EDUCATION WORKFORCE COUNCIL
CYNGOR Y GWEITHLU ADDYSG
COFNODION WYTHFED CYFARFOD
CYNGOR Y GWEITHLU ADDYSG
DYDDIAD: 26 Ebrill 2017
LLEOLIAD: Swyddfeydd CGA, Tŷ Eastgate, Caerdydd
Yn bresennol:
Aelodau:
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Roberto De Benedictis
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Ymddiheuriadau:
John Griffiths
Kevin Pascoe
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Swyddogion:
Hayden Llewellyn
Karen Evans
Michelle Roles
Amy Pope
Beverley Price

Mark Isherwood
Hugh Pattrick
Jane Setchfield
Robert Townsend

Jo Gauden
Helen O’Sullivan

Prif Weithredwr
Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu
Swyddog Polisi a Chynllunio
Rheolwr Swyddfa [cofnodion]
Ysgrifennydd y Cyngor [cofnodion]

1.

Croeso a materion rhagarweiniol

1.1

Croesawodd Angela Jardine, (Cadeirydd), yr aelodau i wythfed cyfarfod Cyngor y Gweithlu
Addysg (CGA). Cynullwyd y cyfarfod ychwanegol er mwyn i’r aelodau drafod ymateb drafft
CGA i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysg ac
arweinyddiaeth mewn ysgolion.

1.2

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan John Griffiths, Kevin Pascoe, Paul Croke, Jo Gauden a Helen
O’Sullivan.

1.3

Croesawodd y Cadeirydd Beverley Price fel Ysgrifennydd newydd y Cyngor.

1.4

Atgoffwyd yr aelodau y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn dod i gyfarfod nesaf y Cyngor ar 6
Gorffennaf.

2.

Datganiadau buddiannau

2.1

Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau.

1

3.

Cofnodion drafft cyfarfod y Cyngor dyddiedig 15 Mawrth 2017

3.1

Aeth y Cadeirydd â’r Cyngor drwy gofnodion drafft 15 Mawrth 2017 un dudalen ar y tro.
Roedd yr aelodau’n fodlon cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir o’r cyfarfod hwnnw.
Materion yn codi:

3.2

Cadarnhaodd Hayden Llewellyn (Prif Weithredwr) fod Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu wedi
cael ei ryddhau ar 5 Ebrill 2017 a’i fod wedi cael llawer o sylw yn y wasg hyd yma. Roedd
cylchlythyr yn cynnwys dolen i’r arolwg wedi cael ei anfon at yr holl aelodau cofrestredig ar
25 Ebrill 2017.

3.3

Holodd un aelod beth oedd bwriad Llywodraeth Cymru ar gyfer canlyniadau’r arolwg a rôl
CGA yn hynny. Dywedodd y Prif Weithredwr fod Llywodraeth Cymru wrthi’n trefnu cyfarfod
ag Undebau Llafur i drafod canlyniadau’r arolwg. Rôl CGA oedd coladu a chyflwyno’r
canlyniadau ar ran Llywodraeth Cymru.

3.4

Ychwanegodd y Cadeirydd fod yr arolwg wedi cael ei anfon at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac
Addysg pan gafodd ei ryddhau.

4.

Ymateb drafft CGA i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y safonau proffesiynol newydd
ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth mewn ysgolion

4.1

Cyflwynodd y Cadeirydd yr ymateb drafft i’r ymgynghoriad, ac awgrymodd y dylai’r aelodau
ystyried yr ymateb un cwestiwn ar y tro.

Cwestiwn 1:
4.2

Gan gyfeirio at dudalen 5 yr ymgynghoriad fel enghraifft, dywedodd un aelod nad oedd yr
iaith a ddefnyddiwyd yn y ddogfen bob amser yn berthnasol nac yn addas i’r diben.

4.3

Cytunodd yr aelodau y dylai’r ymateb fynegi cefnogaeth gyffredinol CGA i weledigaeth y
ddogfen, ond cyfeirio at ei hyd a’r iaith a ddefnyddiwyd. Awgrymodd yr aelodau gynnig
enghreifftiau o weledigaethau mewn dogfennau eraill i ategu hyn.

4.4

Argymhellodd yr aelodau y dylai’r ymgynghoriad wahaniaethu’n fwy eglur rhwng athrawon
ac arweinwyr.

Cwestiwn 2:
4.5

Roedd ymateb drafft CGA yn cynnwys cyfeiriad at hygyrchedd. Dywedodd y Cadeirydd nad
oedd fformat y ddogfen Safonau Proffesiynol yn gydnaws â mynediad trwy’r rhyngrwyd nac
apiau symudol.

4.6

Mewn perthynas â’i hegwyddorion a’i dibenion, mynegodd yr aelodau bryderon ynglŷn â
maint yr adran hon. Nodwyd hefyd mai’r ymgynghoriad oedd y tro cyntaf i lawer o
athrawon weld yr holl safonau yn hytrach na rhan benodol ohonynt. Gallai natur gyffredinol
y ddogfen achosi i ysgolion ddehongli’r safonau’n wahanol.

Cwestiwn 3:
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4.7

Dywedodd yr aelodau y gallai brawddeg gyntaf ymateb CGA i’r cwestiwn hwn gael ei
chamddehongli trwy feddwl ei bod yn cytuno â’r cwestiwn cyfan. Gofynnodd yr aelodau i’r
frawddeg hon gael ei diwygio.

4.8

Gan gyfeirio at y cyflwyniad i’r ddogfen, dywedodd yr aelodau nad oedd yr amcan o
amlinellu sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad wedi’i adlewyrchu yn y ddogfen drwyddi draw.
Awgrymwyd defnyddio terminoleg reolaidd a mynych i gynnal cysondeb ar draws y safonau.

4.9

Gan gyfeirio at dudalen 12, amlygodd y Cadeirydd faterion a allai effeithio ar waith
Addasrwydd i Ymarfer y Cyngor o ganlyniad i ddiffyg penodoldeb.

4.10

Yn dilyn y trafodaethau hyn, cytunodd yr aelodau a’r swyddogion y dylai’r ymateb
cyffredinol i’r cwestiwn hwn gael ei newid i ‘anghytuno’.

Cwestiwn 4:
4.11

Roedd yr aelodau’n cytuno â safbwynt CGA, sef ‘anghytuno’.

4.12

Argymhellodd y Cadeirydd y dylai’r ymateb gynnwys cyfeiriad at yr angen am amcanion mwy
eglur a chryno.

Cwestiwn 5:
4.13

Dywedodd y Prif Weithredwr fod nifer o gyfresi safonau mewn awdurdodaethau eraill yn
cynnwys cyfres ar ddatblygu gyrfa. Roedd swyddogion yn cael eu hannog trwy gynnwys
datblygiad ar hyd gyrfa yn y safonau newydd. Cefnogodd yr aelodau y sylw hwn.

4.14

Dywedodd yr aelodau nad oedd yr iaith a’r cyflwyniad yn hawdd eu deall a bod hynny’n ei
gwneud hi’n fwy anodd i unigolion “gymryd cyfrifoldeb” am eu datblygiad proffesiynol.

Cwestiwn 6:
4.15

Mewn ymateb i’r cwestiwn ynglŷn â disgwyliadau arweinyddiaeth, amlygodd un aelod
ddiffyg cyfeiriad at ddiogelu, rheoli cyllideb a rheolaeth ariannol. Cytunwyd y dylai ymateb y
Cyngor gynnwys un neu ddau hepgoriad amlwg, fel diogelu.

Cwestiwn 7:
4.16

Roedd yr aelodau’n cytuno â’r cynnig a’r ymateb. Awgrymodd y Cadeirydd y dylid cynnwys
argymhelliad ar gyfer hygyrchedd i athrawon â nam synhwyraidd.

Cwestiwn 8:
4.17

Mewn perthynas â maint y ddogfen, roedd yr aelodau o’r farn y gallai ei hamwysedd arwain
at gamddehongli. Awgrymodd yr aelodau y dylai gyd-fynd â safonau sectorau eraill, sef
addysg bellach a gweithwyr cymorth dysgu ysgolion, er mwyn caniatáu llwybrau datblygu
gyrfa ar draws a rhwng y sectorau.

4.18

Dywedodd y Prif Weithredwr y gallai’r argymhelliad hwn gael ei gynnwys yn ymateb CGA,
ond atgoffodd yr aelodau fod y safonau addysg bellach yn parhau i gael eu datblygu ac nad
oeddent ar gael yn gyhoeddus hyd yma.

Cwestiwn 9:
4.19

Roedd yr aelodau’n cytuno ag ymateb ‘anghytuno’ CGA. Awgrymodd un aelod y dylid
cyfeirio at gyflog ac amodau datganoledig am ddau reswm. Yn gyntaf, nid oedd hyn wedi’i
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gynllunio pan ddechreuwyd datblygu’r safonau. Yn ail, byddai’n amhriodol i Lywodraeth
Cymru fod yn gyfrifol am gyflog ac amodau yn ogystal â gosod safonau.
Cwestiwn 10:
4.20

Mewn ymateb i’r effaith y byddai’r safonau proffesiynol newydd arfaethedig yn ei chael ar yr
iaith Gymraeg, cyfeiriodd y Cadeirydd at gyfle i gysylltu â’r targed o 1 filiwn o siaradwyr
Cymraeg erbyn 2050.

Cwestiwn 11:
4.21

Trafododd y Cyngor ddewisiadau i wneud y ddogfen yn fwy hygyrch a rhyngweithiol fel y
gellid ei defnyddio fel dogfen ymarferol mewn ysgolion Cymraeg a Saesneg.

Cwestiwn 12:
4.22

Ailbwysleisiodd yr aelodau bryderon nad oedd y ddogfen yn addas i’w diben a’u bod nhw
eisiau sicrhau bod ymateb CGA yn tynnu sylw at yr egwyddorion a amlinellwyd yn y
cyflwyniad i’r ymgynghoriad.

4.23

Roedd un aelod, a oedd wedi anfon ymddiheuriadau, wedi cyflwyno sylwadau i’w trafod.
Cytunodd y Cyngor fod yr holl sylwadau wedi derbyn sylw yn ystod ei drafodaethau.

5.

Unrhyw fusnes arall

5.1

Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad i’r aelodau ar safonau addysg bellach
Llywodraeth Cymru. Roedd yr ymgynghoriad drafft wedi cael ei ddosbarthu i’r aelodau er
mwyn iddynt wneud sylwadau arno, a byddai Mark Isherwood, cynrychiolydd CGA ar y
gweithgor, yn cyflwyno’r sylwadau hyn wedi’u coladu i’r grŵp yn ei gyfarfod nesaf.

5.2

Diolchodd y Prif Weithredwr i’r aelodau am eu sylwadau a daeth y cyfarfod i ben.
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