ysgolion ac mewn addysg bellach. Mae hefyd wedi
gweithio mewn Addysg Uwch ac mae’n llywodraethwr ysgol.

Cysylltwch â ni:
Cyfeiriad: 9fed llawr Eastgate House
35-43 Heol Casnewydd
Caerdydd CF24 0AB
Ffôn: 029 2046 0099
Gwefan: www.cga.cymru
Sign Off colour
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Twitter: @ewc_cga

