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1.

Croeso a materion rhagarweiniol

1.1

Croesawodd Angela Jardine, (Cadeirydd), yr aelodau a’r arsylwyr i ddegfed cyfarfod Cyngor y
Gweithlu Addysg (CGA).

1.2

Cafwyd ymddiheuriadau gan Paul Croke, Roberto De Benedictis, Jo Gauden a chydweithwyr yn
GTCNI a GTCS.

1.3

Anogwyd aelodau i archebu tocynnau i fynychu Briff Polisi CGA ar ‘Penaethiaid ac
Arweinyddiaeth’, a gynhelir ar 14 Rhagfyr 2017. Cyfeiriodd y Cadeirydd yr aelodau at
Ysgrifenyddes y Cyngor i archebu tocynnau os nad oeddent wedi gwneud hynny eisoes.

1.4

Gwahoddodd y Cadeirydd y Prif Weithredwr i roi’r newyddion diweddaraf i aelodau ar
gynnydd o ran recriwtio aelod newydd i’r Cyngor yn dilyn ymddiswyddiad y cyn aelod, Mark
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Isherwood, a ddaeth i rym ar 15 Mai 2017. Yn dilyn y broses recriwtio, cyfeiriwyd
argymhelliad y panel cyfweld at Ysgrifennydd y Cabinet. Byddai aelodau’n cael eu diweddaru
ar hyn yng nghyfarfodydd y Pwyllgor yn Ionawr 2018.
1.5

Gan gyfeirio at y papur a gyflwynwyd yn amlinellu ‘Amserlen Hyfforddiant 12 Mis Aelodau
CGA’, gwahoddwyd aelodau i nodi’r sesiynau briffio sydd ar ddod ac fe’u hanogwyd i gysylltu
ag Ysgrifenyddes y Cyngor ag unrhyw awgrymiadau pellach.

1.6

Yn dilyn ceisiadau blaenorol gan aelodau, rhoddwyd amserlen i’r Cyngor o wrandawiadau’r
Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer sydd ar ddod, a gofynnwyd iddynt roi gwybod i Ysgrifenyddes y
Cyngor os hoffent fod yn bresennol.

2.

Datganiadau o Fuddiant

2.1

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

3.

Gohebiaeth ac adroddiad y Cadeirydd

3.1

Ar ôl i’r cyfarfod arfaethedig rhwng y Prif Weithredwr, y Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Cabinet
ym mis Hydref gael ei ganslo, roedd y Prif Weithredwr wedi ysgrifennu diweddariad cryno ar
waith y Cyngor, yn unol â chais Ysgrifennydd y Cabinet. Dywedodd y Cadeirydd yr anfonwyd y
llythyr hwn at Ysgrifennydd y Cabinet ar 8 Tachwedd 2017.

3.2

Rhoddwyd gwybod i’r aelodau y mynychodd y Cadeirydd lansiad ‘Addysg yng Nghymru:
Cenhadaeth ein cenedl’ Llywodraeth Cymru.

3.3

Roedd y Cadeirydd hefyd wedi mynychu gwobrau Prentisiaeth Ffederasiwn Hyfforddiant
Cenedlaethol Cymru ar 20 Hydref 2017. Canmolodd y digwyddiad, a oedd yn broffesiynol ac
wedi’i drefnu’n dda, a nododd fod llawer o randdeiliaid blaenllaw CGA yn bresennol. Nododd
ymhellach fod gan y Cyngor gynrychiolaeth dda, a bod sawl aelod o’r Cyngor yn bresennol yn
rhinwedd eu swyddi proffesiynol eraill.

3.4

Gwahoddodd y Cadeirydd Brendan O’Dea (Dirprwy Gyfarwyddwr TCI) i rannu gwybodaeth am
yr ‘Ŵyl Addysg’ a gynhaliwyd yn ddiweddar gan TCI yn Nulyn. Esboniodd y datblygwyd y
digwyddiad dros nifer o flynyddoedd, a chafodd y rhai a oedd yn bresennol gyfle i rannu arfer
gorau, a bod siaradwyr, gweithgareddau a gweithdai amrywiol wedi’u lledaenu ar draws ardal
eang. Roedd y digwyddiad wedi ennill proffil sylweddol ac roedd nifer fawr o bobl yn
bresennol. Ar ôl mynychu’r digwyddiad â Swyddog Pholisi a Chynllunio’r Cyngor ar 7 Hydref
2017, adleisiodd y Cadeirydd arwyddocâd y proffil a gafwyd a llwyddiant y digwyddiad.

3.5

Holodd un aelod ynghylch y posibilrwydd o’r Cyngor yn cynnal digwyddiad o’r natur hon.
Nododd y Cadeirydd y gellid cyllido ar gyfer digwyddiad tebyg yng nghynlluniau strategol y
Cyngor, ond y byddai angen cynllunio ariannol trylwyr er mwyn cynnal y digwyddiad yn
flynyddol neu’n rheolaidd er mwyn efelychu llwyddiant digwyddiad TCI.

4.

Cofnodion drafft cyfarfod y Cyngor ar 6 Gorffennaf 2017

4.1

Aeth y Cadeirydd â’r Cyngor trwy gofnodion drafft 6 Gorffennaf 2017 fesul tudalen. Roedd
aelodau’n hapus i gymeradwyo’r cofnodion yn gofnod cywir o’r cyfarfod hwnnw.
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Materion sy’n codi
4.2

Gan gyfeirio at baragraff 13.8, holodd un aelod ynghylch gwybodaeth y Cyngor am y Rhaglen
Teach First. Cadarnhaodd Liz Brimble (Dirprwy Brif Weithredwr – Cymwysterau, Cofrestru a
Phriodoldeb i Ymarfer) bartneriaeth dwy flynedd Teach First Cymru â Chonsortiwm Canolbarth
y De i gyflwyno’r rhaglen, a nododd y byddai’r adolygiad nesaf ar ôl gwerthusiad o’r cyfnod
hwn o ddwy flynedd.

5.

Derbyn hysbysiad am unrhyw faterion yr hoffai aelodau eu codi ynglŷn â’r eitemau ‘er
gwybodaeth’ ar yr agenda (18-22)

5.1

Ni hysbyswyd am unrhyw faterion.

6.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar 26 Medi 2017

6.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr y cofnodion hyn. Dywedodd nad oedd unrhyw faterion yn codi
i dynnu sylw’r aelodau atynt nad oedd yr agenda yn ymdrin â nhw’n ddiweddarach.

6.2

Ni chodwyd unrhyw ymholiadau gan yr aelodau a chymeradwywyd y cofnodion.

7.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio ar 26 Medi 2017

7.1

Cyflwynodd Jane Setchfield (Cadeirydd y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio) y cofnodion hyn a
dywedodd nad oedd unrhyw faterion yn codi i dynnu sylw’r aelodau atynt nad oedd yr agenda
yn ymdrin â nhw’n ddiweddarach.

7.2

Rhoddodd Liz Brimble y wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am gasgliad y gwaith casglu data
ADY a gwblhawyd gan y Cyngor ar ran Llywodraeth Cymru. Ar ôl i swyddogion gysylltu ag
ysgolion yn weithredol rhwng Mehefin ac Awst 2017, cafodd y Cyngor gyfradd ymateb o 81%.
Erbyn hyn, roedd yr adroddiad wedi’i gwblhau a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

7.3

Ni chodwyd unrhyw ymholiadau eraill gan yr aelodau a chymeradwywyd y cofnodion.

8.

Cofnodion drafft cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar 28 Mehefin 2017 a 27 Medi
2017

8.1

Cyflwynodd aelod y Cyngor, John Griffiths, y cofnodion hyn fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio
a Chraffu. Roedd Roberto De Benedictis wedi anfon ei ymddiheuriadau i’r cyfarfod.

8.2

Wrth gyfeirio at y cyfarfod ar 27 Medi 2017, nododd wall sillafu i’w gywiro ym mharagraff 4.5.
Ar ben hynny, tynnodd sylw’r aelodau at eitem 7 ar agenda y cofnodion hyn, ac ailadroddodd
ei ganmoliaeth i Julia Evans (Dirprwy Brif Weithredwr – Cyllid, Adnoddau Dynol a
Gwasanaethau Corfforaethol) a’r swyddogion am gyflawni canlyniad archwilio cryf.

8.3

Ni chodwyd unrhyw ymholiadau eraill gan yr aelodau a chymeradwywyd y cofnodion.
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9.

Adroddiad gan y Prif Weithredwr

(CGA 32/17)

9.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cyngor am
ystod o faterion nad oedd rhan arall o’r agenda yn ymdrin â nhw, gan wahodd sylwadau ac
ymholiadau gan aelodau.

9.2

Yn drosolwg i’r papur, nododd fod y Cyngor wedi cynyddu ei bresenoldeb cenedlaethol
ymhellach a’i fod yn parhau i gael ei gynrychioli’n dda ar amrywiaeth o weithgorau allweddol.
Roedd y Prif Weithredwr wedi cyflwyno sawl prif araith ac, ynghyd â gwaith ymgysylltu arall y
Cyngor, roedd yn amcangyfrif y byddai’r Cyngor wedi cyfathrebu’n uniongyrchol ag 20% o’r
holl bobl ar y gofrestr trwy gyflwyniadau amrywiol a phresenoldeb mewn digwyddiadau erbyn
diwedd y flwyddyn weithredol.

9.3

Roedd y Cyngor yn parhau i gael ei gynrychioli gan Liz Brimble ar grŵp gorchwyl Llywodraeth
Cymru mewn perthynas ag athrawon llanw. Byddai aelodau’n parhau i gael y wybodaeth
ddiweddaraf am y cynnydd a wneir o’r cyfarfodydd.

9.4

Wrth gyfeirio at baragraff 18, nododd y Prif Weithredwr fod dros 100 o docynnau wedi’u
harchebu ar gyfer digwyddiad Briff Polisi’r Cyngor ar 14 Rhagfyr 2017. Bu’r Briff Polisi cyntaf ar
18 Mai 2017 yn hynod lwyddiannus, ac roedd llawer o randdeiliaid allweddol yn bresennol.
Roedd swyddogion yn awyddus i barhau i adeiladu ar ei lwyddiant, a’r nod yw ymestyn
digwyddiadau yn y dyfodol i gynnal pynciau’n ymwneud yn benodol â’r sectorau gwaith
ieuenctid, dysgu yn y gwaith ac addysg bellach.

9.5

O ran paragraff 19, holodd un aelod ynghylch y penderfyniad i symud digwyddiad blynyddol
‘Siarad yn Broffesiynol’ CGA i fis Hydref yn hytrach na mis Mai, pan y’i cynhaliwyd am y ddwy
flynedd diwethaf. Ymatebodd y Prif Weithredwr bod nifer gynyddol o ddigwyddiadau
addysgol a digwyddiadau Llywodraeth Cymru yn cael eu cynnal ym mis Mai, felly roedd
swyddogion am brofi’r dyddiad amgen i fesur y niferoedd sy’n bresennol.

9.6

Gofynnodd un aelod am y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu safonau proffesiynol staff
cymorth. Karen Evans (Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu) oedd cynrychiolydd y Cyngor
ar grŵp rhanddeiliaid Llywodraeth Cymru, a chrybwyllodd fod undebau’r staff cymorth wedi
nodi bod cynllun peilot ar y safonau wedi dechrau, ac y disgwylir i’r gwaith fod yn barod i’w
gyflwyno’n genedlaethol ym Medi 2018 o hyd. Nododd y byddai’n parhau i roi’r wybodaeth
ddiweddaraf i’r aelodau am gynnydd y gwaith hwn.

10.

Adolygiad Ariannol Chwe-misol

10.1

Cyflwynodd Julia Evans y papur hwn a oedd yn adolygu sefyllfa ariannol y Cyngor ar gyfer y
cyfnod o chwe mis a ddaeth i ben ar 30 Medi 2017, ac a oedd yn cynnwys alldro rhagamcanol
ar gyfer y flwyddyn a chynigion diwygiedig ar gyfer cronni cronfeydd penodedig wrth gefn.

10.2

Crybwyllwyd bod y cyfrif chwe mis wedi cronni gwarged rhagamcanol a oedd yn welliant
sylweddol ar y swm disgwyliedig.

10.3

Atgoffwyd aelodau bod Ebrill 2017 yn nodi’r ail flwyddyn yr oedd yn ofynnol i’r sector cymorth
dysgu gofrestru; roedd nifer y cofrestreion yn y categori hwn wedi cyfrannu at incwm y
Cyngor. Roedd y Cyngor yn ofalus o hyd o ran darogan niferoedd cofrestru ar gyfer pob un o’r
grwpiau cofrestreion newydd, oherwydd nid oes modd amlygu tueddiadau amlwg hyd yn hyn.

10.4

Nododd Julia Evans fod darpariaethau staffio wedi cynyddu ac, oherwydd y gwaith cynyddol,
roedd ychwanegiadau pellach yn debygol maes o law.

(CGA 33/17)
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10.5

Wrth gyfeirio at baragraff 19, tynnwyd sylw aelodau at yr amryw feysydd o danwariant.

10.6

Wrth ymateb i ymholiad gan aelod, esboniodd Julia Evans fod gwaith manwl ar baratoi i symud
i adeilad arall yn dechrau yn yr haf. Yn y cyfamser, roedd landlord presennol y Cyngor wedi
crybwyll for lle ychwanegol ar gael yn Eastgate House. Nododd Julia Evans y byddai’n
archwilio hyn ymhellach i roi gwybod a fyddai’n bodloni anghenion y Cyngor ai peidio.

10.7

Roedd aelodau’n fodlon derbyn yr adroddiad a chymeradwyo’r argymhelliad yn ymwneud â
chroniadau.

11.

Adolygiad Chwarterol (1 Gorffennaf – 30 Medi 2017)

11.1

Cyflwynodd Karen Evans y papur hwn a gwahoddodd aelodau i nodi’r cynnydd a wnaed yn
erbyn y targedau a’r dangosyddion perfformiad a gynhwyswyd yn y Cynllun Gweithredol yn
ystod cyfnod adolygu’r ail chwarter. Adroddwyd i’r Pwyllgor Gweithredol ar y chwarter cyntaf
yn ei gyfarfod ym mis Medi.

11.2

Oherwydd i nifer y ceisiadau i gofrestru gynyddu bedair gwaith drosodd, ni fu’n bosibl i
swyddogion brosesu ceisiadau cyn pen pum niwrnod gwaith, fel yr amlinellir yn Amcan
Strategol 1. Roedd adnoddau staff yn parhau i gael eu monitro er mwyn helpu yn y maes hwn.
Diolchodd y Cadeirydd i’r staff am eu heffeithiolrwydd o ran prosesu’r llwyth gwaith cynyddol.

11.3

Canmolodd un aelod swyddogion y Cyngor am eu gwaith a sylwadau cadarnhaol gan
sefydliadau eraill yn canmol perfformiad y Cyngor. Nododd fod y gwahoddiadau amrywiol yn
gofyn am bresenoldeb ac ymgysylltiad y Cyngor yn dilysu hyn ymhellach.

11.4

Crybwyllwyd y bu diwygiadau gweinyddol canolog i wefan gymdeithasol Twitter, a holodd
aelodau a fyddai hyn yn newid cyfathrebu’r Cyngor ar y llwyfan hwn. Nododd Karen Evans fod
y newidiadau’n fuddiol gan eu bod yn bodloni ymrwymiad y Cyngor i Safonau’r Gymraeg.

11.5

Roedd aelodau’n fodlon derbyn yr adroddiad.

12.

Cynllun Bwrsariaethau Ymchwil CGA

12.1

Cyflwynodd Karen Evans y papur hwn a oedd yn crynhoi’r cynnydd hyd yn hyn ar ddatblygu
cynllun peilot ar gyfer bwrsariaethau ymchwil i gofrestreion. Gwahoddwyd aelodau i nodi’r
gwaith a oedd yn cael ei wneud i hyrwyddo’r cynllun.

12.2

Crybwyllwyd bod swyddogion wedi derbyn nifer sylweddol o ymholiadau.

12.3

Gwahoddwyd aelodau i wirfoddoli i gymryd rhan yn y ‘pwyllgor gwerthuso’ trwy gysylltu ag
Ysgrifenyddes y Cyngor, i benderfynu ar y ceisiadau llwyddiannus yn ystod yr wythnos sy’n
dechrau ar 11 Rhagfyr 2017.

12.4

Roedd y Cyngor yn fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

(CGA 34/17)

(CGA 35/17)
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13.

Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

(CGA 36/17)

13.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad cynnydd hwn ar rôl statudol newydd y Cyngor i
achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yng Nghymru.

13.2

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, bu rhaid i un o aelodau penodedig y bwrdd dynnu’n ôl o’i
swydd. Recriwtiwyd aelod newydd i’r bwrdd a chrybwyllwyd bod y gwaith o hyfforddi’r bwrdd
cyfan wedi’i gwblhau erbyn hyn.

13.3

Roedd y Pwyllgor Gweithredol a’r Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio wedi cymeradwyo’r
dogfennau llywodraethu drafft yn eu cyfarfodydd priodol ym mis Medi. Ers hynny, roedd y
dogfennau hyn wedi’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a’u mabwysiadu i’w defnyddio.

13.4

Wrth gyfeirio at baragraff 10, crybwyllodd y Prif Weithredwr fod y digwyddiad partneriaeth a
gynhaliwyd ar 8 Tachwedd wedi cael adborth ffafriol.

13.5

Atgoffwyd aelodau y byddai Cadeirydd y Bwrdd AGA, John Furlong, yn bresennol yng
nghyfarfod y Pwyllgor Gweithredol yn Ionawr 2018 a chyfarfod y Cyngor ym Mawrth 2018 i roi
diweddariad llawn i’r Cyngor ar gynnydd y gwaith hwn.

13.6

Yn unol ag Atodiad A, roedd yr holl waith ar ben ffordd ac roedd aelodau’n fodlon derbyn y
wybodaeth ddiweddaraf.

14.

Adroddiad Cynnydd ar SAC, Cofrestru ac Ymsefydlu

14.1

Cyflwynodd Liz Brimble yr adroddiad cynnydd hwn, a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i
aelodau ar waith y Cyngor yn ymwneud â Chofrestru a gweinyddu dyfarniadau Statws Athro
Cymwysedig (SAC) ac Ymsefydlu.

14.2

Gan gyfeirio at baragraff 3, hysbyswyd aelodau y bodlonwyd nifer y cofrestreion wedi’u
cyllidebu, ac roeddent yn dod i gyfanswm o 77,676 ar hyn o bryd, sef cynnydd o 900 o
gofrestreion ers i’r adroddiad cynnydd gael ei lunio.

14.3

Bu’r Cyngor yn derbyn dros 1,000 o geisiadau i’w cofrestru bob mis yn rheolaidd; roedd y rhain
ar gyfer y categori gweithwyr cymorth dysgu yn bennaf.

14.4

Wrth ymateb i ymholiadau aelodau am nifer y ceisiadau a dderbyniwyd, nododd Liz Brimble
fod gan y sector gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion lefel o fyrhoedledd ymhlith ei
weithlu. Nododd fod maint y gofrestr wedi dyblu o gymharu â nifer y ceisiadau a oedd wedi
pedryblu.

14.5

Roedd aelodau’n fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

15.

Adroddiad Cynnydd Priodoldeb i Ymarfer

15.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn, a oedd yn cynnwys diweddariad cyffredinol ar waith
Priodoldeb i Ymarfer y Cyngor. Gwahoddwyd aelodau i ofyn am eglurhad ar unrhyw
bwyntiau’n deillio o’r adroddiad hwn.

15.2

Crybwyllwyd bod gwrandawiadau’r Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer wedi’u trefnu hyd at
Chwefror 2018, ac y derbyniwyd 28 o gyfeiriadau er Ebrill 2017. Rhagamcanwyd y byddai tua
38 o gyfeiriadau’n cael eu hystyried yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

(CGA 37/17)

(CGA 38/17)
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15.3

Ers cyfarfod diwethaf y Cyngor, gwrthodwyd dau gais i gofrestru yn dilyn cyfarfodydd y
pwyllgor priodoldeb; roedd y ddau ymgeisydd wedi gwneud cais i weithio yn y sector cymorth
dysgu.

15.4

Yn dilyn ymarfer recriwtio llawn, penodwyd 6 aelod newydd i’r panel o blith grwpiau
cofrestreion diweddaraf y Cyngor. Nid oedd y Cyngor wedi derbyn unrhyw geisiadau gan
gofrestreion yn y categori gweithwyr cymorth ieuenctid cymwysedig, ond recriwtiwyd 4 o
ddysgwyr yn y gwaith a 2 weithiwr ieuenctid cymwysedig. Roedd swyddogion wrthi’n trefnu
eu hyfforddiant ymsefydlu. Nodwyd y byddai’r Cyngor yn cynnal ymarfer recriwtio pellach er
mwyn sicrhau bod digon o adnoddau o ran aelodau i reoli’r nifer gynyddol o achosion.

15.5

Nododd y Prif Weithredwr y recriwtiwyd dau aelod staff newydd i’r tîm, a bod hwn yn faes
sy’n cael ei adolygu’n rheolaidd gan uwch reolwyr. Roedd swyddogion yn sicrhau eu bod yn
parhau’n ymatebol i’r adnoddau sydd eu hangen i reoli’r gwaith achos cynyddol.

15.6

Roedd aelodau’n fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

16.

Pasbort Dysgu Proffesiynol a’r Gyfnewidfa Ddysgu

16.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn, a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar
ddatblygu’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) a’r Gyfnewidfa Ddysgu ar ran Llywodraeth
Cymru.

16.2

Crybwyllodd gynnydd yn nifer y defnyddwyr, gyda dros 10,000 o ddefnyddwyr wedi creu
Pasbort Dysgu Proffesiynol a thros 27,637 o drawiadau ar dudalen we benodedig y Cyngor.

16.3

Gan gyfeirio at baragraff 4, nodwyd bod swyddogion yn parhau i weithio gyda’i ddatblygwr,
Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill i ddatblygu’r Pasbort Dysgu Proffesiynol ymhellach.

16.4

Roedd tîm Datblygu Proffesiynol y Cyngor wedi cynnal dros 50 o sesiynau cymorth a
gwybodaeth, ac roedd 40 o sesiynau eraill wedi’u trefnu i’w cwblhau cyn diwedd y flwyddyn
ariannol. Roedd y Cyngor yn parhau’n rhagweithiol â’i strategaeth ymgysylltu a chyfathrebu er
mwyn targedu cymaint â phosibl o gofrestreion. Roedd hyn yn cynnwys gweithdai fel rhan o
raglen DPP flynyddol y consortia rhanbarthol a sesiynau wedi’u hymgorffori yng nghyrsiau DPP
Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW).

16.5

Ar gais, cynhaliodd swyddogion arddangosiad o’r Pasbort Dysgu Proffesiynol i gynrychiolwyr
o’r undebau athrawon ac addysg bellach. Crybwyllwyd bod y Cyngor wedi cael adborth
cadarnhaol ar ôl y cyfarfod ar 6 Tachwedd.

16.6

Fel y crybwyllwyd ym mharagraff 15, atgoffwyd y Cyngor bod cyllid cymorth grant Llywodraeth
Cymru wedi’i ymrwymo hyd at Fawrth 2019. Byddai aelodau’n parhau i gael y wybodaeth
ddiweddaraf wrth i fwriadau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol y prosiect ddod yn gliriach.

16.7

Roedd aelodau’n fodlon derbyn y diweddariad.

17.

Protocol ar Deithio Tramor y Tu Allan i Ewrop

17.1

Cyflwynodd y Cadeirydd y protocol arfaethedig ar deithio tramor y tu allan i Ewrop, a
gwahoddodd aelodau i nodi presenoldeb y Prif Weithredwr yng nghynhadledd IFTRA (Fforwm
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Rhyngwladol Awdurdodau Rheoleiddio Athrawon) ar 5 a 6 Ebrill 2018, a gynhelir gan Gyngor
Addysg Aotearoa yn Seland Newydd.
17.2

Nododd fod CACC (Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru) wedi cymeradwyo polisi teithio tramor
yn 2006. Ers cael ei ail-gyflunio’n CGA yn 2015, ni fu gan y Cyngor bolisi penodol ar waith
oherwydd na chafwyd llawer o wahoddiadau rhyngwladol.

17.3

Gan gyfeirio at bresenoldeb y Prif Weithredwr yng nghynhadledd IFTRA sydd ar ddod, roedd
swyddogion wedi nodi bod angen protocol ffurfiol i adrodd yn swyddogol i’r Cyngor ar unrhyw
bresenoldeb tebyg.

17.4

Atgoffwyd aelodau y cynhaliwyd cynhadledd ddiwethaf IFTRA yn Nulyn yn 2016. Bu CGA, fel
CACC gynt, yn aelod cychwynnol o’r fforwm ers iddo gael ei greu yn 2005. Nododd fod
cynadleddau IFTRA yn arbennig o uchel eu parch fel un o’r sefydliadau cyntaf yn y byd i drafod
safonau proffesiynol a rheoleiddio ar lefel fyd-eang.

17.5

Gan gyfeirio at y protocol atodol, awgrymodd un aelod y dylid cynnwys Julia Evans, fel y
Dirprwy Brif Weithredwr sy’n gyfrifol am gyllid, yn y broses benderfynu wrth ystyried mynychu
digwyddiad rhyngwladol y tu allan i Ewrop. Cytunodd y Cyngor a gwnaed y diwygiad.

17.6

Awgrymodd aelod arall y dylid ychwanegu rhagor o fanylion at baragraff 3 o’r protocol er
mwyn sicrhau lles cynrychiolydd y Cyngor sy’n mynychu’r digwyddiad. Cynigiwyd
awgrymiadau a fyddai’n cynnwys yswiriant teithio priodol, brechiadau ac amser digonol i ddod
dros y daith. Cytunodd y Cyngor a nodwyd y diwygiad.

17.7

Cytunwyd y byddai Ysgrifenyddes y Cyngor yn gwneud y newidiadau uchod ac yn llunio’r
fersiwn derfynol i’r Cadeirydd gytuno arni.

18-22. Eitemau gwybodaeth
Cafodd aelodau bapurau “er gwybodaeth”, sef adroddiadau ar y canlynol:


Adolygiad Chwarterol (1 Ebrill – 30 Mehefin 2017)



Adroddiad cynnydd ar Ariannu Ymsefydlu, Datblygiad Proffesiynol Cynnar a Gradd
Meistr mewn Ymarfer Addysgol
(CGA 42/17)



Adroddiad Cynnydd ar Amcanion Cydraddoldeb 2017-18

(CGA 43/17)



Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

(CGA 44/17)



Ymatebion CGA i ymgynghoriadau allanol

(CGA 45/17)

Yna, symudodd y Cyngor i sesiwn breifat.
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