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Rhagair
Mae Cyngor Addysgu Cyffredinol
Cymru wedi rhoi blaenoriaeth i
ddatblygu cyngor ar Ddatblygiad
Proffesiynol Parhaus (DPP).
Mae’r papur hwn yn nodi prif
egwyddorion yr hawl i gyfleusterau DPP
ar gyfer athrawon yng Nghymru. Mae’n
cynnig bod Llywodraeth Cynulliad Cymru
yn rhoi ei gefnogaeth a’i gymeradwyaeth
i’r egwyddorion hyn ac yn ymrwymo i
ddarparu cefnogaeth ariannol briodol ar
gyfer y gwaith o gyflwyno fesul cam gyda
golwg ar weithredu’n llawn erbyn mis
Medi 2007. Yn dilyn trafodaethau pellach
gyda’r Gweinidog dros Addysg a Dysgu
Gydol Oes a’i swyddogion, bydd y
Cyngor yn datblygu cynigion gweithredu
drwy ymgynghori gyda’r proffesiwn,
Llywodraeth Cynulliad Cymru a
sefydliadau eraill sydd â rhan mewn
addysg seiliedig yn yr ysgol. Gwelir sawl
un o’r sefydliadau hyn fel partneriaid
pwysig yn y broses ddatblygu.

Mae Rhan 1 y papur yn canolbwyntio ar:
• ddiffinio Datblygiad Proffesiynol
Parhaus
• hawl i DPP a chyfrifoldebau
• fframwaith DPP
• hawl i gyfleusterau datblygiad
proffesiynol gydol gyrfa
• rheoli perfformiad
• amserlen ar gyfer cyflwyno.
Mae Rhan 2 yn codi materion gweithredu
y byddwn yn ceisio’u datblygu gyda
phartneriaid allweddol, gan gynnwys
ariannu, achredu DPP, partneriaeth a rôl
Sefydliadau Addysg a Hyfforddiant
Cychwynnol Athrawon.
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Cyflwyniad
Mae angen i athrawon ddiweddaru eu sgiliau
proffesiynol yn barhaus er mwyn sicrhau bod
yr addysgu’n parhau i fod o ansawdd uchel.
1. Yn y byd cyfnewidiol sydd
ohoni, mae angen i athrawon
ddiweddaru eu sgiliau proffesiynol
yn barhaus er mwyn sicrhau bod
yr addysgu’n parhau i fod o
ansawdd uchel a bod safonau
addysg yn parhau i wella. Fodd
bynnag, mae angen cefnogaeth
ansawdd uchel ar athrawon i
gyflawni hyn, ac mae cyfrifoldeb ar
bawb ym maes ysgolion i sicrhau
bod cyfleoedd i ddysgu o arfer da
a datblygiadau arloesol yn cael eu
darparu. Yn ogystal â chyfrannu at
wella ysgolion, mae darparu
cyfleoedd DPP yn gallu bod o
gymorth i athrawon ddatblygu eu
hunain fel ymarferwyr myfyrgar.
Mae darparu hawl i athrawon
ddatblygu’n broffesiynol gydol eu
gyrfa yn gallu gweithio fel
strategaeth allweddol ar gyfer
recriwtio a chadw athrawon
hefyd.
2. Mae athrawon wedi chwarae
rôl hollbwysig wrth weithredu’r
amryw o fentrau addysgol a
gyflwynwyd dros y blynyddoedd
diwethaf a byddant yn parhau â
rhan ganolog mewn unrhyw
fentrau a drefnir o bosibl yn y
dyfodol. Mae angen iddynt
ddatblygu sgiliau newydd i sicrhau
eu bod yn cael y budd mwyaf
posibl o’r mentrau hyn.

Datblygu’r papur cynghori
hwn
3.Ym mis Mehefin 2001
cychwynnodd y Cyngor ar broses
fawr o gasglu gwybodaeth gyda
chyfres o gwestiynau ar DPP a
ddosbarthwyd i bob athro

cofrestredig, AALl, undebau
athrawon, Sefydliadau Addysg a
Hyfforddiant Cychwynnol
Athrawon a sefydliadau addysg
eraill. Roedd y cwestiynau hyn yn
gofyn i’r ymatebwyr ystyried beth
yw’r diffiniad o DPP, hawl a
disgwyliadau, y ddarpariaeth
bresennol yng Nghymru, y cyswllt
rhwng DPP a rheoli perfformiad,
achredu DPP a materion ariannu.
4.Yn dilyn trafodaeth gyda’r
Cyngor, datblygwyd papur
cynghori drafft a threfnwyd
cynhadledd ymgynghori
genedlaethol ym mis Rhagfyr 2001
i wella’r papur cynghori hwn
ymhellach.
5. Cynhaliwyd ymgynghoriad llawn
gyda’r proffesiwn addysgu ar y
papur cynghori drafft yn ystod
misoedd Ionawr – Mawrth 2002.
6. Cyflwynir y cyngor i’r
Gweinidog dros Addysg a Dysgu
gydol Oes ar ôl i'r Cyngor gytuno
arno ym mis Ebrill 2002.
7. Mae Cyfnod 1 y prosiectau
peilot DPP yn dylanwadu ar y
cyngor. Prosiectau peilot yn
canolbwyntio ar yr unigolyn a
gynhaliwyd gan y Cyngor, ac a
ariannwyd gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru rhwng misoedd
Medi 2001 a Mawrth 2002, oedd y
rhain. Galluogodd y prosiectau
athrawon sy’n gweithio mewn
ysgolion a gynhelir i wneud cais
am Fwrsarïau Datblygiad
Proffesiynol, grant o’r Gronfa
Ymweld a Chyfnewid neu

Ysgoloriaethau Ymchwil
Athrawon. Cymerodd bron i
1500 o athrawon yng Nghymru
ran yn y prosiectau peilot cyfnod
1. Rhoddir rhaglen estynedig o
brosiectau DPP ar brawf o fis
Ebrill 2002 hyd fis Mawrth 2003.
Rhagwelir y bydd canlyniadau’r
arfarniadau ar gyfnodau 1 a 2 o’r
prosiectau peilot yn bwydo i
mewn i’r cyngor y bydd y Cyngor
yn ei ddatblygu wedi hynny ar
weithredu’r cynigion hyn.

Cyd-destun
8. Mae’r Cyngor wedi ymchwilio
i’r sefyllfa bresennol mewn
perthynas â DPP yng Nghymru.
Mae darlun amrywiol yn dod i’r
golwg, yn dangos bod gan rai
ardaloedd lleol systemau sy’n
darparu cefnogaeth a chyfleoedd
datblygiad proffesiynol sylweddol
i athrawon, ac ardaloedd eraill lle’r
ymddengys bod athrawon yn cael
llawer llai o gyfleoedd. Ceir
amrywiadau hefyd o ran ffocws y
ddarpariaeth mewn ysgolion
gwahanol ac AALl gwahanol. Mae
rhai yn rhoi blaenoriaeth i
gyfleoedd ar gyfer athrawon sydd
newydd gymhwyso, tra bod eraill
yn rhoi blaenoriaeth i fentrau lleol
neu genedlaethol. Tra bod nifer o
enghreifftiau o arfer da, ychydig
iawn o athrawon sy’n cael budd o
fframwaith DPP strwythuredig
sy’n gwarantu darpariaeth ac sy’n
galluogi iddynt gwrdd ag
anghenion a bennwyd.
9. Mae Llywodraeth Cynulliad
Cymru wedi buddsoddi’n
sylweddol mewn DPP drwy
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Grantiau ar gyfer Cymorth
Addysgol a Hyfforddiant (GCAH)
ac mae wedi gwneud gwaith
gwerthfawr ym maes
arweinyddiaeth ysgolion. Mae
cynigion ymgynghoriad
Llywodraeth Cynulliad Cymru ar
gyfer cyflwyno rhaglen datblygiad
proffesiynol cynnar, gan gynnwys
sefydlu a chynnal prosiectau DPP
yn canolbwyntio ar yr unigolyn
drwy’r Cyngor, yn dangos bod
ffocws DPP yn ehangu.
10. Mae'r Cyngor yn ymwybodol
o'r arfer da sy'n bodoli mewn
nifer o ardaloedd yn y wlad. Nid
yw’r cynigion a amlinellir yn y
ddogfen hon yn ceisio disodli
mentrau sydd eisoes yn bodoli,
ond yn hytrach mae’n ceisio
adeiladu a gwella ar arfer da
cyfredol athrawon, ysgolion, AALl
a Llywodraeth Cynulliad Cymru
fydd er lles disgyblion, athrawon
ac ysgolion. Nid yw'r Cyngor o'r
farn ei bod yn addas awgrymu i
Awdurdodau Addysg Lleol ac
ysgolion pa weithgareddau sy'n
addas ar eu cyfer, ond yn hytrach,
ceisio creu fframwaith a'r amodau
fydd yn bodloni anghenion pawb
sydd â diddordeb mewn sicrhau
bod athrawon yn cael cefnogaeth
datblygu proffesiynol trwy gydol
eu gyrfa.
11. Un maes sy’n ymddangos iddo
gael ei esgeuluso’n arbennig dros
y blynyddoedd diwethaf yw maes
DPP yn canolbwyntio ar yr
unigolyn. Targedir y ddarpariaeth
bresennol yn bennaf at
flaenoriaethau lleol neu

genedlaethol. Ac eithrio’r
prosiectau peilot, mae llawer llai o
gyfleoedd i athrawon fanteisio ar
weithgareddau datblygiad
proffesiynol sy’n cwrdd ag
anghenion a bennwyd gan
unigolion eu hunain o ran
datblygiad proffesiynol. Mae
angen darparu cyfleoedd o'r fath i
bob athro, boed hwy’n athrawon
amser llawn, rhan-amser neu’n
athrawon llanw.
12. Mae’r cyfleoedd cyfyng hyn, yn
enwedig ym maes DPP yn
canolbwyntio ar yr unigolyn, wedi
creu diwylliant lle’r ystyrir bod
DPP weithiau’n fwrn, yn hytrach
na’n flaenoriaeth broffesiynol
ddymunol, ymhlith llawer o
athrawon. Mae baich gwaith rhy
drwm ar athrawon a diffyg amser
i gymryd rhan mewn
gweithgareddau DPP o ganlyniad i
hynny, wedi cadarnhau’r farn hon.
Bydd angen ymdrech fawr dros
gyfnod o amser wedi’i gynllunio, i
newid y canfyddiad hwn. Gallai
newidiadau mewn amodau gwaith
gael effaith gadarnhaol trwy
leihau’r gofynion amrywiol ar
athrawon a rhyddhau mwy o amser
ar gyfer gweithgareddau DPP. Gall
cyfleoedd DPP wedi'u targedu
chwarae rhan bwysig wrth wella
safonau addysgu ac ansawdd dysgu
disgyblion. Mae angen rhoi
ystyriaeth i farn athrawon mewn
perthynas â DPP wrth ddatblygu a
gweithredu unrhyw gynigion
newydd a darparu amser digonol
i’w cyflwyno a’u hymgorffori.
13. Fel rhan o'r gwaith o

werthuso'r prosiectau peilot DPP,
penderfynodd y Cyngor gomisiynu
UWIC / PPI i gynnal adolygiad o
DPP mewn proffesiynau eraill yn y
DU ac yn y byd addysg mewn
rhannau eraill o'r byd. Dangosodd
yr adolygiad bod y mathau o
ddysgu sy'n cael eu cynnwys yn
nhrefniadau DPP athrawon yn
symud i ffwrdd o ddulliau
traddodiadol gan fanteisio ar
amrywiaeth ehangach o adnoddau
ac arddulliau. Mae hyn yn
amlycach fyth yn y proffesiynau
eraill. Yn arbennig, rhoddir llawer
mwy o bwyslais ar:
• ddysgu yn y gwaith wedi’i reoli
gan y dysgwr
• astudio preifat
• cynnal gweithgareddau ymchwil
• cymryd rhan yn y broses o
gefnogi dysgu a dysgwyr
Dangosodd yr adolygiad bod
strwythur DPP yn fwy datblygedig
mewn proffesiynau eraill nag y
mae yn y proffesiwn addysgu, a
rhoddir mwy o bwyslais ar sgiliau
generig megis pwysigrwydd
hyfforddiant rheoli, cyfathrebu a
gwybodaeth ariannol. Yn ogystal,
rhoddir mwy o bwyslais ar y
dimensiwn personol/arbrofol o
waith DPP mewn meysydd megis
sgiliau personol, ehangu profiad a
datblygu meysydd arbenigol
newydd er mwyn sicrhau bod yr
unigolyn yn parhau i fod yn addas
i'w gyflogi neu er mwyn galluogi
unigolion i ddelio â newidiadau
mewn gyrfa yn y proffesiwn.
Rydym wedi ystyried y sefyllfa
mewn proffesiynau eraill wrth
ddatblygu’r cyngor hwn.
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Rhan 1 -

Egwyddorion hawl

Pennod 1
Diffinio Datblygiad
Proffesiynol Parhaus
14. Mae gweithgareddau
Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar
gael mewn llawer ffurf. Mae’r
rhain yn amrywio o fynychu
cyrsiau i ddysgu seiliedig yn yr
ysgol a gwneud ymchwil
gweithredu. Mae diffyg diffiniad
cyffredinol wedi ei gytuno yn ei
gwneud hi’n anoddach i ddatblygu
polisi cydlynol mewn perthynas â
DPP.
15. Dros y blynyddoedd diwethaf
mae’r pwyslais mewn DPP wedi
symud yn ormodol efallai tuag at
fynychu cyrsiau a gweithgareddau
eraill wedi’u trefnu, ar draul
gweithgareddau DPP gwerthfawr a
buddiol eraill. Er bod holl ffurfiau
DPP yn cynnig cyfleoedd i
athrawon ddatblygu eu hymarfer,
mae’r Cyngor o’r farn bod angen
ail-gydbwyso’r pwyslais presennol
trwy briodoli diffiniad ehangach ar
gyfer DPP gan gynnwys ystod
ehangach o weithgareddau sy’n
cyfrannu at ddatblygiad
proffesiynol a phersonol athro.
16. Mae’r Cyngor yn cynnig y
diffiniad canlynol:
“Mae Datblygiad Proffesiynol
Parhaus yn cwmpasu’r holl
ddysgu ffurfiol ac anffurfiol sy’n
galluogi athrawon i wella eu
harferion”
17. Mae’r Cyngor yn ystyried bod
amryw o fathau o weithgareddau
datblygiad proffesiynol o fudd i
athrawon ac ysgolion. Cynhwysir
rhestr o weithgareddau y gellir

ystyried eu bod o fewn cwmpas
DPP yn Atodiad B.
18. Mae angen i athrawon ddod
yn ymwybodol o’r ystod eang o
weithgareddau o fewn cwmpas
DPP fel bod modd iddynt roi
ystyriaeth ddeallus i
weithgareddau datblygiad
proffesiynol posibl all fod o
gymorth i’w datblygiad hwy eu
hunain.

Argymhelliad
Mae’r Cyngor yn argymell
bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn cymeradwyo
diffiniad eang o DPP a bod
hwn yn cael ei ddefnyddio gan
ysgolion, awdurdodau lleol ac
esgobaethol a darparwyr
DPP eraill yn ogystal â
Llywodraeth Cynulliad
Cymru ei hun, i lunio polisi ac
arfer DPP yn y dyfodol.
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Pennod 2
Hawl i DPP a
chyfrifoldebau
19. Mae’r Cyngor yn ystyried y
dylai pob athro fod â hawl i
ddarpariaeth DPP ansawdd uchel
wedi’i threfnu’n dda gydol eu
gyrfa. Fodd bynnag, mae
cyfrifoldeb i ddatblygu eu hunain
yn broffesiynol ac i sicrhau bod
gwybodaeth a sgiliau proffesiynol
yn cael eu diweddaru’n gyson, yn
mynd law yn llaw â’r hawl hwnnw.
Mae Côd Proffesiynol ar gyfer
Athrawon y Cyngor yn cynnwys y
cyfeiriad canlynol at ddatblygiad
proffesiynol:
“Mae athrawon yn cyfrannu at
ddatblygiad ehangach yr ysgol a'r
proffesiwn. Maen nhw'n
ymwybodol o bwysigrwydd
diweddaru eu gwybodaeth, eu
dealltwriaeth a'u sgiliau
proffesiynol ac o adfyfyrio ar eu
profiad. Maen nhw'n cydnabod eu
hanghenion eu hunain ac yn anelu
at gymryd cyfrifoldeb am eu
datblygiad proffesiynol parhaus,
gan fanteisio ar y cyfleoedd sydd
ar gael iddynt.”
20. Mae’r Cyngor yn ystyried bod
gan athrawon a chyflogwyr
gyfrifoldebau gwahanol ond rhai
sy’n gyflenwol.

(i) Cyfrifoldeb cyflogwyr i
ddarparu
Mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i
ddarparu cyfleoedd datblygiad
proffesiynol ar gyfer athrawon i
gefnogi ystod eang o
flaenoriaethau. Dylai’r
gweithgareddau hyn gael eu cynnal

yn ystod y cylch gweithio arferol.
Yn ychwanegol at y ddarpariaeth
bresennol seiliedig ar
flaenoriaethau a bennwyd gan
lywodraeth genedlaethol a lleol ac
ysgolion, mae angen rhoi cyfle i
athrawon ymgymryd â
gweithgareddau fydd yn bodloni
eu hanghenion unigol hwy. Yn y
papur hwn, mae’r Cyngor yn
dadlau dros gyflwyno hawl i
ddatblygiad proffesiynol sy’n
canolbwyntio ar anghenion ac
amcanion proffesiynol a phersonol
unigol yr athro. Dylai athrawon
fod yn gallu manteisio ar yr hawl
hon i wella agweddau ar eu harfer
yn y dosbarth neu baratoi eu
hunain i fanteisio ar gyfleoedd i
ddatblygu eu gyrfa yn y dyfodol.
Er bod angen i lywodraeth
genedlaethol a lleol ac ysgolion
barhau i reoli’r cyllid presennol
megis GCAH, mae angen sicrhau
bod arian newydd ar gael i'r
athrawon unigol, i'w galluogi i
gwrdd â chostau rhesymol sy’n
gysylltiedig â bodloni eu
hanghenion unigol. Trafodir hyn
ymhellach yn yr adran ar Faterion
Gweithredu.

(ii)Cyfrifoldeb athrawon i
fyfyrio’n unigol
Mae’n gyfrifoldeb ar bob athro i
ddatblygu eu hunain fel ”pobl
broffesiynol fyfyrgar”. Mae hyn yn
golygu nodi ffyrdd o wella eu
perfformiad trwy fyfyrio ar eu
gwaith a phennu ffyrdd newydd o
weithio. Mae gweithgareddau
perthnasol yn cynnwys paratoi

gwersi, darllen, ymchwilio i gyddestunau newydd a chyfathrebu â
chydweithwyr. Hefyd, trwy rannu
eu profiadau gyda chydweithwyr
eraill, mae athrawon yn lledaenu
eu harfer da ac yn datblygu eu
sgiliau eu hunain. Dylai cymryd
rhan yn y gweithgareddau hyn fod
yn rhan o waith athro. Fodd
bynnag, dylid cymryd gofal i
sicrhau nad yw’r baich gwaith a’r
baich biwrocratig ar athrawon
mor drwm fel nad ydynt yn cael
amser i fyfyrio a chynllunio.
21. Cred y Cyngor bod athrawon
fel pobl broffesiynol eisiau parhau
i ddatblygu eu gwybodaeth, eu
sgiliau a’u dealltwriaeth gydol eu
gyrfa. Fodd bynnag, mae’r Cyngor
yn sylweddoli y bydd y cyfleoedd
a gynigir gan y cyflogwr a
sefydliadau eraill yn dylanwadu ar
ystod y gweithgareddau datblygiad
proffesiynol y gall athrawon
ymgymryd â hwy. Gyda golwg ar
hyn, mae’r Cyngor yn ystyried ei
bod yn hanfodol datblygu
fframwaith DPP hyblyg yn nodi
disgwyliadau a chyfrifoldebau
pawb sydd ynghlwm yn glir er
mwyn sicrhau cyfle cyfartal i holl
athrawon Cymru.
22. Er mwyn i unrhyw
weithgaredd DPP lwyddo, mae’n
rhaid iddo fod yn addas ar gyfer
yr athro. Unigolion yw athrawon,
a bydd eu cryfderau, eu
gwendidau a’u dyheadau yn
amrywio. Mae angen rhoi
ystyriaeth i’r broses o bennu
anghenion proffesiynol a
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phersonol a dyheadau gyrfa wrth
ddarparu cyfleoedd DPP addas.
Rydym yn delio â’r mater hwn ym
Mhennod 5 “Rheoli Perfformiad”.
23. Fel pobl broffesiynol, mae pob
athro yn dymuno gwellau eu
sgiliau a datblygu ymagweddau
newydd tuag at eu gwaith. Fodd
bynnag, mae anghenion DPP yn
gallu amrywio yn y cyd-destunau
canlynol:

Athrawon sydd Newydd
Gymhwyso
Mae angen amser ar Athrawon
sydd Newydd Gymhwyso i addasu
i ofynion gyrfa ddysgu amser
llawn. Yn 2000 / 2001
ymgynghorodd Llywodraeth
Cynulliad Cymru ynglyn â
chynlluniau i gyflwyno system o
weithgareddau sefydlu a datblygiad
proffesiynol cynnar ac mae’r
Cyngor wedi croesawu’r cynigion
hyn. Mae Llywodraeth Cynulliad
Cymru wedi cyhoeddi'n
ddiweddar y cyflwynir blwyddyn
sefydlu statudol i'w dilyn gan 2
flynedd o ddatblygiad proffesiynol
cynnar ar gyfer athrawon sydd
newydd gymhwyso yng Nghymru
ym mis Medi 2003.

Athrawon ar gyfnodau
gwahanol yn eu gyrfaoedd
Yn ystod eu gyrfaoedd, efallai y
bydd athrawon yn dymuno
datblygu sgiliau newydd yn sgîl
cymryd swydd newydd neu’n
dymuno cymryd rhan mewn
gweithgareddau DPP fydd yn eu

paratoi ar gyfer rôl yn y dyfodol.

Athrawon ar gyfnodau
gwahanol yn eu bywydau
Mae angen i natur y cyfleoedd
sydd ar gael fod yn hyblyg er
mwyn galluogi pob athro i gymryd
rhan. Er enghraifft, bydd rhai
athrawon efallai’n ystyried bod
cyfleoedd megis graddau uwch yn
addas yn sgîl yr amser sydd ar
gael iddynt, tra bydd athrawon â
mwy o ymrwymiadau allanol
efallai’n dymuno cymryd cyfleoedd
DPP byrrach sy’n digwydd yn
ystod y diwrnod gweithio.

Athrawon sy’n Dychwelyd
Bydd angen arbennig i athrawon
sy’n dychwelyd i’r proffesiwn wedi
cyfnod i ffwrdd ddiweddaru eu
sgiliau. Mae angen sicrhau na
roddir gormod o faich arnynt a’u
bod yn gallu addasu i ailgydio yng
ngofynion gyrfa fel athro.

Athrawon Rhan Amser,
Athrawon Llanw, Athrawon
Teithiol ac Athrawon yn y
Cartref
Mae gan yr athrawon hyn
anghenion penodol mewn
perthynas â datblygiad
proffesiynol, o gofio natur
amrywiol eu gwaith.
24. Mae angen i’r cyfleoedd sydd
ar gael i athrawon mewn
perthynas â datblygiad proffesiynol
fod yn amrywiol a hyblyg i’w
galluogi i fanteisio arnynt ochr yn
ochr â’u hymrwymiadau eraill.

Mae’n hanfodol bod
blaenoriaethau amrywiol
athrawon yn cael eu hadnabod
wrth ddarparu cyfleoedd DPP.
Fodd bynnag, dylai pob athro fod
yn gallu gwneud rhywfaint o
weithgaredd DPP yn ystod eu
cylch gwaith arferol.
25. Mae angen i gyflogwyr ystyried
anghenion athrawon wrth
ddarparu cyfleoedd ar gyfer
datblygiad proffesiynol, a hynny
drwy sicrhau cymysgedd o
weithgareddau y gellir eu cyflawni
yn ystod y diwrnod ysgol. Er na
fydd hi’n bosibl trefnu
gweithgareddau DPP yn ystod y
diwrnod gweithio ym mhob
achos, bydd mwy o fodd i
athrawon gymryd rhan yn y
gweithgareddau hyn os nad ydynt
yn arwain at ymrwymiad pellach o
ran amser. Mae angen sicrhau
bod adnoddau digonol gan
ysgolion i ddarparu amser
digyswllt oddi wrth ddisgyblion i
athrawon ymgymryd â
gweithgareddau DPP. Mae’r
Cyngor yn annog ysgolion ac
AALLau i ganfod dulliau o gyflawni
hyn.
26. Mae angen annog proses
ymgynghori gyson rhwng
athrawon a darparwyr cyfleoedd
datblygiad proffesiynol i sicrhau
bod natur y ddarpariaeth yn
bodloni anghenion athrawon. Mae
hyn o bwysigrwydd arbennig o
safbwynt darparu cyfleon i
athrawon sy’n dymuno ymgymryd a
cyfleon trwy gyfrwng y Gymraeg.
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27. Mae angen creu amodau nid i
ddarparu cefnogaeth i athrawon
yn unig, ond i’w galluogi i fyfyrio –
i ddysgu, datblygu a gwella fel rhan
annatod o’u gwaith. Mae angen
rhoi amser i athrawon gynllunio,
gwneud, myfyrio a lledaenu eu
profiadau. Mewn amgylcheddau
sy’n meithrin dysgu y digwydd hyn
orau. Er mwyn i athrawon
fanteisio’n llawn o DPP, mae angen
hefyd felly sicrhau bod
‘cymunedau dysgu’ yn cael eu
creu sy’n cefnogi ac yn meithrin
datblygiad a dysgu. Gall ysgolion,
adrannau a grwpiau athrawon o
fewn ysgolion bob un ohonynt
wasanaethu fel cymunedau dysgu.

Argymhellion
Mae’r Cyngor yn argymell:
• mabwysiadu’r egwyddor
bod gan gyflogwyr ac
athrawon fel ei gilydd
gyfrifoldebau mewn
perthynas â DPP;
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru, awdurdodau lleol
ac esgobaethol ac ysgolion
yn cynllunio ar gyfer
darparu cyfleoedd DPP gan
gofio’r cyfrifoldebau uchod;
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn annog ysgolion i
feithrin amgylchedd i
athrawon ddysgu a
datblygu’n broffesiynol
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Pennod 3
Fframwaith ar gyfer DPP
28. Ymddengys bod y
ddarpariaeth bresennol mewn
perthynas â DPP yng Nghymru yn
amrywio’n sylweddol o ardal i
ardal. Er bod enghreifftiau lu o
arfer da, ceir cryn dipyn o
dystiolaeth anecdotaidd nad yw
llawer o athrawon yn cael llawer
mwy o gyfleoedd yn ymwneud â
datblygiad proffesiynol na’r hynny
a geir yn y pum diwrnod digyswllt
statudol. Mewn llawer o
achosion, mae hyn yn llai na’r pum
diwrnod statudol, gan fod rhaid
iddynt gynnwys diwrnodau
cynllunio ysgolion ac ystod o
faterion ysgol eraill. Mae angen
datblygu system sy’n creu
fframwaith cenedlaethol ar gyfer
hawl a chyfle tra’n datblygu
darpariaeth ar lefel leol i fodloni
anghenion penodol athrawon ac
ysgolion mewn ardal arbennig.
29. Mae’r fframwaith yn amlygu’r
angen i athrawon gael cyfleoedd
yn ymwneud â datblygiad
proffesiynol sy’n canolbwyntio ar
dair blaenoriaeth – yn
canolbwyntio ar yr unigolyn, yn
canolbwyntio ar yr ysgol ac yn
canolbwyntio ar AALl/yn
genedlaethol. Dylid darparu
cyfleoedd i athrawon ymgymryd â
gweithgareddau’n cynnwys y tair
blaenoriaeth naill ai gan y cyflogwr
neu wedi gwneud yn bosib gan
Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Dylai’r gweithgareddau hyn fod ar
wahân i’r gweithgareddau myfyrio
unigol y soniwyd amdanynt ym
mharagraff 20 (i) a dylent barhau i
fod yn gyfrifoldeb proffesiynol yr
athro unigol.

(i) Yn canolbwyntio ar yr
unigolyn
Dylai’r gweithgareddau hyn
ganolbwyntio ar anghenion athro
ei hun a dylent gael eu pennu gan
yr athro unigol fel cefnogaeth i’w
ddatblygiad proffesiynol a/neu
amcanion gyrfa. Bydd datblygu yn
y maes hwn, yn y rhan fwyaf o
achosion, o fudd uniongyrchol i’r
ysgol lle cyflogir yr athro, trwy
wella ei arfer fel athro a’i
gyfraniad felly at berfformiad ei
ysgol ac ansawdd yr addysg mae’n
ei chynnig. Bydd y gweithgareddau
datblygiad proffesiynol yn galluogi
athro i wneud cyfraniad gwell fel
gweithiwr proffesiynol. Dylai fod
cysylltiad clir rhwng y broses
rheoli perfformiad arfaethedig fel
offeryn i bennu angen a’r
gweithgareddau a gyflawnwyd yn y
maes hwn. Gallai gweithgareddau
DPP addas gynnwys mynychu
cyrsiau, mentora, datblygu
gweithgaredd addysgu newydd,
cyfnewid syniadau ac arfer da
gyda chydweithwyr ac ymweliadau
cyfnewid.

(ii)Yn canolbwyntio ar yr ysgol
Dylai’r gweithgareddau DPP hyn
gael eu targedu’n bennaf at
ofynion yr ysgol sy’n cyflogi’r
athro ar hyn o bryd. Byddai’r
gofynion DPP yn cael eu clustnodi
o’r cynllun datblygu ysgol a dylid
cynnal gweithgareddau perthnasol
yn ystod diwrnodau digyswllt
statudol yn bennaf. Cyllidebau
ysgolion a ddylai ariannu unrhyw
weithgareddau ychwanegol a
bennir sy’n canolbwyntio ar yr
ysgol. Trwy ddatblygu cysylltiad

clir gyda’r fframwaith rheoli
perfformiad a’r cynllun datblygu
ysgol, gall ysgolion sicrhau bod
athrawon yn cymryd rhan mewn
gweithgareddau datblygiad
proffesiynol sy’n cael effaith
uniongyrchol ar berfformiad yr
ysgol. Wrth ddatblygu rhaglen
DPP ar gyfer athrawon, mae
angen i ysgolion ystyried
amrywiaeth yr arbenigedd a’r
profiad sydd eisoes ar gael yn eu
hysgolion, yn ogystal â chyfleoedd
allanol sydd ar gael. Mae
athrawon yn ymarferwyr
arbenigol ‘cudd’ yn aml, ac
weithiau cânt eu hanwybyddu fel
adnodd pwysig ar gyfer darparu
cyfleoedd DPP. Byddai ethos
cydweithrediad, gydag ysgolion yn
rhannu eu harbenigedd, yn fuddiol
wrth ehangu’r cyfleoedd sydd ar
gael mewn perthynas â datblygiad
proffesiynol.

(iii) Yn canolbwyntio yn
Genedlaethol / ar AALl
(gan gynnwys awdurdodau
esgobaethol)
Byddai’r gweithgareddau DPP hyn
yn cwrdd â gofynion mentrau
cenedlaethol a lleol. Gallent
gynnwys gweithgareddau a drefnir
rhwng ysgolion megis cyfarfodydd
clwstwr neu weithgareddau a
drefnir o gwmpas blaenoriaeth
genedlaethol megis cyflwyno
newidiadau diwygiedig i’r
cwricwlwm cenedlaethol. Gall
datblygu rhwydweithiau
cenedlaethol neu leol gan
gynnwys cyfarfodydd neu
drafodaethau rhwng arweinwyr
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cwricwlwm ar draws Cymru,
gyfrannu at gwrdd â
blaenoriaethau cenedlaethol a
lleol hefyd. Bydd mentrau a
rhwydweithiau o’r fath yn
cynnwys y rheiny a drefnir gan y
sector cymorth gwirfoddol.
Diagram 1:Fframwaith DPP Drafft
Yn canolbwyntio ar yr unigolyn
yn cynnwys: Sgiliau Proffesiynol, Cefnogaeth pwnc.

Pob athro
yn cymryd
cyfrifoldeb fel
ymarferwyr
myfyrgar.
Yn
canolbwyntio
ar yr ysgol
yn cynnwys:
Gwella’r ysgol;
Gweithgareddau
trawsgwricwlaidd.

Yn
canolbwyntio yn lleol
a chenedlaethol
yn cynnwys:
Mentrau Cenedlaethol;
Rhwydweithiau pwnc
neu glwstwr;
Cysylltiadau Proffesiynol.

30. Mae Diagram 1 yn ceisio
cysylltu systemau newydd a
chyfredol mewn fframwaith
cydlynol:
• byddai gweithgareddau yn
canolbwyntio ar yr unigolyn yn
cael eu pennu a’u harwain gan
yr athro unigol, ond â
chysylltiad clir â’r cylch rheoli
perfformiad.
• byddai gweithgareddau yn
canolbwyntio ar yr ysgol yn
cael eu cyflawni yn bennaf, ond
nid yn gyfan gwbl o reidrwydd,
yn ystod y pum diwrnod digyswllt. Byddai’r blaenoriaethau

hyn yn cael eu pennu yn y
cynllun datblygu ysgol a
byddent yn cynnwys mentrau i
gefnogi gwelliant ysgol gyfan.
• byddai gweithgareddau yn
canolbwyntio ar AALl/yn
genedlaethol (gan gynnwys
awdurdodau esgobaethol) yn
ymwneud â DPP i gwrdd â
blaenoriaethau a bennwyd ar
lefel lleol a chenedlaethol.
Byddai’r gweithgareddau hyn yn
parhau i gael eu hariannu drwy
beirianwaith GCAH.
Mae'r Cyngor o'r farn bod y
fframwaith hwn yn gyfle i
gynllunio darpariaeth DPP hyblyg
ar bob lefel. Er mwyn manteisio'n
llawn ar effaith y fframwaith,
byddai'r Cyngor yn pwysleisio bod
y gwaith a wnaed ar gyfer un elfen
yn cyd-fynd â'r gweithgareddau
mewn elfen arall. Mae angen i
athrawon a chyflogwyr gydweithio
er mwyn sicrhau y darperir
cymorth digonol trwy ddatblygu
rhaglenni sy'n bodloni’r tair
blaenoriaeth a nodir yn y
fframwaith.
31. Mae’r Cyngor yn ystyried bod
angen posibiliadau i ddarparu
cefnogaeth ychwanegol ar gyfer
athrawon penodol o fewn unrhyw
fframwaith datblygu cenedlaethol.
Gallai hyn fod o ganlyniad i
brofiad addysgu mewn ardal
anodd neu ymgymryd â thasg
sydd yn gofyn am gryn dipyn o
hyfforddiant ychwanegol. Gallai
Llywodraeth Cynulliad Cymru
gyflawni hyn naill ai drwy

ddarparu cronfa ar wahân ar gyfer
anghenion ychwanegol neu wella’r
mynediad i arian DPP ar gyfer
athrawon â’r anghenion
ychwanegol hyn.
32. Mae’r Cyngor yn ystyried mai
buddiol fyddai cytuno ar isafswm
hawl i gyfleusterau DPP ar gyfer
holl athrawon Cymru. Byddai
goblygiadau arwyddocaol o wneud
hyn yn gyfrifoldeb gorfodol yng
Nghymru, a’r angen i sefydlu
system rheoli ansawdd yn anad
dim. Mae’r Cyngor yn argymell y
dylid cyflwyno isafswm hawl,
fyddai’n gwarantu cyfle i bob
athro gymryd rhan mewn
gweithgareddau yn canolbwyntio
ar yr unigolyn os ydynt yn
dymuno gwneud hynny.

Argymhellion
Mae’r Cyngor yn cynghori:
• Llywodraeth Cynulliad
Cymru i gyflwyno
fframwaith wedi’i ariannu’n
iawn ar gyfer
gweithgareddau DPP yn
canolbwyntio ar yr
unigolyn, ar yr ysgol ac ar
AALl/yn genedlaethol.
• Llywodraeth Cynulliad
Cymru i gyflwyno hawl i
gyfleusterau DPP yn
canolbwyntio ar yr unigolyn
erbyn mis Medi 2003,
gyda'r amod bod yn rhaid
cyflwyno system weinyddol
a system rheoli ansawdd
sy'n ddigonol.
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Pennod 4
Hawl i gyfleusterau datblygiad
proffesiynol gydol gyrfa
33. Dylai pob athro gael hawl i
gyfleusterau datblygiad
proffesiynol gydol gyrfa. Ar
hyn o bryd nid yw rôl DPP fel
modd i ddarparu cyfleoedd dysgu
gydol oes yn gwbl glir. Er bod
pob athro yn gwneud rhywfaint o
weithgareddau DPP, yn ystod
diwrnodau digyswllt ysgolion,
mae’r anogaeth a’r arweiniad i
gynllunio rhaglen sy’n bodloni eu
hanghenion unigol yn anghyson.
34. Mae angen amlinellu’r
cyfnodau gwahanol yn natblygiad
proffesiynol gyrfa unrhyw athro,
ynghyd â’r safonau proffesiynol
cysylltiedig. Cyhoeddwyd model
o’r fath yn ddiweddar gan yr
Adran Addysg a Sgiliau yn Lloegr.
Dylai’r model hwn gynnwys
elfennau cyfredol megis Addysg a
Hyfforddiant Cychwynnol
Athrawon a’r elfennau a gynigiwyd
yn ddiweddar, sef yr elfen sefydlu
a datblygiad proffesiynol cynnar,
ynghyd â hawl i bob athro gael
profiad o ddatblygiad proffesiynol
y tu hwnt i’w blynyddoedd
addysgu cynnar.
35. Dylai hawl i gyfleusterau
datblygiad proffesiynol gydol gyrfa
amlinellu proses sy’n pennu’r
cyfleoedd sydd ar gael gydol eu
gyrfa i athrawon. Er bod y model
yn darparu strwythur ar lefel
cenedlaethol, mae angen sicrhau
nad yw hyn yn rhwystro
datblygiadau newydd ar lefel lleol.

Cyfleoedd gydol gyrfa
36. Rhaid i unrhyw fframwaith
DPP fod yn ddigon hyblyg i alluogi
athrawon i ymgymryd â
chymysgedd darpariaeth sy’n
bodloni eu hanghenion. Bydd
natur y cyfleoedd y bydd
athrawon yn eu cymryd yn
amrywio o athro i athro. Mae’r
diffiniad ym Mhennod 1 yn
darparu ar gyfer ystod eang o
weithgareddau. Dylai hyn alluogi
pob athro i gyflawni
gweithgareddau sy’n addas i’w
hamgylchiadau a’u dyheadau.
Bydd y rhan fwyaf o athrawon yn
gwneud gweithgareddau sy’n
cefnogi eu gwaith yn y dosbarth.
Gall y rhain amrywio o
ddarpariaeth gydnabyddedig megis
gweithgarwch ymchwil i
weithgareddau anghydnabyddedig
megis ymweld ag athro mewn
ysgol arall i wylio arfer da. Ym
mhob achos, mae angen cydnabod
gwerth dysgu ffurfiol ac anffurfiol.
37. Bydd rhai athrawon yn anelu i
gyrraedd swyddi rheoli uwch ac
efallai y byddant eisiau dewis dilyn
cwrs academaidd gan gynnwys
graddau uwch (e.e. MA, MAdd,
MBA neu DAdd) tra bydd eraill
yn dewis llwybr proffesiynol megis
gwneud CPCP. Tra bydd athrawon
eraill yn dymuno canolbwyntio ar
ddatblygu sgiliau ac arfer addysgol.
Er ei bod yn werthfawr iawn
ymgymryd â’r gweithgareddau hyn
i wella arfer, mae’r Cyngor yn
ystyried y dylai fod llwybr

datblygu seiliedig yn y dosbarth ar
gyfer athrawon er mwyn
cydnabod arfer rhagorol yn y
dosbarth. Gall hyn gynnwys
datblygu lefel cymhwyster uwch
megis y Athro Siartredig sy’n cael
ei ddatblygu yn yr Alban ar hyn o
bryd. Byddai datblygu
cymhwyster o’r fath yn cynnig
cyfle i athrawon gyflawni statws
uwch drwy ragoriaeth yn y
dosbarth a byddai hyn yn mynd
law yn llaw â’r ddarpariaeth
bresennol ar gyfer y rheiny y
mae’n well ganddynt ddilyn cwrs
datblygu ar gyfer rheoli.
38. Dylai athrawon gael cyfleoedd
i ymgymryd â gweithgareddau
proffesiynol neu academaidd, neu'r
ddau. Nid yw'r Cyngor o'r farn
bod un trywydd yn well na'r llall.
Mae fframwaith sy'n cydnabod
rhinweddau gweithgareddau
academaidd a phroffesiynol ac sy'n
galluogi athrawon i gael eu
hachredu am y ddau, yn fwy
tebygol o lwyddo.
39. Mae Diagram 2 yn rhoi model
amlinellol o hawl i gyfleusterau
datblygiad proffesiynol gydol gyrfa.
Mae’n cynnwys yr anghenion
datblygiad proffesiynol amrywiol
athrawon ar gyfnodau gwahanol
o’i gyrfa a bywyd, a amlinellwyd
ym mharagraff 23.
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Argymhellion

Diagram 2 : Hawl i ddatblygiad
proffesiynol gydol gyrfa
Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon – 1- 4 blynedd

Cyfnod Sefydlu Statudol – 1 flwyddyn
Datblygiad Proffesiynol Cynnar – 2 flynedd
Datblygiad Proffesiynol Parhaus – DPP gydol gyrfa
yn canolbwyntio ar yr unigolyn, ar yr ysgol ac ar
AALl/yn genedlaethol
ffurfiol / anffurfiol, wedi’i achredu / heb ei achredu,
proffesiynol / academaidd
yn cael ei gefnogi gan reolaeth perfformiad
DPP wedi seilio ar ddysgu
yn cefnogi rhagoriaeth yn
y dosbarth, a fydd o bosib
yn arwain at ennill
cymhwyster

DPP rôl benodol e.e.
CPCP, tîm arwain,
pennaeth adran, arweinydd
pwnc, Cydlynydd
Anghenion Arbennig

Mae’r Cyngor yn argymell
bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru:
• yn mabwysiadu ac yn
ariannu hawl i ddatblygiad
proffesiynol gydol gyrfa fel
sail ar gyfer polisïau a
strategaethau yn y dyfodol
lle bydd pob athro, waeth
beth fo’u lleoliad
daearyddol yng Nghymru, â
hawl i isafswm hawl o ran
datblygiad proffesiynol
ansawdd uchel;
• yn datblygu cynigion, mewn
partneriaeth â’r Cyngor ac
eraill, i gyflwyno
cymhwyster proffesiynol yn
cydnabod rhagoriaeth yn y
dosbarth.
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Pennod 5
Rheoli perfformiad

40. Mae’r Cyngor yn ystyried bod
cysylltiad agos rhwng DPP a
rheoli perfformiad a bod y ddau
yn cyfrannu at yr un canlyniad a
fwriedir, sef datblygu ymarferwyr
addysgu myfyrgar ansawdd uchel
o fewn ysgolion ansawdd uchel
sy’n arfarnu eu hunain. Mae
fframwaith rheoli perfformiad sy’n
cael ei ariannu’n iawn yn darparu
peirianwaith posibl ar gyfer pennu
anghenion datblygiad proffesiynol
yn rheolaidd a sicrhau bod yr
athro yn cael cefnogaeth briodol i
fodloni’r anghenion hynny.
41. Mae’r Cyngor wedi croesawu
menter Llywodraeth Cynulliad
Cymru i gyflwyno system rheoli
perfformiad yng Nghymru. Fodd
bynnag, fel yr ydym eisoes wedi
nodi, er mwyn gweithredu unrhyw
system rheoli perfformiad yn
llwyddiannus, mae angen sicrhau
bod gan athrawon a rheolwyr
ddigon o amser i weithredu’r
broses ac adnoddau digonol i
sicrhau y gellir darparu DPP i
fodloni’r gofynion a amlygwyd.
Mae angen i’r broses rheoli
perfformiad gynnwys elfen sy’n
amlygu gofynion DPP. Mae pennu
anghenion datblygu unigol
athrawon yn llwyddiannus a
gwerthuso effaith DPP ar
berfformiad disgyblion, yn gallu
chwarae rhan allweddol mewn
gwella ysgol hefyd. Bydd ysgolion
yn dymuno ymgorffori systemau
er mwyn gwerthuso effaith
hyfforddiant a datblygiad
proffesiynol ar amcanion unigol yr
ysgolion. Mae’r Cyngor yn annog

Llywodraeth Cynulliad Cymru i
gydnabod yr effaith y bydd rheoli
perfformiad yn ei chael ar y galw
am gyfleoedd DPP ac i sicrhau y
bydd adnoddau digonol ar gael i
fodloni’r angen hwn. Heb y lefel
gydnabyddiaeth hon, bach iawn o
fudd a geir o gyflwyno’r fenter
rheoli perfformiad.
42. Bydd strwythurau presennol
ar gyfer rheoli datblygiad
proffesiynol mewn ysgolion yn
ffactor pwysig i sicrhau bod
cysylltiad rhwng rheoli
perfformiad a DPP. Mae gan
Swyddogion Datblygu Staff a
rheolwyr llinell rôl hollbwysig
wrth arwain datblygiad
proffesiynol athrawon yn eu
hysgol. Bydd hyfforddiant addas
yn hanfodol ar gyfer y deiliaid
swyddi hyn er mwyn sicrhau bod
athrawon yn cael cyfleoedd yn
ymwneud â datblygiad proffesiynol
sy’n seiliedig ar flaenoriaethau
cenedlaethol, lleol, ysgol ac unigol.
Efallai y bydd rheolwyr ysgol o
blaid cyfleoedd datblygiad
proffesiynol sy’n gysylltiedig ag
anghenion yr ysgol, ond bydd
llwyddiant y rheoli perfformiad yn
dibynnu ar bennu a darparu
cyfleoedd sy’n bodloni anghenion
athrawon unigol yn ogystal ag
anghenion yr ysgol. Yng nghyddestun y drafodaeth flynyddol ar
reoli perfformiad, mae’r Cyngor
yn ystyried y byddai’n briodol i
athrawon gymryd awenau’r
drafodaeth am eu hanghenion
unigol mewn perthynas â
datblygiad proffesiynol. Byddai

rôl y Swyddog Datblygu Staff
neu’r rheolwr llinell yn cynnwys
sicrhau bod cydbwysedd addas yn
cael ei gynnal o ran
gweithgareddau datblygiad
proffesiynol, yn gymesur ag
anghenion yr ysgol a’r adnoddau
sydd ar gael. Fel a nodwyd o’r
blaen, mae’r Cyngor yn ystyried y
dylai’r athro unigol fod â’r brif rôl
o ran trafod y defnydd o’r arian a
neilltuwyd ar gyfer bodloni
anghenion yr unigolyn mewn
perthynas â datblygiad
proffesiynol.

Argymhellion
Mae’r Cyngor yn argymell
bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru ac ysgolion:
• yn amlygu’r broses pennuanghenion DPP a'i
hadolygu fel elfen hanfodol
yn y broses rheoli
perfformiad
• yn darparu cyfleoedd i’r
holl Swyddogion Datblygu
Staff a rheolwyr llinell gael
hyfforddiant i’w galluogi i
drin trafodaeth yn
ymwneud ag anghenion
datblygu proffesiynol
unigolyn
• yn cydnabod y galw
cynyddol am gyfleoedd
DPP y bydd rheoli
perfformiad yn ei greu ac i
sicrhau bod adnoddau
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digonol ar gael i fodloni’r
angen hwn.
Mae’r Cyngor yn argymell
datblygu canllaw ar gyfer
Swyddogion Datblygu Staff a
rheolwyr llinell mewn rheoli
perfformiad, i’w cynorthwyo i
drin trafodaethau ar
ddatblygiad proffesiynol.
Byddai’r Cyngor yn fodlon
cymerid rôl flaenllaw i
weithio gyda phartneriaid i
ddatblygu’r canllaw hwn.
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Pennod 6
Yr amserlen ar gyfer cyflwyno

43. Mae’r Cyngor yn ystyried bod
fframwaith Datblygiad Proffesiynol
Parhaus wedi ei ddatblygu’n llawn
ac wedi ei weithredu ar gyfer
athrawon yng Nghymru yn
gyrchnod tymor canolig. Fodd
bynnag, rydym yn ystyried y gellir
ac y dylid cyflawni llawer o’r
cydrannau yn y tymor byr.
44. Mae’r Cyngor yn ystyried bod
y diffyg blaenoriaeth a roddir i
weithgareddau DPP yn
canolbwyntio ar yr unigolyn, wedi
arwain at leihad ym
mhwysigrwydd canfyddedig
datblygiad proffesiynol athrawon.
Mae hyn yn ei dro wedi arwain at
leihad o ran y disgwyliadau gan
athrawon mewn perthynas â’r
cyfleoedd sydd ar gael iddynt.
Mae angen symudiad mawr mewn
diwylliant ac mewn cefnogaeth i
wrthdroi’r tuedd hwn.
45. Er bod y Cyngor yn cydnabod
y bydd rhai elfennau o’i gyngor, yr
hawl i DPP yn canolbwyntio ar yr
unigolyn ar gyfer pob athro yn
anad dim, yn golygu buddsoddi
adnoddau ychwanegol gan
Llywodraeth Cynulliad Cymru,
rydym yn ystyried y bydd hwn yn
fuddsoddiad fydd yn arwain at
fuddion lu o ran ansawdd yr
addysg a gynigir i blant a phobl
ifainc Cymru. Bydd buddsoddiad
o’r fath yn cyd-fynd â mentrau
eraill, mentrau megis cynigion
Llywodraeth Cynulliad Cymru
mewn perthynas â datblygiad
proffesiynol cynnar, trwy barhau'r
cyfleoedd i athrawon sydd

newydd gymhwyso i ystyried eu
sefyllfa a datblygu'n broffesiynol.
Yn ogystal, bydd yn cyd-fynd â'r
rhaglen arwain ysgol a
chymhellion i ddenu graddedigion
i hyfforddi fel athrawon trwy
gynnig strwythur gyrfa
cyfoethocach ar gyfer y
proffesiwn. Gall darparu hawl i
fanteisio ar hyn ynghyd â
fframwaith datblygiad proffesiynol
ar gyfer gyrfa gyfan athrawon,
weithredu fel strategaeth
allweddol i recriwtio a chadw
athrawon hefyd.

48. Mae’r Cyngor yn ystyried bod
modd cael fframwaith DPP wedi
ei ddatblygu’n llawn ac wedi ei
weithredu ar gyfer athrawon yng
Nghymru o fewn pum mlynedd, yn
darparu cefnogaeth gynhwysfawr
gydol eu gyrfa i bob athro. Dylai
fframwaith ag adnoddau llawn
ymgorffori rhaglen ar gyfer
achredu ffurfiau amrywiol DPP ar
gyfer athrawon sy’n dymuno
manteisio ar hyn. Cynhwysir
amserlen ar gyfer gweithredu rhai
o gydrannau’r fframwaith yn
Atodiad A.

46. Mae angen i Lywodraeth
Cynulliad Cymru adeiladu ar y
mentrau diweddar i gynnal
gweithgareddau DPP peilot yn
canolbwyntio ar yr unigolyn, trwy
weithredu cynigion sy’n galluogi
athrawon i dderbyn cefnogaeth
mewn perthynas â datblygiad
proffesiynol gydol eu gyrfa.
Gobeithia’r Cyngor y bydd y
ddogfen hon, a ddatblygwyd drwy
ymgynghori â’r proffesiwn
addysgu, yn ysgogiad i’r cynigion
hyn.

49. Mae’r Cyngor yn ystyried bod
llawer o’r blociau adeiladu ar gyfer
fframwaith DPP sy’n bodloni
anghenion athrawon eisoes wedi
eu gosod. Mae’r ddogfen hon yn
ceisio darparu symbyliad i
ddatblygu ymhellach. Bydd y
Cyngor yn adeiladu ar y cyngor
cychwynnol hwn trwy ddatblygu
cyngor penodol wedi’i dargedu ar
faterion penodol, ond ni ddylid
gweld hyn fel rheswm i oedi wrth
ymateb i’r argymhellion cyntaf.
Bydd ymateb cynnar gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru yn
gymorth i’r Cyngor symud ymlaen
i gyfnodau pellach o roi cyngor.

47. Mae’r Cyngor yn ystyried y
dylai Llywodraeth Cynulliad
Cymru adeiladu ar ei waith
presennol trwy gytuno ag
egwyddor hawl DPP a fframwaith
ar gyfer athrawon yng Nghymru.
Bydd hyn yn dangos yn glir i
athrawon pa gyfleoedd gydol gyrfa
fydd yn dod ar gael iddynt.
Credwn fod y fframwaith a nodir
ym Mhennod 3 a’r hawl y cyfeirir
ato ym Mhennod 4, yn rhoi sail i hyn.

50.Yn gyntaf, mae'r Cyngor yn
argymell y dylid cyflwyno hawl i
bob athro fanteisio ar DPP unigol,
ynghyd ag adnoddau digonol,
erbyn mis Medi 2003. Byddai hon
yn elfen bwysig o'r fframwaith a
gynigiwyd ym Mhennod 3. Er
mwyn sicrhau bod unrhyw hawl
yn llwyddo, bydd Llywodraeth
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Cynulliad Cymru yn dymuno
sicrhau bod y systemau
gweinyddol a'r systemau monitro
angenrheidiol mewn grym er
mwyn manteisio'n llawn ar effaith
gadarnhaol cyflwyno'r hawl. Er
mwyn rheoli'r prosiectau peilot
DPP, datblygodd y Cyngor system
effeithlon ac effeithiol oedd yn
sicrhau rheoli ansawdd, gan alluogi
i'r canlyniadau gael eu gwerthuso.
Nid ydym o’r farn y byddai'r
system hon, yn ei chyfanrwydd, yn
addas ar gyfer gweinyddu hawl i
bob athro. Bydd angen i unrhyw
system sy'n ymwneud â
gweinyddu hawl ehangach sicrhau
atebolrwydd a threfniadau rheoli
ansawdd ond gostwng y baich
biwrocrataidd ar athrawon
gymaint ag y bo modd.

Argymhellion
Mae’r Cyngor yn gwahodd
Llywodraeth Cynulliad
Cymru i gytuno y dylai
Cymru gael fframwaith DPP
cynhwysfawr wedi’i weithredu
ag adnoddau llawn o fewn
pum mlynedd. Dylai hyn
gynnwys:
• cytundeb cynnar ar
amlinelliad fframwaith DPP
a hawl i athrawon Cymru
erbyn Mehefin / Gorffennaf
2002; a
• cyflwyno hawl i DPP yn
canolbwyntio ar yr unigolyn
ar gyfer pob athro, â
chefnogaeth adnoddau
digonol erbyn mis Medi
2003, gyda’r amod bod yna
system weinyddu a rheoli
safon ddigonol yn cael ei
gyflwyno.
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Rhan 2 Cyflwyniad
51. Mae’r Cyngor yn cydnabod
bod ystod o faterion ymarferol yn
codi o’r argymhellion a wnaeth
mewn perthynas ag egwyddorion
hawl i DPP. Nid yw’r Cyngor yn
credu y gellir cyflawni’r rhain i gyd
ar unwaith, er na ddylid oedi wrth
gyflwyno hawl i DPP yn
canolbwyntio ar yr unigolyn.
Mae’r Cyngor, felly, yn nodi’r
materion gweithredu canlynol y
bydd angen delio â hwy er mwyn
cyflwyno fframwaith DPP
cynhwysfawr a hawl i athrawon
Cymru yn llwyddiannus. Cred y
Cyngor mai mewn partneriaeth y
gellir delio â’r materion hyn orau,
ac o gael parodrwydd i
gydweithredu, cred y gellir cael
system sy’n gweithredu’n llawn
yng Nghymru erbyn mis Medi
2007.

Pennod 7
Ariannu
52. Mae angen cyllid digonol wedi’i
dargedu i sicrhau bod pob athro
yn gallu cael mynediad i gyfleoedd
DPP a digon o amser i ymgymryd
â gweithgareddau. Fel rheol, dylai
athrawon gael amser i gynllunio,
cyflawni a lledaenu’r gwersi a
ddysgwyd o ymgymryd â’u
gweithgareddau, ynghyd â myfyrio
arnynt. Mae hyn yn golygu
darparu system cyflenwi i
athrawon mewn ffordd sy’n tarfu
cyn lleied â phosibl ar waith y
dosbarth.

Materion gweithredu

53. Byddai'r Cyngor yn tynnu sylw
at ei waith sy'n gysylltiedig â
recriwtio a chadw athrawon a
byddai'n dadlau y dylai mentrau i
ddelio â phrinder athrawon
ystyried yr angen ychwanegol am
athrawon cyflenwi a allai godi o
ganlyniad i nodi mwy o arian ar
gyfer DPP.
54. Mae’r Cyngor yn annog
AALlau, naill ai’n unigol neu wrth
gydweithredu, sicrhau bodolaeth
carfan o athrawon sy’n gallu
cyflenwi dros athrawon sy’n
ymwneud â gweithgareddau DPP.
Byddai’r cynnig hwn yn galluogi
athrawon i gael hyfforddiant yn
ystod oriau gweithio heb darfu ar
y rhaglen addysgu a dysgu.
Rhoddwyd enghraifft o’r dull
gweithredu hwn ar waith yn
ddiweddar yn Ne Lanarkshire, lle
mae’r AALl wedi gosod rhyw 80 o
athrawon mewn amryw ysgolion
yn yr awdurdod gan ddarparu
system gyflenwi ar gyfer athrawon
eraill sydd yn ymwneud â
gweithgareddau datblygiad
proffesiynol. Mae rhai ysgolion
sy'n cymryd rhan ym mhrosiect
peilot Menter Ysgol Gyfan y
Cyngor yn arbrofi gyda ffyrdd
arloesol o ddelio â'r mater hwn
e.e. trwy gyflogi aelod o staff
ychwanegol. Bydd y Cyngor yn
gwerthuso ac yn lledaenu
llwyddiant y dulliau gweithredu
hyn.
55. Er mwyn i ysgolion ac AALl
ddarparu rhaglen DPP ymarferol
mae angen datblygu rhaglen

weithgareddau strategol a
blaengar. Mae hyn yn anodd iawn
i’w wneud pan fo’r cyllid y mae
AALl ac ysgolion yn ei dderbyn yn
cael ei ddarparu ar sail flynyddol.
Er mwyn defnyddio’r cyllid yn
iawn, mae angen symud i ffwrdd
oddi wrth system sy’n seiliedig ar
gyllidebau blynyddol tuag at
system sy’n darparu ar gyfer
cynllunio dros dair i bum
mlynedd. Mae'r Cyngor yn
gobeithio mai un o ganlyniadau ei
gyngor fydd sicrhau y rhoddir
mwy o bwyslais ar anghenion DPP
athrawon yn yr hir dymor, gan
gynnwys trefniadau mwy hir
dymor wrth gynllunio
gweithgareddau DPP.
56. Cynigiodd y Cyngor dri math
o weithgareddau yn ei fframwaith
drafft ym Mhennod 3. Dyma yw
barn bresennol y Cyngor ar
ariannu:

(i) Ariannu DPP yn
canolbwyntio ar yr unigolyn
Os ydyw pob athro yng Nghymru
i gael hawl i gyfleoedd datblygiad
proffesiynol yn canolbwyntio ar yr
unigolyn, mae angen cefnogi’r hawl
hwn gyda swm o arian a
gytunwyd sydd ar gael yn
flynyddol er mwyn i athrawon
ymrwymo i’w datblygiad
proffesiynol. Dylai’r penderfyniad
ar sut i wario’r arian hwn gael ei
wneud yn bennaf gan yr athro
unigol yn unol â’i flaenoriaethau
proffesiynol, er y byddid yn
disgwyl y byddai defnyddio hawl
o’r fath yn cael ei drafod fel rhan
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o’r cylch rheoli perfformiad. Dylid
gallu gwario arian o’r fath ar ystod
amrywiol o weithgareddau DPP
gan gynnwys athrawon cyflenwi.
Mae gan y Cyngor ddiddordeb
mewn trafod y posibilrwydd bod
athrawon yn cael y cyfle i
“fancio’r” hawl hwn er mwyn
ymgymryd â chyfnod gwell o DPP
yn ddiweddarach. Er enghraifft,
gall athro benderfynu
canolbwyntio ar flaenoriaethau
DPP eraill am gyfnod o pum
mlynedd ac yna defnyddio’r arian
sydd wedi casglu gogyfer â
datblygiad proffesiynol unigol ar
gyfer cyfnod sabothol. Trwy
ddatblygu system o’r fath, byddai
athrawon yn cael y cyfle i fanteisio
ar weithgareddau DPP ar yr adeg,
ac yn y dull, sy’n eu cefnogi orau.
Dylid ariannu datblygiad
proffesiynol yn canolbwyntio ar yr
unigolyn o arian newydd ac nid o’r
gyllideb DPP bresennol. Efallai y
bydd Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn dymuno ystyried lefel
yr hawl a’r dull o ddosbarthu’r
arian. Byddai hawl blynyddol o
£500 - £600 i bob athro, ynghyd â
chefnogaeth ychwanegol i
athrawon sy’n gweithio mewn
ardaloedd anodd, cyfleoedd i
ddatblygu rhwydweithiau
proffesiynol a Mentrau Ysgol
Gyfan yn costio o gwmpas £20
miliwn, sef swm cymharol fach o’i
gymharu â’r gyllideb gyffredinol i
ysgolion. Gellid gweinyddu’r arian
yn uniongyrchol gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru neu drwy
sefydliad sy’n gweithio ar lefel

genedlaethol neu drwy fodel Cyfri
Dysgu lle mae’r arian yn aros
gyda’r athro neu’n cael ei
ddyrannu i ysgolion neu AALl
ond yn cael ei neilltuo i’w
ddefnyddio gan athro. Fel y
soniwyd ym Mhennod 6, bydd y
Cyngor yn ceisio gweithio gyda
Llywodraeth Cynulliad Cymru i
ddatblygu system sy'n sicrhau
effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a
sicrwydd ansawdd.

(ii)Ariannu DPP yn
canolbwyntio ar Ysgolion

Mherfformiad Ysgolion’ wedi
cydnabod DPP fel ffactor ym
mherfformiad ysgolion sydd wedi
lleihau’r bwlch. Mae'n bosibl y
gellir cynnig mwy o arian i
ysgolion mewn ardaloedd
anghysbell hefyd lle gall y gost o
gynnal gweithgareddau fod yn
uwch. Dylid hefyd cydnabod y
gost ychwanegol o ddarparu
cyfleon DPP yn ddwyieithog.

(iii) Ariannu DPP yn
canolbwyntio ar AALl/yn
Genedlaethol

Dylai arian ar gyfer y
gweithgareddau hyn barhau i ddod
o gyllidebau ysgol. Byddai’r
pennaeth, drwy ymgynghori gyda’r
staff, yn datblygu rhaglen sy’n
canolbwyntio ar flaenoriaethau’r
ysgol ac sy’n adeiladu o’r cynllun
datblygu ysgol. Ar hyn o bryd,
defnyddir y pum diwrnod digyswllt, sydd ar gael i ysgol i
ymwneud ag amrywiaeth o
flaenoriaethau DPP a
blaenoriaethau eraill.

Mae angen i’r arian ar gyfer y
gweithgareddau hyn barhau i fod
ar gael i Awdurdodau Addysg
Lleol a gwasanaethau cynghori yn
gweithio ar draws AALl sy’n gallu
darparu cyfleoedd DPP i
athrawon.

Efallai y byddai Llywodraeth
Cynulliad Cymru yn ystyried
ddarparu adnoddau DPP
ychwanegol i gefnogi athrawon
sy’n gweithio mewn ysgolion sydd
â phroblemau arbennig. Mae
ysgolion, megis y rheiny mewn
ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf,
yn rhoi gofynion trwm ar eu
hathrawon, a gellid cefnogi hyn
ô
drwy DPP. Mae grwp
Llywodraeth Cynulliad Cymru/
CLlLC ‘Lleihau’r Bwlch ym

• nid yw’r system fidio, sy’n
system lafurus, yn gwarantu
arian teg ac mae’n atal unrhyw
gynllunio dros gyfnod hirach;

Gellid ariannu’r blaenoriaethau
hyn drwy beirianwaith tebyg i’r
system GCAH presennol. Mae’r
beirniadaethau ynghylch y rhaglen
GCAH bresennol yn cynnwys:

• y ffaith bod arian yn gallu cael
ei drosglwyddo’n eang o fewn
nifer o flaenoriaethau GCAH.
Er bod hyn yn galluogi AALl i
fod yn hyblyg, mae’n golygu na
fydd rhai blaenoriaethau
cenedlaethol yn cael eu
hariannu yn ôl y bwriad;
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Tra bod y Cyngor yn derbyn fod
llawer o feirniadu o rhaglen
GCAH, mae’n ystyried ei fod yn
ffynhonnell sy’n cynnig cefnogaeth
sylweddol i DPP athrawon. Rydym
y mynegi cefnogaeth gryf i barhad
ffynhonnell glir o arian drwy
AALLau i gefnogi blaenoriaethau
lleol a chenedlaethol.
Mae’r Cyngor yn awgrymu y dylai
Llywodraeth Cynulliad Cymru
goethi peirianiaeth ariannu GCAH
er mwyn bodloni gofynion
defnyddwyr a darparwyr yn well.
57. Mae’n hanfodol bod system
ariannu addas yn cael ei datblygu i
gefnogi darparu amrywiaeth o
gyfleoedd DPP. Rhaid i'r system
hon fod yn hyblyg, gan alluogi
rhaglenni i fanteisio ar nifer o
ffynonellau. Hyd nes bod system
ar gael, nid yw’n debygol y gellir
gweithredu fframwaith DPP addas
sy’n darparu cefnogaeth gydol eu
gyrfa i athrawon mewn perthynas
â datblygiad proffesiynol.
58.Yn ogystal ag ariannu
gweithgareddau DPP a chynnig
amser i athrawon i ymgymryd â'r
gweithgareddau, mae angen
ystyried y trefniadau ynghylch
darparu adnoddau i allu cyflwyno
cyfleoedd DPP. Un maes lle mae
trafferthion yn codi yw gallu
athrawon i wella'u sgiliau TGCh a
manteisio ar gyrsiau trwy gyfrwng
technoleg electronig. Mae'r
Cyngor yn ymwybodol o'r ffaith
nad yw nifer o athrawon yn gallu
gwella'u sgiliau oherwydd nad oes

ganddynt galedwedd TGCh ac o
ganlyniad, nid ydynt yn medru
datblygu'r sgiliau a ddatblygwyd
trwy gyfrwng mentrau megis y
cyrsiau TGCh a ariennir gan NOF.
Bydd darparu caledwedd, ar ffurf
cronfa bychan o gyfrifiaduron penglin neu hygyrchedd i gyfrifiaduron
yn yr ysgol, yn galluogi athrawon i
ddatblygu eu sgiliau TGCh a
manteisio ar DPP trwy gyfrwng
technoleg electronig ar adegau ac
mewn ffyrdd sy'n addas ar eu
cyfer hwy. Gall y gefnogaeth hon
leihau'r pwysau ar amserlenni
ysgolion a nodwyd yn gynharach
yn y bennod hon.

Argymhellion
Mae’r Cyngor yn edrych
ymlaen at drafodaethau
pellach gyda Llywodraeth
Cynulliad Cymru gyda golwg
ar:
• gyflwyno hawl DPP
blynyddol i athrawon ar
ffurf swm o arian, a
amlinellwyd ym mharagraff
56, y cytunir y gellid ei
wario ar weithgareddau
datblygiad proffesiynol
perthnasol yn canolbwyntio
ar yr unigolyn;
• cyflwyno system ar gyfer
gweinyddu’r hawl fydd yn
caniatáu i athrawon
“fancio’r” arian a’i
ddefnyddio’n ddiweddarach
ar gyfer gweithgaredd DPP
hwy;
• cyflwyno elfen o ariannu
tymor hwy ar gyfer
ysgolion i’w galluogi i
gynllunio’u rhaglen DPP;
• coethi peirianwaith ariannu
GCAH i’w alluogi i ariannu
gweithgareddau DPP yn
well wrth gefnogi
blaenoriaethau lleol a
chenedlaethol.
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Pennod 8
Cofnodi ac Achredu DPP

59. Yn ychwanegol at y buddion
cynhenid i’r athro a’r buddion
anghynhenid o ran gwell arfer a
pherfformiad yn yr ysgol, efallai y
bydd athrawon yn dymuno elwa
trwy gael cydnabyddiaeth am eu
gweithgareddau yn ymwneud â
datblygiad proffesiynol. Bydd rhai
athrawon yn dymuno cymryd
camau i achredu eu
gweithgareddau, tra bydd eraill yn
awyddus i gofnodi eu profiadau.
Mae angen datblygu system hyblyg
sy’n galluogi athrawon sy’n
dymuno derbyn achrediad i
wneud hynny heb greu anfantais i
athrawon nad ydynt yn dymuno
dilyn y llwybr hwn.
60. Wrth ystyried achrediad,
mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng
achredu gweithgareddau unigol
athrawon ac achredu darparwyr
DPP.

Achredu gweithgareddau
athrawon
61. Mae’r Cyngor am weld
fframwaith ar gyfer achredu
datblygiad proffesiynol athrawon.
Barn y Cyngor ar hyn o bryd yw y
byddai’n amhriodol ceisio achredu
pob ffurf ar DPP o gofio’r diffiniad
o DPP a gynhwyswyd ar
ddechrau’r papur hwn. Eto i gyd,
gall achrediad rhaglenedig o
brofiad a dysgu blaenorol yn
ogystal â gwaith cwrs a gwaith
ymchwil, fod yn symbyliad
gwerthfawr i athrawon. Mae’n
dod yn elfen fwyfwy pwysig o

DPP mewn llawer proffesiwn, a
dylai athrawon allu elwa yn yr un
modd.
62. Mae angen datblygu system
hyblyg sy’n annog athrawon i
ymgymryd â gweithgareddau sy’n
bodloni eu gofynion. Dylai
unrhyw system ganiatáu i
athrawon ddefnyddio gwaith
dysgu blaenorol i ennill achrediad.
63. Byddai’r Cyngor yn croesawu
trafodaethau gyda’r sector Addysg
Uwch i ganfod posibiliadau ar
gyfer dulliau perthnasol i achredu
DPP o fewn fframwaith credyd
hyblyg, addas ac â sail eang, a
ddatblygwyd ac a wnaed ar gael ar
gyfer athrawon ar sail Cymru
gyfan. Byddai angen i achrediad
DPP athrawon gysylltu gyda’r
fframwaith credyd ar gyfer Cymru
a gynigir gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru yn 2003. Mae
Sefydliadau Addysg Uwch (SAU)
mewn safle cryf i chwarae rhan
hollbwysig mewn darparu ac
achredu DPP ansawdd da.
64. Dylai unrhyw system achredu
ddarparu ar gyfer achredu
gweithgareddau academaidd a
phroffesiynol. Mae’r sefyllfa
bresennol yn gwahaniaethu rhwng
y rhain, gyda gweithgareddau
academaidd yn cael eu gweld ar
lefel uwch weithiau ac yn cael eu
hachredu, tra bod gweithgareddau
proffesiynol weithiau’n cael eu
gweld fel gweithgareddau lefel is,
gan nad oes achrediad ar eu cyfer
yn aml. Eto, mae’r sector SAUau

mewn safle i ddatrys unrhyw
anghysonderau o’r fath, ond mae’n
rhaid iddo groesawu
cydnabyddiaeth ac achrediad
mewn perthynas â phrofiad
proffesiynol.

Cofnodi DPP
65. Mae’n bwysig ystyried safle
athrawon nad ydynt efallai’n
dymuno cael achrediad, ond gellid
eu hannog i gofnodi eu
gweithgareddau DPP. Gellid
defnyddio’r cofnod hyn yn
ddiweddarach i gefnogi achrediad
o ddysgu blaenorol gan athrawon,
os dymunent hynny, yn ogystal a
darparu nodyn o’i gweithgareddau
DPP.
66. Byddai cyflwyno system i
gofnodi gweithgareddau DPP yn
cael ei hwyluso drwy ei gysylltu i’r
broses Rheoli Perfformiad. Ni
ddylai unrhyw system achredu
neu gofnodi fod yn or-fiwrocratig.

Achredu darparwyr DPP
67. Byddai’r Cyngor yn gobeithio
annog amrywiaeth o sefydliadau
ac unigolion i ddarparu DPP er
mwyn rhoi ystod amrywiol o
gyfleoedd i athrawon yng
Nghymru. Rhaid rhoi’r pwyslais
mwyaf ar ddarparu cyfleoedd
ansawdd uchel sy’n bodloni
anghenion athrawon. Byddai’r
Cyngor yn croesawu barn ar yr
angen i ddatblygu Côd Safonau ac
Ymarfer fyddai’n cynnwys yr holl
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ddarparwyr DPP. Gallai hyn roi
cynsail ar gyfer achredu
darparwyr DPP sy’n datblygu
systemau rheoli ansawdd i sicrhau
safonau penodol ar gyfer yr hyn
maent yn ei gynhyrchu. Trwy
ddatblygu system achredu byddai
modd darparu rhestr o’r holl
gyfleoedd DPP ar sail Cymru
gyfan a ddarperir gan ddarparwyr
achrededig. Gellid ei darparu fel
adnodd seiliedig ar y we ar gyfer
ysgolion ac athrawon. Cred y
Cyngor y dylai Estyn gael rhan
bwysig i’w chwarae yn y broses
sicrhau ansawdd.

Argymhellion
Mae’r Cyngor yn argymell y
dylid cynnal trafodaethau
pellach gydag SAUau,
darparwyr DPP eraill ac
Estyn ar:
• nodi dulliau posibl o
achredu DPP;
• ba mor briodol fyddai i’r
Cyngor ddatblygu Côd
Safonau ac Ymarfer ar
gyfer darparwyr DPP;
• gyflwyno system ar gyfer
achredu darparwyr DPP.
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Pennod 9
Partneriaeth

68. Mae’r Cyngor yn ystyried y
gall athrawon ac ysgolion gael
budd o gyfleoedd DPP sydd ar
gael iddynt, a gwella’r cyfleoedd
hynny’n fawr, pe bai’r
partneriaethau rhwng darparwyr
a defnyddwyr DPP yn cael eu
datblygu.
69.Yn gynharach yn y papur
cynghori hwn, nododd y Cyngor y
buddion posibl o ddefnyddio
profiad athrawon fel modd i
ledaenu arfer da. Gall hyn gael
buddion sylweddol o fewn ysgol,
ond gall fod yn fanteisiol hefyd
pan fydd athrawon yn rhannu eu
sgiliau gydag ysgolion eraill. Mae’r
Cyngor yn ystyried y dylid annog
y math hwn o drefniant ac y dylai
ysgolion, ysgolion bach yn
arbennig, gael eu hannog i ffurfio
consortia DPP i wneud y defnydd
gorau o’r adnoddau sydd ar gael
iddynt. Efallai y bydd gan AALl rôl
hanfodol wrth hyrwyddo’r
consortia hyn.
70.Yn ychwanegol at
gydweithredu rhwng ysgolion, gall
AALl gael buddion sylweddol o
gydweithio. Mae rhai AALl yng
Nghymru eisoes yn cydweithio i
sicrhau eu bod yn gallu darparu’r
cyfleoedd angenrheidiol i gefnogi
eu hathrawon a’u hysgolion.
Gallai peirianweithiau ariannu
cenedlaethol hybu’r dull hwn o
gydweithredu fyddai o fudd i
athrawon ac ysgolion.
71. Gall Sefydliadau Addysg Uwch
chwarae rhan bwysig mewn

darparu cyfleoedd DPP. Bydd eu
gallu i ddarparu cyfleoedd sy’n
bodloni anghenion athrawon ac
ysgolion yn cael ei wella
ymhellach drwy weithio mewn
partneriaeth gydag ysgolion ac
AALl. Gall y rhain fod yn
bartneriaethau dwyochrog lle
mae’r SAUau yn darparu
cefnogaeth ar ffurf cyrsiau, ac
ysgolion ac AALl yn darparu’r
ffocws ar gyfer ymchwil i arfer
gwell.
72. Mae’r sector addysg yng
Nghymru yn elwa ar sianelau
cyfathrebu da sy’n galluogi
grwpiau â diddordeb i gynnal
trafodaethau a sgyrsiau rheolaidd.
Mae hwn yn darparu modd i
ddatblygu dull o weithio mewn
partneriaeth mewn perthynas â
DPP. Gellid datblygu’r ethos
cydweithrediadol hwn ymhellach
trwy sefydlu Fforwm DPP i arwain
y gwaith o ddatblygu fframwaith
DPP cenedlaethol, yn ddigon
tebyg i hwnnw a gynigiwyd gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru ar
gyfer y Bartneriaeth Datblygiad
Proffesiynol Cynnar. Byddai’r
fforwm hwn yn rhoi cyfle
delfrydol i bob chwaraewr
allweddol megis cynrychiolwyr
AALl, awdurdodau esgobaethol,
undebau athrawon, Sefydliadau
AHCA, darparwyr DPP eraill,
Llywodraeth Cynulliad Cymru,
Estyn a CyngACC lunio gwaith
datblygu polisïau DPP yn y
dyfodol.

Argymhellion
Byddai’r Cyngor yn croesawu
symudiadau i:
• roi anogaeth a chefnogaeth
i ysgolion ddatblygu
partneriaethau a gwneud
defnydd o arbenigedd eu
hathrawon eu hunain wrth
ddarparu cyfleoedd DPP
iddynt hwy ac eraill;
• ddatblygu partneriaethau
rhwng ysgolion,AALl a SAUau
ar sail ryngasiantaeth a
rhyngsector;
Byddai’r Cyngor yn dymuno
trafod y canlynol ymhellach
gyda Llywodraeth Cynulliad
Cymru:
• posibilrwydd datblygu
peirianweithiau ariannu
sy’n annog sectorau
allweddol i gydweithredu;
• swyddogaeth CyngACC a
sefydlu fforwm i lywio’r
gwaith o weithredu
fframwaith DPP
cenedlaethol sy’n ymwneud
â phob partner â diddordeb,
gan gynnwys cynrychiolwyr
AALl, awdurdodau
esgobaethol, undebau a
chymdeithasau
athrawon, Sefydliadau
AHCA, darparwyr DPP
eraill, Llywodraeth Cynulliad
Cymru, Estyn a CyngACC.
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Pennod 10
Rôl Sefydliadau Addysg a
Hyfforddiant Cychwynnol
Athrawon
73. Er bod y Cyngor yn
ymwybodol bod cyfleoedd DPP
ansawdd da yn cael eu darparu
gan amrywiaeth o ddarparwyr
gwasanaeth cynghori AALl, mae’n
ymwybodol yn arbennig o’r rôl
allweddol y gall Sefydliadau
Addysg a Hyfforddiant
Cychwynnol Athrawon (AHCA) ei
chwarae wrth ddarparu cyfleoedd
DPP i athrawon. Mae gan
sefydliadau AHCA lawer iawn o
arbenigedd ym maes addysg
athrawon.
74.Ym Mhennod 8, nodwyd
gennym y dylai sefydliadau AHCA
gael rôl gadarnhaol i’w chwarae
wrth annog athrawon i ymgymryd
â gweithgareddau DPP trwy
ddarparu fframwaith credyd eang
a hyblyg sy’n cydnabod dysgu
amrywiol. Dylai hyn alluogi
athrawon i dderbyn
cydnabyddiaeth am weithgareddau
proffesiynol a’u hannog i gymryd
rhan mewn gweithgareddau DPP.
75. Mae’r Cyngor eisoes wedi
pwysleisio’r rôl flaenllaw y gallai’r
sector AHCA ei chwarae wrth
ddarparu cyfleoedd Datblygiad
Proffesiynol Cynnar a DPP, a
phennu ffyrdd o achredu DPP yn
ogystal â pharhau gyda'u rhaglen
graddau uwch yn y gweithle. Trwy
gynorthwyo i fodloni gofynion
DPP athrawon, bydd sefydliadau
AHCA yn gallu datblygu eu
darpariaeth eu hunain hefyd.
76. Mae’r Cyngor yn ailadrodd ei
gais blaenorol am adolygiad llawn

o’r sector AHCA. Gallai adolygiad
arwain y ffordd i alluogi
sefydliadau AHCA i ehangu eu
gallu i ddod yn Ganolfannau
Addysg Athrawon, gan gynnwys
addysg gychwynnol a pharhaus
athrawon.

Argymhellion
Mae’r Cyngor:
• yn cynghori Llywodraeth
Cynulliad Cymru i gynnal
adolygiad o’r sector Addysg
a Hyfforddiant Cychwynnol
Athrawon sy’n cynnwys
ffyrdd y gall y sector
gyfrannu at addysg barhaus
athrawon;
• yn dymuno derbyn
gwahoddia i gynnal
trafodaethau gyda
Sefydliadau AHCA gyda
golwg ar ddatblygu
fframwaith credyd
cynhwysfawr ar gyfer DPP
athrawon.
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Diweddglo

77. Mae Llywodraeth Cynulliad
Cymru eisoes wedi ymgymryd â
datblygiadau newydd pwysig
mewn perthynas â darparu
cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol
Parhaus i athrawon. Trwy adeiladu
ar y cychwyn gwerthfawr hwn,
mae’r Cyngor yn ystyried bod
modd cyflawni gwelliant sylweddol
yn natblygiad parhaus athrawon,
ac o ran ansawdd yr addysg a
gynigir i ddisgyblion a phobl ifainc
yn ysgolion Cymru yn y pen draw.
78. Mae’r Cyngor yn pwyso ar
Lywodraeth Cynulliad Cymru i
ymateb i’r cyngor hwn fel
blaenoriaeth. Mae’n barod ac yn
awyddus i weithio gyda
Llywodraeth Cynulliad Cymru a
phartneriaid eraill i weithredu’r
cynigion sy’n deillio o’r adroddiad
hwn er lles holl athrawon a
disgyblion Cymru.
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Atodiad A Atodiad B
Amserlen ar gyfer
Cyflwyno’r cynigion

Enghreifftiau o
weithgaredd DPP

Ebrill 2002
• cyflwyno cyngor ar “DPP :
Hawl i bawb” i Lywodraeth
Cynulliad Cymru

Mae’r gweithgareddau canlynol yn
dangos beth y dylid ei ystyried fel
DPP priodol:

Mehefin / Gorffennaf 2002
• Llywodraeth Cynulliad Cymru
yn derbyn yr egwyddor hawl a
nodir ym Mhenodau 1- 5
Ebrill - Medi 2003
• CyngACC yn parhau â’r
prosiectau DPP peilot, ond
gyda ffocws ychwanegol ar
weithredu’r hawl i bob athro.
Medi 2003
• cyflwyno hawl i DPP yn
canolbwyntio ar yr unigolyn ar
gyfer pob athro cofrestredig
sy’n gweithio yng Nghymru ar
hyn o bryd, gyda'r amod bod yn
rhaid cyflwyno system
weinyddol a system rheoli
ansawdd ddigonol.
O fis Medi 2002 ymlaen
Trafodaethau rhwng bob parti ar
faterion gweithredu, gan gynnwys:
• Côd Safonau ac Ymarfer ar
gyfer darparwyr DPP
• cymhwyster proffesiynol yn
seiliedig ar addysgu
• cofnodi gweithgareddau DPP
• achredu DPP a fframwaith
credyd
• arweiniad ar ddatblygu
partneriaethau i gyflwyno
cyfleoedd DPP

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Gweithgareddau sefydlu;
Datblygu gwybodaeth am bwnc;
Datblygu gwybodaeth addysgol;
Datblygu gwybodaeth am ysgol;
Gweithgareddau ysgol gyfan a
gweithgareddau seiliedig ar
glwstwr;
Cyfarfodydd rhwng arweinydd
pwnc a chyd-drefnwyr;
Rhaglenni estynedig yn seiliedig
ar Safonau Cenedlaethol gyda
chyfleoedd i gael achrediad;
Rhaglenni lleol a chenedlaethol
ar arweinyddiaeth;
Mentora ac arsylwi ar
gydweithwyr;
Rhannu arfer da o fewn a
rhwng ysgolion;
Ymweliadau ag ysgolion y tu
allan i AALl;
Teithiau cyfnewid rhyngwladol;
Dilyn cydweithwyr;
Lleoliadau tymor byr mewn
diwydiant neu fusnes;
Gweithgareddau pwnc a
gweithgareddau’n gysylltiedig â
phroffesiwn;
Cymryd rhan mewn rhaglenni
cenedlaethol megis
llythrennedd, rhifedd a rheoli
perfformiad;
Graddau uwch;
Partneriaethau rhwng ysgolion
a sefydliadau Addysg Uwch ac
AALl;
Cyrsiau allanol a chynadleddau;
Secondiadau i AALl a swyddi
cenedlaethol;

• Cyfnodau Sabothol;
• Cefnogaeth seiliedig yn yr ysgol
a datblygu’r cwricwlwm ar gyfer
unigolion, timoedd o athrawon
neu ar gyfer y sefydliad cyfan;
• Cyfarfodydd ysgol gyfan ac
adrannol er mwyn cynnal
hunan-adolygiad a datblygu’r
cwricwlwm;
• Anelu at gymwysterau pellach;
• Ymholiad yn y dosbarth;
• Ymchwil gweithredu;
• Datblygu ymagwedd arloesol
tuag at addysgu cyfres o wersi /
modiwlau;
• Defnyddio adnoddau sy’n
berthnasol i’r datblygiad
proffesiynol megis llyfrau,
fideos, meddalwedd;
• Arsylwi yn y dosbarth o fewn
ysgol neu rhwng ysgolion;
• Gwaith yn dilyn athro mewn
ysgol arall neu berson a gyflogir
mewn maes arall megis
diwydiant;
• Cyfnewid rhwng swyddi tebyg
mewn ysgolion gwahanol;
• Gweithio mewn timoedd i
ddatrys problemau ysgol go
iawn.
Nid yw hon yn rhestr gyflawn o
weithgareddau DPP. Gellid
ystyried llawer o weithgareddau
eraill fel gweithgareddau DPP
dilys.
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Atodiad C
Crynodeb o’r argymhellion a
gynhwysir yn y ddogfen

Pennod 1
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn cymeradwyo diffiniad
eang o DPP a bod hwn yn cael
ei ddefnyddio gan ysgolion,
AALl a darparwyr DPP eraill yn
ogystal â Llywodraeth Cynulliad
Cymru ei hun, i lunio polisi ac
arfer DPP yn y dyfodol.

Pennod 2
• mabwysiadu’r egwyddor bod
gan gyflogwyr ac athrawon fel
ei gilydd gyfrifoldebau mewn
perthynas â DPP;
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru, awdurdodau lleol ac
esgobaethol ac ysgolion yn
cynllunio ar gyfer darparu
cyfleoedd DPP gan gofio’r
cyfrifoldebau uchod;
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn annog ysgolion i
feithrin amgylchedd i athrawon
ddysgu a datblygu’n
broffesiynol.

Pennod 3
• Llywodraeth Cynulliad Cymru i
gyflwyno fframwaith wedi’i
ariannu’n iawn ar gyfer
gweithgareddau DPP yn
canolbwyntio ar yr unigolyn, ar
yr ysgol ac ar AALl/yn
genedlaethol.
• Llywodraeth Cynulliad Cymru i

gyflwyno hawl i gyfleusterau
DPP yn canolbwyntio ar yr
unigolyn erbyn mis Medi 2003,
gyda'r amod bod yn rhaid
cyflwyno system weinyddol a
system rheoli ansawdd
ddigonol;

Pennod 4
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn mabwysiadu ac yn
ariannu hawl i ddatblygiad
proffesiynol gydol gyrfa fel sail
ar gyfer polisïau a strategaethau
DPP yn y dyfodol lle bydd pawb
sy’n athrawon, waeth beth fo’u
lleoliad daearyddol yng
Nghymru, â hawl i isafswm hawl
o ran datblygiad proffesiynol
ansawdd uchel;
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn datblygu cynigion,
mewn partneriaeth â’r Cyngor
ac eraill, i gyflwyno cymhwyster
proffesiynol yn cydnabod
rhagoriaeth yn y dosbarth.

Pennod 5
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru ac ysgolion yn amlygu’r
broses pennu anghenion DPP
fel elfen hanfodol yn y broses
rheoli perfformiad;
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru ac ysgolion yn darparu
cyfleoedd i’r holl Swyddogion
Datblygu Staff a rheolwyr llinell
gael hyfforddiant i’w galluogi i

drin trafodaeth yn ymwneud ag
anghenion datblygu proffesiynol
unigolyn;
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru ac ysgolion yn cydnabod
y galw cynyddol am gyfleoedd
DPP y bydd rheoli perfformiad
yn ei greu ac i sicrhau bod
adnoddau digonol ar gael i
fodloni’r angen hwn;
• bod y Cyngor yn argymell
datblygu canllaw ar gyfer
Swyddogion Datblygu Staff a
rheolwyr llinell mewn rheoli
perfformiad, i’w cynorthwyo i
drin trafodaethau ar ddatblygiad
proffesiynol. Byddai’r Cyngor
yn gobeithio cael rôl, yn
gweithio gyda phartneriaid i
ddatblygu’r canllaw hwn.

Pennod 6
• cytundeb cynnar gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru
ar amlinelliad fframwaith DPP a
hawl i athrawon Cymru erbyn
Mehefin / Gorffennaf 2002; a
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn cyflwyno hawl i DPP
yn canolbwyntio ar yr unigolyn
ar gyfer pob athro, â
chefnogaeth adnoddau digonol
erbyn mis Medi 2003, gyda’r
amod bod yna system
weinyddu a rheoli safon
ddigonol yn cael ei gyflwyno.
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Pennod 7
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn cyflwyno hawl DPP
blynyddol i athrawon ar ffurf
swm o arian, a amlinellir ym
mharagraff 56, y cytunir y gellid
ei wario ar weithgareddau
datblygiad proffesiynol
perthnasol yn canolbwyntio ar
yr unigolyn;
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn cyflwyno system ar
gyfer gweinyddu’r hawl fydd yn
caniatáu i athrawon “fancio’r”
arian a’i ddefnyddio’n
ddiweddarach ar gyfer
gweithgaredd DPP hwy;

Ymarfer ar gyfer darparwyr
DPP;
• trafodaeth bellach ar gyflwyno
system ar gyfer achredu
darparwyr DPP.

Pennod 9
• bod anogaeth a chefnogaeth yn
cael eu rhoi i ysgolion
ddatblygu partneriaethau a
gwneud defnydd o arbenigedd
eu hathrawon eu hunain wrth
ddarparu cyfleoedd DPP;
• datblygu partneriaethau rhwng
ysgolion, AALl a SAUau ar sail
ryngasiantaeth a rhyngsector;

• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn cyflwyno elfen o
ariannu tymor hwy ar gyfer
ysgolion i’w galluogi i
gynllunio’u rhaglen DPP;

• trafodaethau gyda Llywodraeth
Cynulliad Cymru ynghylch
datblygu peirianweithiau
ariannu sy’n annog sectorau
allweddol i gydweithredu;

• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru i goethi peirianwaith
ariannu GCAH i’w alluogi i
ariannu gweithgareddau DPP yn
well wrth gefnogi
blaenoriaethau lleol a
chenedlaethol;

• trafodaethau gyda Llywodraeth
Cynulliad Cymru ynghylch
sefydlu fforwm i lywio’r gwaith
o weithredu fframwaith DPP
cenedlaethol sy’n ymwneud â
phob partner â diddordeb, gan
gynnwys cynrychiolwyr AALl,
awdurdodau esgobaethol,
undebau athrawon, Sefydliadau
AHCA, darparwyr DPP eraill,
Llywodraeth Cynulliad Cymru,
Estyn a CyngACC.

Pennod 8
• trafodaeth bellach ar nodi
dulliau posibl o achredu DPP;
• trafodaeth bellach ar pa mor
ddymunol fyddai i’r Cyngor
ddatblygu Côd Safonau ac

Pennod 10
• bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn cynnal adolygiad o’r
sector Addysg a Hyfforddiant
Cychwynnol Athrawon sy’n
cynnwys ffyrdd y gall y sector
gyfrannu at addysg barhaus
athrawon;
• dylid gwahodd y Cyngor i
gynnal trafodaethau gyda
Sefydliadau AHCA gyda golwg
ar ddatblygu fframwaith credyd
cynhwysfawr ar gyfer DPP
athrawon.

