16 Hydref 2019

Cyngor y Gweithlu Addysg: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Jane Heather BARHAM
Mae Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), oedd yn eistedd yn Ewlo, Gogledd
Cymru ar 15 a 16 Hydref 2019, wedi canfod bod ffeithiau honiad o anghymhwysedd proffesiynol difrifol
wedi’u profi yn erbyn athrawes ysgol, Jane Heather BARHAM.
Canfu’r Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer fod ffeithiau’r honiadau canlynol wedi’u profi: tra’i bod wedi’i chyflogi
fel athrawes ysgol yn Ysgol Gymunedol Penarlag rhwng 2014 a 2017:
1.

methodd Miss Barham â dangos gwybodaeth a dealltwriaeth digonol am y themâu roedd yn gyfrifol am
eu haddysgu, gan gynnwys trin data a defnyddio graffiau, a thechnegau ymchwilio gwyddonol.

2.

ar un achlysur neu fwy, cynlluniodd gwersi:
(a) a oedd yn cynnwys swm gormodol/annigonol o waith i’w gwblhaui;
(b) nad oedd wedi symud amcanion disgyblion ymlaen o’r wythnos flaenorol;
(c) a oedd yn cynnwys gweithgareddau nad oeddent yn ddigon heriol i ddisgyblion;
ch) nad oedd yn ymgorffori amcanion/themâu cyfredol pan newidiwyd rhaglenni astudio mewn
perthynas â Saesneg a/neu fathemateg.

3.

methodd â chynllunio ar gyfer a/neu wahaniaethu’n briodol mewn gwersi

4.

methodd â sicrhau bod amcanion dysgu yn:
(a) cael eu hadolygu i asesu cynnydd disgyblion;
(b) cael eu diweddaru.

5.

methodd ag ennyn diddordeb disgyblion yn gyson mewn gwersi.

6.

methodd â sicrhau bod gwaith disgyblion yn cael ei gofnodi’n ddigonol yn eu llyfrau a/neu ar y system
gyfrifiadurol.

7.

yn ystod Haf 2016, cynhaliodd asesiadau ar ddisgyblion Blwyddyn 5 mewn gwyddoniaeth lle roedd
tystiolaeth annigonol i gefnogi ei chasgliadau.

8.

mewn perthynas â marcio:
(a) methodd â dilyn y cod a pholisi marcio’n gyson;
(b) methodd â sicrhau bod plant yn cywiro eu gwaith;
(c) methodd â sicrhau bod plant yn adolygu a myfyrio ar gywiriadau i’w gwaith;
(ch) methodd â sicrhau bod plant yn marcio gwaith eu cyfoedion neu waith eu hun;

(d) ar un achlysur neu fwy, marciodd gwaith disgybl yn anghywir pan roedd yn gywir.

9. methodd ag annog y defnydd o’r Gymraeg yn gyson mewn gwersi Blwyddyn 5.
(Barnwyd bod honiadau 6, 8b, 8c, 8d yn dangos ‘anghymhwysedd proffesiynol difrifol’ dim ond wrth eu cyfuno
â honiadau eraill o anghymhwysedd proffesiynol difrifol, nid ar eu pen eu hunain).
Gosododd y Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer Orchymyn Atal, gan dynnu Miss Barham oddi ar y Gofrestr
Ymarferwyr Addysg yng nghategori athro ysgol. Penderfynodd hefyd ni chaiff Miss Barham wneud cais i gael
ei hadfer i’r Gofrestr Ymarferwyr Addysg cyn pen 3 blynedd. Os na fydd Miss Barham yn gwneud cais
llwyddiannus i fod yn gymwys i gael ei hadfer i’r Gofrestr yn y categori hwn ar ôl 16 Hydref 2022, bydd yn
parhau i gael ei hatal am gyfnod amhenodol.
Mae gan Miss Barham yr hawl i apelio i’r Uchel Lys o fewn 28 diwrnod.
Am wybodaeth i’r cyfryngau cysylltwch ag:
Elizabeth Brimble, Cyfarwyddwr Cymwysterau, Cofrestru a Phriodoldeb i Ymarfer /
Susan Street, Rheolwr Priodoldeb i Ymarfer
ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch priodoldebiymarfer@cga.cymru

