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Crynodeb gweithredol
Cyflwyniad
1.	Gwahoddwyd CyngACC gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i gymryd yr awenau i ddatblygu Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol i athrawon yng Nghymru yn 2004. Nodir gorchwyl y Cyngor i ddarparu cyngor i’r
Cynulliad ar faterion o’r fath mewn deddfwriaeth sylfaenol, o dan Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998, fel y’i
diwygiwyd gan Ddeddf Addysg 2002.
2. 	Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno cyngor ar Haenau 3 a 4 Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i athrawon yng
Nghymru, sef:
= cofnodi datblygiad proffesiynol athrawon a hunanadfyfyrio athrawon yn hyn o beth (Haen 3);

= sicrhau ansawdd datblygiad proffesiynol athrawon a’r rheiny sy’n ei ddarparu (Haen 4).
3.	Dyma’r ddogfen olaf mewn cyfres o dair dogfen gyngor ar y Fframwaith yn ystod y cyfnod rhwng 2005 a 2007.

Cofnodi datblygiad proffesiynol athrawon a hunanadfyfyrio
4.	Mae’r Cyngor o’r farn bod y trefniadau a’r gwaith papur sy’n bodoli eisoes mewn perthynas â datblygiad
proffesiynol cenedlaethol yn gysylltiedig â’r cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes yn ddiangen o feichus i
athrawon a bod diffyg cysondeb a chydlyniaeth ynddynt.

= galluogi athrawon i adfyfyrio’n ddadansoddol am eu harfer eu hunain, gyda golwg ar eu helpu i:
		

o

ddadansoddi eu cryfderau a gosod blaenoriaethau dysgu i’w hunain;

		

o

gwella’u harfer eu hunain;

		

o

cael effaith ar ddysgu a chyflawniad disgyblion;

		

o

cynllunio’u gyrfaoedd a’u datblygiad proffesiynol yn y dyfodol;

=

helpu athrawon i gymryd perchnogaeth o’u datblygiad proffesiynol a’u gyrfaoedd eu hunain;

=

galluogi athrawon i rannu a dathlu eu cyflawniadau proffesiynol ag eraill, lle y bo’n briodol.

7.	Yn hytrach na chofnodi datblygiad proffesiynol at ddibenion swyddogaethol, mae’r Cyngor yn dadlau o blaid yr
angen am fwy o bwyslais ar athrawon yn adfyfyrio ar y datblygiad proffesiynol y maent yn ymgymryd ag ef. Er
mwyn galluogi hyn ac i weld effaith gadarnahol ar ddysgu a chyflawniad disgyblion, mae’r Cyngor yn nodi’r angen
am newid diwylliannol. Mae’n rhaid i hyn gynnwys hyfforddiant, cefnogaeth mentor a chefnogaeth ymgynghorol
helaethach i gynorthwyo athrawon, deunydd arweiniad manwl a digon o amser i athrawon adfyfyrio a chynllunio.

Sicrhau ansawdd datblygiad proffesiynol athrawon a’r rheiny sy’n ei
ddarparu
8.	Mae’r Cyngor yn argymell y dylid ymgymryd ag adolygiad o’r trefniadau sicrhau ansawdd presennol ar gyfer y
rhaglenni hyn. Dylai’r adolygiad hwn gynnwys:
= asesiad o briodoldeb a chysondeb y trefniadau sicrhau ansawdd sy’n bodoli eisoes;

5.	Mae’r Cyngor yn cynnig y dylai’r Cynulliad gynnal adolygiad o’r trefniadau hyn cyn gynted â phosibl, a hynny
heb fod yn hwyrach na 2010. Dylai prif nod yr adolygiad hwn fod i leihau swmp y gwaith a’r fiwrocratiaeth
ddiangen i athrawon, ysgolion ac eraill o ran cofnodi manylion datblygiad proffesiynol.

=	ymchwiliad penodol i’r trefniadau sicrhau ansawdd ar gyfer y rhaglenni cenedlaethol hynny sy’n caniatáu
lefel uchel o hyblygrwydd i athrawon deilwra eu gweithgareddau i’w hanghenion eu hunain a gwario
cyllid ar weithgareddau o’u dewis – sef DPC a’r Rhaglen Sefydlu Broffesiynol i Benaethiaid (RhSBB);

6.	Mae’r Cyngor hefyd yn argymell y dylid cyflwyno Portffolio Datblygiad Proffesiynol (PDP) safonol, ar y we,
i bob athro/athrawes. Yn dilyn y cyfnod peilot, byddai hyn yn orfodol i bob athro/athrawes newydd o 2010.
Byddai’n gwneud y canlynol:

=	asesiad o argaeledd cefnogaeth gan fentoriaid, tiwtoriaid ac ymgynghorwyr sydd wedi’u hyfforddi’n dda
ar gyfer athrawon ar lefel ysgolion a / neu AALlau;

=	sicrhau bod y gwaith o gofnodi datblygiad proffesiynol athrawon yn cael ei gadw i leiafswm, heb unrhyw
ddyblygu na biwrocratiaeth ddiangen i athrawon;
=	rhoi modd i athrawon dynnu tystiolaeth yn hawdd o un lleoliad a’i ddefnyddio i:
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o	ddangos eu bod yn bodloni’r safonau proffesiynol ar gyfer unrhyw un o’r cerrig milltir proffesiynol
(SAC, Sefydlu, Athro Siartredig, Prifathrawiaeth ac Uwch Arweinydd) neu safonau cyflog (fel y
Trothwy neu’r Cynllun Athro Rhagorol);

		

o

		

o	casglu tystiolaeth ar gyfer achredu dysgu blaenorol mewn perthynas â chymwysterau academaidd a
/ neu broffesiynol;

hysbysu’r broses rheoli perfformiad yn eu hysgol;
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=	ystyried ai corff unigol ai peidio a ddylai fod yn gyfrifol am sicrhau ansawdd yr holl ddatblygiad
proffesiynol cenedlaethol sy’n gysylltiedig â’r cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes yng Nghymru;
=	ystyried gwaith Estyn mewn perthynas ag arolygu a gwerthuso rhaglenni a / neu ddarparwyr sy’n bodoli
eisoes. Dylai hyn gynnwys amlder arolygiadau.
9.	Y tu allan i ddatblygiad proffesiynol cenedlaethol sy’n gysylltiedig â’r cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes,
nid oes unrhyw warant bod gweithgareddau datblygiad proffesiynol o ansawdd priodol ac y byddant o fudd i
athro/athrawes, yr ysgol neu gyflawniad disgyblion. Mae hyn er gwaethaf y ffaith bod y Cynulliad yn buddsoddi
rhyw £50 miliwn y flwyddyn mewn gweithgareddau o’r fath.
10.	Mae’r Cyngor yn cynghori y byddai’n fuddiol datblygu sefyllfa lle caiff pob darparwr gweithgareddau
datblygiad proffesiynol ei achredu er mwyn i athrawon yng Nghymru gael mynediad at yr hyfforddiant a’r
datblygiad proffesiynol o’r ansawdd uchaf posibl a bod gwerth am arian yn cael ei sicrhau bob amser.
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11.	Wrth gyflawni’r amcan hwn, argymhellir y dylid sefydlu trefniadau sicrhau ansawdd helaethach yng Nghymru.
Yn enwedig, argymhellir y dylid sefydlu’r canlynol:

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon yng Nghymru

Cyflwyniad

= cofrestr gymeradwy o ddarparwyr a rhaglenni;
= Cod Ymarfer ar gyfer darparwyr.

Mae Rhan A y ddogfen hon yn nodi argymhellion ar gyfer cofnodi datblygiad proffesiynol athrawon a hunanadfyfyrio
athrawon yn hyn o beth. Mae Rhan B yn canolbwyntio ar sicrhau ansawdd y datblygiad proffesiynol sydd ar gael i
athrawon a’r darparwyr sy’n cynnig gweithgareddau o’r fath.

Pennod 1
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol:
Cefndir a chynnydd hyd yma
Cyflwyniad
12.	Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno cyngor i
Lywodraeth Cynulliad Cymru ar Haenau 3 a 4
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i athrawon
yng Nghymru, sef:
=	cofnodi datblygiad proffesiynol athrawon
a hunanadfyfyrio athrawon yn hyn o beth
(Haen 3);
=	sicrhau ansawdd datblygiad proffesiynol
athrawon a’r rheiny sy’n ei ddarparu (Haen
4).
13.	Hon yw’r ddogfen gyngor olaf mewn cyfres o dair
dogfen ar y Fframwaith yn ystod y cyfnod rhwng
2005 a 2007.

Cynnydd hyd yma wrth ddatblygu
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol
14.	Ddiwedd 2003, gwahoddwyd y Cyngor
gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i gymryd
yr awenau, gan weithio gyda phartneriaid
eraill, i ddatblygu Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol i athrawon yng Nghymru. Caiff
sail ddeddfwriaethol gwaith y Cyngor mewn
perthynas â datblygiad proffesiynol athrawon ei
thrafod yn Neddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998,
sy’n nodi’r cyfrifoldebau canlynol:

= a r gais Llywodraeth Cynulliad Cymru,
ymgymryd â gweithgareddau sydd wedi’u
cynllunio i hyrwyddo recriwtio i’r proffesiwn
addysgu a Datblygiad Proffesiynol Parhaus
athrawon (aralleiriad o Baragraff 9(2))
15.	Er mwyn datblygu syniadau am y Fframwaith,
sefydlodd y Cyngor Dasglu a oedd yn cynnwys
cynrychiolwyr o’r proffesiwn addysgu, undebau
athrawon, y sector addysg a hyfforddiant
cychwynnol athrawon, AALlau, Estyn a’r
Cynulliad. Cyfarfu’r Tasglu rhwng mis Medi 2003
a mis Rhagfyr 2005, a phenllanw’r gwaith oedd
cyhoeddi cyngor ffurfiol i’r Cynulliad ar ddau
achlysur:
=	cyngor ar strwythur cyffredinol y Fframwaith
a Haen 1: Cerrig milltir a safonau proffesiynol
(Gorffennaf 2005);
=	cyngor ar y datblygiad proffesiynol y
mae athrawon yn ymgymryd ag ef a’i
gydnabyddiaeth a’i achrediad (Gorffennaf
2006);
16.	Bu i’r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol
Oes, Jane Davidson, dderbyn y rhan fwyaf o
argymhellion a wnaed gan y Cyngor ac fe’i
gwahoddodd i fwrw ymlaen drwy ddatblygu, yn
amodol ar ymgynghori â’r proffesiwn, gyngor
pellach ar ddwy haen olaf y Fframwaith.

=	darparu cyngor i Gynulliad Cenedlaethol
Cymru a chyrff penodedig eraill ar hyfforddiant,
datblygiad gyrfaol a rheoli perfformiad
athrawon (aralleiriad o Baragraff 2(2)(d))
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=	Sefydliadau addysg a hyfforddiant athrawon
yng Nghymru;
= Partïon eraill â diddordeb yn y sector Addysg.



=	safbwyntiau ar dâl, telerau ac amodau yng
Nghymru a Lloegr, gan gynnwys trafodaethau
statudol y Corff Adolygu Athrawon Ysgol
(STRB) a’r Grŵp Cydnabyddiaeth ac
Anogaeth (RIG);

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru – Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon yng Nghymru

Prifathrawiaeth ac
Uwch Arweinydd

Athro Siartredig

Datblygu Rhagoriaeth

Sefydlu

SAC

Cyfyngiad amser

20.	Ochr yn ochr â’r ddogfen ymgynghori, casglodd
y Cyngor safbwyntiau a derbyniodd adborth ar
Haenau 3 a 4 y Fframwaith mewn nifer o ffyrdd
eraill, gan gynnwys y canlynol:

21.	Er mwyn sicrhau bod y syniadau a’r datblygiad
diweddaraf ym maes DPP a materion cysylltiedig
yn hysbys iddo, mae’r Cyngor wedi parhau i
ymgymryd â gwaith ymchwiliol i ddeall cynlluniau
presennol a chynlluniau’r dyfodol yn y meysydd
canlynol:

Cerrig Milltir a Safonau Proffesiynol

Gorfodol

19.	Anfonwyd fersiwn cryno o’r ddogfen at bob
athro/athrawes gofrestredig, hefyd. Anogwyd
athrawon cofrestredig a oedd yn dymuno
ymateb i wneud hynny naill ai’n electronig, gan
ddefnyddio’r holiadur ar wefan y Cyngor yn www.
gtcw.org.uk neu drwy ofyn am gopi o’r holiadur yn
uniongyrchol gan y Cyngor.

=	mae’r Cyngor wedi ceisio hysbysebu ei
gynigion o ran Haenau 3 a 4 a sbarduno
trafod a dadlau ymysg y proffesiwn yng
Nghymru a thu hwnt, er enghraifft, drwy
gyhoeddi datganiadau i’r wasg a chyflwyno
gwybodaeth ar ei wefan.

22.	Nid yw’r Cyngor yn bwriadu ailadrodd y cyngor
y mae wedi’i roi i’r Cynulliad o ran Haenau 1 a 2
Fframwaith Datblygiad Proffesiynol yn y ddogfen

Cyfle

= Awdurdodau Esgobaethol;

Cyd-destun perthnasol

23.	Cynghorodd y Cyngor ym mis Gorffennaf 2005
(a mireiniodd y cyngor hwn ymhellach ym mis
Gorffennaf 2006) y dylai dilyniant drwy yrfa
athro/athrawes fod wedi’i seilio ar bedair prif
‘garreg filltir’ broffesiynol a safonau cysylltiedig.
Dangosir y rhain isod.

Dim cyfyngiad amser

= Awdurdodau Addysg Lleol;

Y cerrig milltir proffesiynol mewn gyrfa ym maes addysgu

Cyfle

=	Undebau a chymdeithasau athrawon yng
Nghymru;

=	cynhaliwyd trafodaethau gyda nifer o grwpiau
budd-deiliaid, gan gynnwys sefydliadau
addysg a hyfforddiant cychynnol athrawon
ac undebau a chymdeithasau athrawon yng
Nghymru. Roedd y sesiynau hyn yn gyfle i
amlinellu cynigion y Cyngor ac i gael adborth;

=	canfod pa strwythurau a fframweithiau
datblygiad proffesiynol sydd ar waith mewn
proffesiynau eraill a’r proffesiwn addysgu
mewn gwledydd eraill.

Dim cyfyngiad amser

18.	Cynhaliwyd yr ymarfer ymgynghori ar Haenau
3 a 4 rhwng 16 Ebrill 2007 a 15 Mehefin 2007.
Dosbarthwyd y ddogfen ymgynghori i’r sefydliadau
canlynol:

hon. Fodd bynnag, er mwyn darparu cyd-destun
perthnasol ar gyfer y cyngor hwn, mae’r cyngor
yn ailbwysleisio isod ddau fater penodol y
rhoddodd gyngor i’r Cynulliad amdanynt yn ei
ddogfennau yn 2005 a 2006.

=	gwaith yr Asiantaeth Datblygu Athrawon
ar gyfer Ysgolion (TDAS) yn Lloegr o ran
datblygiad proffesiynol athrawon;

Gorfodol

17.	Yn gyson â’i ymagwedd o dan Haenau Gwaith
1 a 2, sefydlodd y Cyngor Dasglu i ddatblygu
syniadau ar Haenau 3 a 4. Cyfarfu’r Tasglu
rhwng mis Tachwedd 2006 a mis Chwefror
2007, a chanlyniad ei waith oedd cyhoeddi
trydedd ddogfen ymgynghori a fu’n dwyn y teitl
Ymgynghoriad ar Gofnodi Datblygiad Proffesiynol
Athrawon a HunanAdfyfyrio (Haen 3) a Sicrhau
Ansawdd Datblygiad Proffesiynol Athrawon a’r rheiny
sy’n ei Ddarparu (Haen 4).

=	trefnodd y Cyngor bedwar seminar
ymgynghori ar raddfa fach, gyda phob seminar
yn targedu grŵp gwahanol yn y proffesiwn
addysgu (Trefforest – Penaethiaid, Dirprwy
Benaethiaid a Phenaethiaid Cynorthwyol,
Abertawe – Swyddogion Datblygu Staff /
Cydlynwyr DPP, Llandrindod – athrawon
profiadol, Ewlo – athrawon yn eu tair blynedd
gyntaf ers SAC). Cynigiodd y seminarau
gyfle i gynadleddwyr o athrawon dderbyn
gwybodaeth am Haenau 3 a 4 y Fframwaith
a rhoesant gyfle gwerthfawr i’r Cyngor holi
barn fanwl cynadleddwyr o athrawon drwy
sesiynau gweithdy. Mae’r wybodaeth ‘ansoddol’
hon wedi bod yn werthfawr wrth ddatblygu
cyngor y Cyngor i’r Cynulliad ar Haenau 3 a 4;

Cyfyngiad amser

Datblygu’r cyngor ar Haenau 3 a 4
– ymgynghori â’r proffesiwn addysgu
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24.	Mae tair carreg filltir (SAC, Sefydlu a
Phrifathrawiaeth ac Uwch Arweinydd) yn
statudol ac wedi’u sefydlu’n gadarn. Yn dilyn yr
ymgynghoriad, cytunwyd carreg filltir bellach a
safonau cysylltiedig gan y Cyngor ym mis Mai
2007 ar gyfer Athro Siartredig.
Natur datblygiad proffesiynol athrawon
25.	Ar hyn o bryd, caiff athrawon gyfleoedd i
ymgymryd ag ystod eang o weithgareddau
datblygiad proffesiynol. Mae llawer o’r
gweithgarwch yn cael ei lywio drwy’r broses
Rheoli Perfformiad sydd bellach wedi’i
hymgorffori mewn ysgolion, ac mae cyllid ar gyfer
y gweithgareddau hyn yn gallu dod o ystod o
ffynonellau, gan gynnwys y Gronfa Ysgolion Gwell,
Rhaglen Gyllido Datblygiad Proffesiynol Parhaus
CyngACC neu gyllideb yr ysgol.
26.	Mae llu o enghreifftiau o’r gweithgareddau
datblygiad proffesiynol hyn, ond gellir eu grwpio
mewn tri phrif gategori:
Datblygiad proffesiynol cenedlaethol yn gysylltiedig â’r
cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes
27.	Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi
sefydlu nifer o raglenni datblygiad proffesiynol
cenedlaethol yng Nghymru, yn gysylltiedig â’r
cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes. Er
enghraifft:
=	mae pob athro/athrawes newydd gymhwyso
bellach yn cael cefnogaeth ar ddechrau ei
yrfa addysgu, wedi’i dilyn gan ddwy flynedd
pellach o Ddatblygiad Proffesiynol Cynnar
(DPC);
=	mae’r Cynulliad yn darparu cefnogaeth
i’r rheiny sy’n dyheu i fod yn benaethiaid
drwy sefydlu rhaglen datblygiad proffesiynol
orfodol (y Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth



(CPCP)). Yn ogystal, bu i’r Cynulliad hefyd
ail-lansio’r Rhaglen Genedlaethol Datblygu
Penaethiaid (RhGDP) yn 2007. Mae hyn yn
cwmpasu CPCP, ond mae hefyd yn cynnwys
y rhaglenni canlynol ar gyfer penaethiaid sydd
eisoes mewn swydd:
		

o	y Rhaglen Sefydlu Broffesiynol i
Benaethiaid (RhSBB));

		

o	y Rhaglen Arweinyddiaeth i Benaethiaid
mewn Swydd (RhABS);

		

o

Rhaglenni a threfniadau cenedlaethol ar gyfer
datblygiad proffesiynol athrawon yng Nghymru
Carreg filltir broffesiynol
(a safonau cysylltiedig)

Rhaglen datblygiad
proffesiynol genedlaethol

Prifathrawiaeth ac
Uwch Arweinydd

Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth

Athro Siartredig

Rhaglen Athro Siartredig

Sefydlu

Rhaglen Sefydlu Statudol

Statws Athro Cymwys (SAC)

Rhaglen addysg a hyfforddiant
cychwynnol i athrawon neu
lwybr drwy gyflogaeth, fel y
Rhaglen Athro Graddedig

Datblygiad proffesiynol
cenedlaethol pellach ar
ôl cwblhau
Rhaglen Genedlaethol Datblygu
Prifathrawiaeth (RhGDP)

seminarau dysgu.

=	Cynghorwyd y Cynulliad gan GyngACC
yn 2005 a 2006 y dylid cyflwyno rhaglen
genedlaethol newydd ar gyfer athrawon
dosbarth ac arweinwyr canol profiadol
o’r enw ‘y Rhaglen Athro Siartredig’. Mae’r
Cynulliad wedi cefnogi argymhelliad y Cyngor
ac wedi ei wahodd i ddechrau ar y gwaith o
beilota’r rhaglen newydd o fis Medi 2007
28.	Mae’r trefniadau hyn wedi’u dangos ar dudalen 9:
Gweithgareddau datblygiad proffesiynol a drefnir yn
arbennig gan ysgol benodol, AALl neu sefydliad arall
29.	Mae ysgolion ac AALlau yn trefnu amrywiaeth o
weithgareddau datblygiad proffesiynol eu hunain.
Mae nifer a natur gweithgareddau o’r fath yn
amrywio’n helaeth rhwng ysgolion ac AALlau
unigol, ond gallent gynnwys:
=	cyrsiau hyfforddiant mewn swydd sy’n
cwmpasu ystod o faterion fel rheoli
ymddygiad, strategaethau dysgu, iechyd a
diogelwch neu addysg gynhwysol;
=	cefnogaeth uniongyrchol ar lefel adran
neu ysgol gyfan, yn aml drwy ddefnyddio
arbenigwyr o dîm ymgynghorol yr AALl;
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=	modiwlau arweinyddiaeth ysgol (MAY) neu
hyfforddiant arweinyddiaeth lefel ganol, sy’n
cael eu rhedeg yn aml ar y cyd â sefydliad
addysg uwch;

Datblygiad Proffesiynol
Cynnar (DPC)

30.	Caiff llawer o’r gweithgarwch hwn ei gyllido
drwy’r setliad cymorth refeniw a’r Gronfa
Ysgolion Gwell (CYG).
Datblygiad proffesiynol unigol

=	DPP ‘gloywi’, a fydd yn galluogi athrawon i gadw
eu gwybodaeth yn gyfoes o ran amrywiol
brosesau, systemau neu ofynion statudol. Gallai
enghraifft nodweddiadol gynnwys sesiwn
sy’n cael ei rhedeg gan fwrdd arholi ynghylch
cyflwyno maes llafur newydd;
=	cyrsiau hyfforddiant byr ar faterion penodol
y gellid bod wedi cytuno arnynt gyda’r
pennaeth drwy’r broses rheoli perfformiad,
er enghraifft pecyn TGCh newydd neu becyn
sy’n bodoli eisoes;

31.	Mae athrawon hefyd yn ymgymryd â datblygiad
proffesiynol pellach eu hunain, yn unigol neu
ar y cyd ag eraill. Mae’r gweithgareddau hyn yn
helaeth iawn eu natur, a gallent gynnwys:
=	dysgu achrededig ffurfiol, fel cwrs gradd
uwch;
=	dysgu llai ffurfiol, fel ymweliad ag ysgol leol
i arsylwi arfer da neu grŵp o athrawon yn
gweithio gyda’i gilydd i ddatrys problem
benodol neu ddatblygu maes penodol;
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=	gweithgareddau a gyllidir drwy raglen gyllido
datblygiad proffesiynol CyngACC â ffocws
unigol, a weinyddir ar ran y Cynulliad, er
enghraifft bwrsarïau datblygiad proffesiynol,
cyfnodau sabothol athrawon neu
rwydweithiau datblygiad proffesiynol;
=	gweithgareddau a gyllidir drwy gynlluniau
penodol a sefydlwyd gan y Cynulliad fel Iaith
Pawb;
=	gweithgareddau a gaiff eu sbarduno gan
yr athro/athrawes y tu allan i’w swydd
addysgu, ond sydd serch hynny’n cael effaith
gadarnhaol ar ei addysgu a’i yrfa, er enghraifft
cwrs Cymraeg neu gwrs cynghori;

Cofnodi Datblygiad Proffesiynol Athrawon a Hunanadfyfyrio Athrawon
yn hyn o beth (Haen 3)
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RHAN A
Cofnodi Datblygiad
Proffesiynol Athrawon a Hunanadfyfyrio
Athrawon yn hyn o beth
(Haen 3)

=	y datblygiad proffesiynol sy’n ganlyniad
naturiol i arfer proffesiynol bob dydd athro.
Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, addysgu
pwnc newydd neu grŵp blwyddyn newydd
am y tro cyntaf, cymryd cyfrifoldebau
newydd dros dro neu oruchwylio taith ysgol
am y tro cyntaf.
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Cofnodi Datblygiad Proffesiynol Athrawon a Hunanadfyfyrio Athrawon
yn hyn o beth (Haen 3)

Pennod 2
Trefniadau presennol
32.	Mae nifer o systemau eisoes yn bodoli yng
Nghymru i gofnodi gweithgareddau datblygiad
proffesiynol athrawon neu i gofnodi’r ffaith eu
bod wedi cyrraedd carreg filltir yrfaol benodol a’i
safonau cysylltiedig. Mae’r rhain yn cynnwys:

39.	Wrth geisio cael eu hasesu yn erbyn Safon y
Trothwy, mae’n rhaid i athrawon nodi tystiolaeth
yn erbyn pob un o wyth safon.
Sefydlu Statudol
36.	O dan drefniadau Sefydlu statudol Llywodraeth
Cynulliad Cymru, mae gofyn i ANG, ysgolion
ac AALlau gwblhau nifer o ffurflenni safonol yn
ystod y cyfnod Sefydlu. Er enghraifft:
=	ffurflenni amcanion a chynllunio gweithredu. Mae’r
rhain yn gofyn am feysydd i’w datblygu gyda
therfynau amser cysylltiedig a threfniadau cefnogi;

Y Proffil Mynediad a Datblygiad Gyrfa

=	taflenni cynllunio arsylwi gwersi ac
arsylwadau gwersi go iawn;

=	ddarparu gwybodaeth, mewn perthynas
â dyfarnu Statws Athro Cymwys (SAC),
am gryfderau’r athro/athrawes newydd
gymhwyso (ANG) a’r blaenoriaethau ar gyfer
datblygiad proffesiynol pellach;
=	gofyn i ANG osod amcanion ar gyfer
datblygiad proffesiynol a datblygu cynllun
gweithredu ar gyfer y cyfnod Sefydlu;
34.	Mae pob athro/athrawes newydd gymhwyso’n
gyfrifol am rannu ei broffil gyda’i Diwtor Sefydlu
pan fydd yn dechrau yn ei swydd addysgu gyntaf.
35. 	Yn ei arolwg Datblygiad Proffesiynol Cynnar
– Athrawon Newydd Gymhwyso 2001 - 02,
ystyriodd Estyn ddefnydd a digonolrwydd y Proffil
Mynediad Gyrfa fel arf datblygiad proffesiynol
cefnogol ar gyfer athrawon a’u hysgolion.
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Trothwy a safonau tâl eraill

Datblygiad proffesiynol cenedlaethol yn
gysylltiedig â’r cerrig milltir yng ngyrfa
athro/athrawes

33.	Darperir Proffil Mynediad a Datblygiad Gyrfa i bob
athro/athrawes newydd pan fydd yn cwblhau addysg
a hyfforddiant cychwynnol athrawon (AHCA). Diben
y Proffil Mynediad a Datblygiad Gyrfa yw cefnogi’r
cyfnod pontio rhwng AHCA a Sefydlu drwy:

Cofnodi Datblygiad Proffesiynol Athrawon a Hunanadfyfyrio Athrawon
yn hyn o beth (Haen 3)

=	taflenni hunanwerthuso ac adfyfyrio;
=	cofnodion cyfarfodydd adolygu ac asesiadau
ffurfiol yn erbyn y Safon Diwedd Sefydlu.
37.	Mae angen llawer o’r wybodaeth bob tymor ac
yn barhaus.
Datblygiad Proffesiynol Cynnar (DPC)
38. Wedi cwblhau Sefydlu’n llwyddiannus, mae gan
bob athro/athrawes yng Nghymru yr hawl i gael
dwy flynedd pellach o Ddatblygiad Proffesiynol
Cynnar (DPC).Yn ystod y cyfnod hwn, mae disgwyl
i athrawon barhau i adfyfyrio am eu cynnydd a
datblygu cynllun gweithredu sy’n cefnogi eu DPC.
Mae’r ffurflenni y mae’n rhaid i athrawon eu
cwblhau yn ystod eu tair blynedd cyntaf yn cynnwys:
=	nifer o ffurflenni i’w cynorthwyo i adolygu
Sefydlu;
=	ffurflen Gynllunio ar gyfer pob blwyddyn DPC;

40.	Mae Pecyn Cynnal y Trothwy yn nodi nad oes
gofyn i athrawon baratoi portffolios o dystiolaeth
ategol; fodd bynnag, mae’n rhaid i athrawon gael
mynediad at yr holl dystiolaeth a nodwyd ac
unrhyw ddeunydd ategol allweddol, fel adborth
yn sgil arsylwi dosbarthiadau, gwaith disgyblion,
eu cofnodion eu hunain neu gynlluniau gwaith.
41.	Y tu hwnt i’r Trothwy, mae angen casglu
tystiolaeth bellach pan fydd athro/athrawes yn
symud ymlaen drwy’r graddfeydd cyflog uwch.
42.	Mae’r Cyngor yn cydnabod bod gofynion cofnodi
hefyd ar gyfer safonau tâl yr Athro Sgiliau Uwch
a’r Cynllun Athro Rhagorol. Fodd bynnag, am nad
yw swyddi o’r fath wedi’u cyflwyno’n helaeth yng
Nghymru, ni fydd y Cyngor yn trafod y trefniadau
hyn yma.
Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth (CPCP)
43.	Wrth wneud cais am CPCP, mae angen i
athrawon dynnu’n helaeth ar y datblygiad
proffesiynol maent wedi ymgymryd ag ef yn
flaenorol a’u profiadau. Mae hefyd angen iddynt
gasglu ac adfyfyrio am eu dysgu a’u datblygiad
pellach wrth iddynt symud drwy’r rhaglen. Er
enghraifft:
=	wrth wneud cais am CPCP, mae angen i
ymgeiswyr roi manylion agweddau sylweddol
ar eu datblygiad proffesiynol yn ystod y tair
blynedd diwethaf, gan esbonio sut mae’r
agweddau hyn wedi gwneud gwahaniaeth
i’w rôl bresennol a sut maent wedi’u helpu i
baratoi ar gyfer arweinyddiaeth a rheoli;
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=	mae’n rhaid i athrawon sy’n ymgymryd
â CPCP greu a chynnal log datblygiad
proffesiynol. Mae hwn yn gofnod o
ddatblygiad proffesiynol person, gan
ddechrau gyda mynediad i’r CPCP,
wedi’i ddilyn gan fanylion am yr hyn a
ddysgwyd yn yr hyfforddiant, ymgeisiau ar
hunanddatblygiad a’r hyn mae’r person wedi’i
ddysgu o ganlyniad hunadfyfyrio.
Y Rhaglen Sefydlu Broffesiynol i Benaethiaid
(RhSBB) a’r Rhaglen Arweinyddiaeth i Benaethiaid
mewn Swydd (RhABS)
44.	Un o elfennau allweddol y RhSBB yw’r Proffil
Prifathrawiaeth Broffesiynol. Mae hyn yn offeryn
cynllunio ac arweiniad canolog sy’n rhychwantu’r
cyfnod rhwng penodi a diwedd y ddwy flynedd
cyntaf o brifathrawiaeth. Mae pum prif fwriad i’r
proffil, sef:
=	caniatáu i gyfranogwyr adfyfyrio am eu
datblygiad proffesiynol ffurfiannol fel pennaeth;
=	cefnogi’r dasg o adnabod anghenion
hyfforddiant y cyfranogwyr, a chyfrannu at
gynllunio a gweithredu rhaglen datblygiad
proffesiynol parhaus sy’n bodloni eu
hanghenion hwy ac anghenion yr ysgol;
=	helpu cyfranogwyr i lunio barn am
effeithiolrwydd eu gweithrediadau;
=	helpu cyfranogwyr i lunio barn wybodus am
y gweithgareddau datblygiad proffesiynol
maent wedi ymgymryd â hwy. Bydd y
barnau hyn yn eu helpu i wneud dewisiadau
gwybodus am ddefnyddio cyllid yn effeithiol
yn ystod y rhaglen;
=	darparu teclyn llywio a gwybodaeth i
gyfranogwyr yn ystod cyfnod eu sefydlu
mewn prifathrawiaeth.

=	ffurflen Werthuso ar gyfer pob blwyddyn DPC.
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Cofnodi Datblygiad Proffesiynol Athrawon a Hunanadfyfyrio Athrawon
yn hyn o beth (Haen 3)

45.	Cyfeiriodd Estyn at y Proffil Prifathrawiaeth
Broffesiynol yn ei arolwg yn 2004, sef Effaith
y Rhaglen Sefydlu Broffesiynol i Benaethiaid.Yn
arbennig, nodwyd mai ychydig o ddefnydd a
wnaed gan benaethiaid newydd o’r Proffil.

51.	Mae amrywiaeth mawr yn yr arfer parthed i ba
raddau mae athrawon yn cofnodi’r gweithgarwch
datblygiad proffesiynol hwn ac yn adfyfyrio
amdano. Fodd bynnag, mae tri phwynt yn werth
eu nodi:

Cofnodi Datblygiad Proffesiynol Athrawon a Hunanadfyfyrio Athrawon
yn hyn o beth (Haen 3)

55.	Mae Llawlyfr Sefydlu a DPC y Cynulliad yn nodi
y bydd hyn yn caniatáu i ANG storio manylion ac
adfyfyrdodau am eu gweithgareddau datblygiad
proffesiynol, a gallai gynnwys:
= Curriculum Vitae;

46.	Ail-lansiwyd y RhABS ym mis Ebrill 2007 yng
Nghymru. Gofynnir i gyfranogwyr gofnodi nifer o
fanylion.Yn arbennig, yn rhan o’r camau ymgeisio
ac ymgyfarwyddo, mae gofyn i gyfranogwyr a’u
cydweithwyr yn yr ysgol gwblhau holiaduron am
eu nodweddion personol, eu harddull arwain a
hinsawdd yr ysgol.
Peilota’r Athro Siartredig
47.	Caiff rhaglen Athro Siartredig ei pheilota yng
Nghymru o fis Medi 2007, gyda’r bwriad o agor y
rhaglenni cyntaf ym mis Medi 2009.
48. 	Yn rhan o’r llwybr achredu at Athro Siartredig,
bydd disgwyl i athrawon baratoi a chyflwyno
portffolio o dystiolaeth i ddangos eu bod yn
bodloni’r safonau ar gyfer Athro Siartredig.

Rheoli perfformiad

= gwybodaeth fras am eu hysgol bresennol;

52.	Mae trefniadau rheoli perfformiad yn berthnasol
erbyn hyn i bob athro/athrawes a gyflogir mewn
ysgolion yn y sector a gynhelir. Mae’n gosod
fframwaith er mwyn i athrawon a’u harweinwyr
tîm gytuno ac adolygu blaenoriaethau yng nghyddestun cynlluniau datblygu ysgol. Mae’n rhaid bod
gan bob ysgol bolisi rheoli perfformiad ar waith.
Mae’r dogfennau safonol canlynol wedi’u datblygu
gan Lywodraeth Cynulliad Cymru:

= Proffil Mynediad a Datblygiad Gyrfa;

=	Cynllun Unigol, sy’n cynnwys datganiad
amcanion ar gyfer y flwyddyn, gofynion
hyfforddiant a datblygu a hunanwerthusiad o
berfformiad personol;

=	cofnodion ac adfyfyrdodau gweithgarwch
datblygiad proffesiynol;
=	copïau o adroddiadau asesu a gaiff eu llunio
gan benaethiaid;

49.	Fel y disgrifir ym Mhennod 1 (paragraffau 26
i 31), nid yw’r datblygiad proffesiynol y mae
athrawon yn ymgymryd ag ef wedi’i gyfyngu
mewn unrhyw ffordd i’r hyn sy’n genedlaethol ac
sy’n gysylltiedig yn benodol â’r cerrig milltir yng
ngyrfa athro/athrawes.
50.	Mae ysgolion ac AALlau yn trefnu amrywiaeth o
weithgareddau datblygiad proffesiynol i athrawon.
Mae athrawon hefyd yn ymgymryd â datblygiad
proffesiynol pellach eu hunain, yn unigol. Nodir
enghreifftiau ym Mhennod 1.
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53.	Mae rheoli perfformiad yn helpu athrawon i
gynllunio a chofnodi eu datblygiad proffesiynol
ac adfyfyrio amdano. Fodd bynnag, oherwydd
bod systemau’n amrywio fesul ysgol, nid yw’r
wybodaeth hon bob tro mewn fformat safonol
ac fel rheol nid yw’n dilyn athrawon pan fyddant
yn newid ysgol.

Y Gofrestr Athrawon Cymwys yng
Nghymru
59.	Mae Rheoliadau’r Cynulliad yn nodi’r wybodaeth
y gellir ei chofnodi yn erbyn enw athro/athrawes
ar y Gofrestr Athrawon Cymwys. Dalir manylion
ynghylch cymwysterau proffesiynol allweddol ar
y Gofrestr. Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys y
canlynol:
= gradd neu gymwysterau cyfwerth;
=	addysg a hyfforddiant cychwynnol athrawon
(AHCA) a Statws Athro Cymwys (SAC);
= Sefydlu statudol;

= tystiolaeth yn erbyn y Safon Diwedd Sefydlu;

= Trothwy;

= gwaith disgyblion, lluniau a deunyddiau.

=	Y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar
gyfer Prifathrawiaeth (CPCP).

56.	Nid yw’r Cynulliad yn cynnig unrhyw ffurf safonol
ar gyfer y portffolio hwn nac yn ei gwneud yn
orfodol llunio portffolio.

= arsylwad gwersi, profformâu asesu a logiau;

Datblygiad proffesiynol a drefnir gan
ysgol, AALl neu sefydliad arall
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57.	Yn ogystal, mae nifer o ysgolion, AALlau /
Consortia a meysydd pwnc (Addysg Gorfforol
yn nodedig) wedi cyflwyno neu wedi annog
athrawon i baratoi a chynnal portffolios o’u
datblygiad proffesiynol a’u defnyddio yn y broses
o adfyfyrio personol, adolygu a gweithredu.

60.	Mae’n fwriad gan y Cyngor hefyd gofnodi
manylion am y Rhaglen Athro Siartredig ar y
Gofrestr, pan gaiff ei chyflwyno o fis Medi 2009.

58.	Er gwaethaf y datblygiadau hyn, mae nifer yr
athrawon sydd wedi datblygu ac sy’n cynnal
portffolios yn amrywio.

Portffolio Datblygiad Proffesiynol
54.	Mae’r Cynulliad yn annog athrawon i gadw ‘ffeil’
yn ystod eu cyfnod Sefydlu, gan ychwanegu ati yn
ystod Datblygiad Proffesiynol Cynnar (DPC) ac
yna i’w chadw drwy gydol eu gyrfa.
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Cofnodi Datblygiad Proffesiynol Athrawon a Hunanadfyfyrio Athrawon
yn hyn o beth (Haen 3)

Pennod 3
Materion a heriau
61.	Fel y dangoswyd ym Mhennod 2, mae gofyn
i athrawon, eu hysgolion ac eraill fel AALlau
gofnodi cryn dipyn o wybodaeth am ddatblygiad
proffesiynol. Fodd bynnag, mae nifer o
gyfyngiadau ac anawsterau’n amlwg:
Dim cydlyniaeth yn y trefniadau cofnodi/adfyfyrio
sy’n bodoli eisoes ar gyfer datblygiad proffesiynol
cenedlaethol yn gysylltiedig â’r cerrig milltir yng
ngyrfa athro/athrawes
62.	Pan ystyrir y trefniadau presennol ar gyfer
datblygiad proffesiynol yn gysylltiedig â’r cerrig
milltir yng ngyrfa athro/athrawes, mae’n amlwg
bod swmp yr wybodaeth y mae’n rhaid i
athrawon ei chasglu, ei chofnodi ac adfyfyrio
amdani nid yn unig yn sylweddol, ond hefyd yn
ddiangen o feichus a biwrocrataidd.
63.	Mae hefyd yn amlwg bod pob un o’r prosesau sy’n
bodoli eisoes wedi’i datblygu ar ei phen ei hun,
gydag ychydig gyfeiriad at yr hyn a oedd eisoes yn
ei le. Er enghraifft, datblygwyd y trefniadau cofnodi
ar gyfer y Trothwy cyn y trefniadau ar gyfer Sefydlu
a Datblygiad Proffesiynol Cynnar. At ei gilydd, mae
diffyg cydlyniaeth a chysondeb yn y trefniadau
cofnodi ac adfyfyrio presennol.
64.	Mae’n ymddangos y byddai’n fuddiol adolygu’r
trefniadau hyn yn eu cyfanrwydd, gyda golwg ar:

16

at ddibenion ymarferol yn bennaf. Mae
hyn yn arbennig o wir yn achos datblygiad
proffesiynol cenedlaethol yn gysylltiedig â’r
cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes;

Dim gofyniad i athrawon yng nghanol eu gyrfaoedd
gofnodi eu DPP
65.	Mae’r gofyniad i athro/athrawes gofnodi ei
ddatblygiad proffesiynol yn ymddangos yn bennaf:
=	yng nghamau cynnar gyrfa mewn addysgu a
threfniadau cenedlaethol, fel Sefydlu, DPC ac
wrth geisio bodloni Safonau’r Trothwy;
=	ar gyfer y rheiny sy’n dyheu i fod yn
Benaethiaid ac sy’n dilyn y CPCP a’r RhSBB.

=	nid oes unrhyw ganllawiau cyffredinol sy’n
annog athrawon i adfyfyrio fel mater o drefn
am y datblygiad proffesiynol yr ymgymerant
ag ef, boed hyn o fewn y fframwaith rheoli
perfformiad mewn ysgolion neu y tu allan
iddo;
=	ychydig o hyfforddiant neu gefnogaeth
mentor neu ymgynghorol sydd ar gael
i gynorthwyo athrawon i adfyfyrio’n
ddadansoddol am eu DPP ac ystyried
eu hanghenion a’u dyheadau gyrfaol at y
dyfodol.

66.	Fodd bynnag, nid yw’r rhan fwyaf o athrawon yn
perthyn i’r ddau grŵp hyn. Er bod cyflwyno rheoli
perfformiad ac annog mwy o athrawon i gadw
portffolios datblygiad proffesiynol wedi gwella
materion, mae arferion a threfniadau’n amrywio’n
helaeth i athrawon rhwng ysgolion ac AALlau.

69.	Mae Estyn wedi nodi tystiolaeth o’r anawsterau
hyn mewn nifer o’i arolygon a gomisiynwyd
gan y Cynulliad. Er enghraifft, yr arolwg Rhaglen
Genedlaethol Datblygu Penaethiaid – Cyngor ar
ddatblygiadau mewn rhaglenni arweinyddiaeth i
benaethiaid 2005 - 2006.

67.	Nid yw’r ymagwedd dameidiog hon o gymorth
os yw athrawon i ddefnyddio’r wybodaeth hon er
eu budd eu hunain, drwy adfyfyrio’n rheolaidd ac
yn ddadansoddol am eu datblygiad proffesiynol
a’u gyrfaoedd.

Yr angen am Bortffolio Datblygiad Proffesiynol
safonol

Yr angen i athrawon adfyfyrio fel mater o drefn am
y datblygiad proffesiynol yr ymgymerant ag ef

=	rhesymoli’r gofynion cofnodi sy’n bodoli
eisoes;

68.	Er bod cryn bwyslais yng Nghymru ar ofyn i
athrawon gofnodi eu datblygiad proffesiynol, mae
llawer llai o ffocws ar ofyn i athrawon adfyfyrio’n
wirioneddol am y datblygiad proffesiynol yr
ymgymerant ag ef ac ystyried eu hanghenion a’u
dyheadau gyrfaol at y dyfodol. Mae’r canlynol o
bryder arbennig:

=	cyflwyno mwy o gydlyniaeth i’r trefniadau
sy’n bodoli eisoes.

=	mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth y mae
athrawon yn ei chofnodi yn cael ei nodi

=	leihau graddau’r cofnodi a lefel y
fiwrocratiaeth i athrawon, ysgolion ac eraill;

Cofnodi Datblygiad Proffesiynol Athrawon a Hunanadfyfyrio Athrawon
yn hyn o beth (Haen 3)
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70.	Fel yr esboniwyd ym Mhennod 2, bu cynnydd yn
nifer yr athrawon sy’n cadw Portffolio Datblygiad
Proffesiynol, yn arbennig athrawon newydd
gymhwyso.
71.	Fodd bynnag, nid yw’r Cynulliad wedi cymryd
unrhyw gamau i ddatblygu fformat Portffolio
‘safonol’ ar gyfer pob athro nac unrhyw
ganllawiau ategol i’w cynorthwyo. Yn wir, mae
arweiniad Sefydlu a DPC y Cynulliad yn cyfeirio’n
syml at sefydlu ‘ffeil’. Felly, mae’r Cyngor wedi
canfod bod ystod o fformatau a fersiynau’n
cael eu defnyddio ar draws ysgolion, AALlau (a
chonsortia) a meysydd pwnc.
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72.	Ym marn y Cyngor, byddai’n fanteisiol sefydlu
modd cyson i bob athro/athrawes gofnodi ac
adfyfyrio am ei ddatblygiad proffesiynol, waeth
bynnag ei leoliad gwaith a’r cyfnod yn ei yrfa.
Gorddibyniaeth ar gofnodi ar bapur
73.	I raddau helaeth, mae cofnodion datblygiad
proffesiynol athrawon yn rhai papur. Yn
weinyddol, mae hyn yn feichus ac yn golygu bod
gwybodaeth datblygiad proffesiynol yn anodd
ei chynnal. Mae hyn yn ei dro yn ei gwneud yn
anodd ei defnyddio at ddibenion hunanadfyfyrio.
74.	Mae nifer o atebion technolegol ar gael ar y
farchnad agored i broffesiynolion gofnodi eu DPP.
Yn wir, datblygodd yr Adran Addysg a Sgiliau
(DfES) Gofnod Datblygiad Proffesiynol electronig,
gydag arweiniad atodol ac enghreifftiau at
ddefnydd athrawon yn 2001. Fodd bynnag, mae
gwybodaeth am ei argaeledd a’i ddefnydd ymysg
athrawon yng Nghymru yn gyfyngedig iawn.
Eglurder ynghylch mynediad at gofnodion datblygiad
proffesiynol
75.	Mater nad yw wedi’i archwilio hyd yn hyn yw
pwy biau cofnodion am ddatblygiad proffesiynol
athrawon ac i bwy y dylid caniatáu mynediad
atynt.
76.	Caiff gwybodaeth ei chofnodi mewn nifer o
ffyrdd, er enghraifft:
=	cofnodion manwl yn perthyn i gyflawniadau
athrawon mewn rhaglenni cenedlaethol, er
enghraifft CPCP;
=	cofnodion rheoli perfformiad ysgolion;
=	manylion ac adfyfyrdodau’r athro/athrawes
ei hun, wedi’u nodi’n aml mewn Portffolio
Datblygiad Proffesiynol;

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru – Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon yng Nghymru
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=	gwybodaeth ar Gofrestr Athrawon Cymwys
CyngACC;

		

o

		

o	adfyfyrio am eu cyflawniadau a’u
targedau a chysylltu’r rhain â safonau
cenedlaethol a lleol / llwybrau gyrfaol;

		

o	cadw dyddiadur o’r gweithgareddau
datblygiad proffesiynol y maent yn
ymgymryd â hwy;

		

o	rheoli eu portffolio DPP a CV eu hunain
ar-lein.

=	ffurflenni gwerthuso ac adborth ar gyrsiau.
77.	O ystyried ystod yr wybodaeth a gaiff ei chadw
erbyn hyn am ddatblygiad proffesiynol athro/
athrawes, mae hwn yn fater y mae angen ei
archwilio’n fanwl. Mae’r canlynol yn arbennig o
berthnasol i drafodaethau ar y mater hwn:
=	os yw athrawon i adfyfyrio’n ddadansoddol
ac yn gritigol am eu DPP, mae angen
sicrwydd arnynt na chaiff adfyfyrdodau o’r
fath eu defnyddio gan eraill mewn ffordd sy’n
llai adeiladol;
=	gallai gwybodaeth a gofnodir ar gofnodion
canolog fod yn gadarnhaol, yn negyddol
neu’n ‘adeiladol’;
=	Mae deddfwriaeth Diogelu Data a Rhyddid
Gwybodaeth yn rhoi rhai dyletswyddau
cyfreithiol arbennig ar bersonau a sefydliadau
sy’n cadw cofnodion wedi’u personoli.
Gwendidau o’u cymharu â phroffesiynau eraill a’r
proffesiwn addysgu mewn gwledydd eraill
78.	Mae’n amlwg y gellir dysgu gwersi wrth ystyried
y trefniadau cofnodi ac adfyfyrio a ddefnyddir gan
broffesiynau eraill a chan y proffesiwn addysgu
mewn gwledydd eraill.
79. Er enghraifft:
=	mae gofyn i bob athro/athrawes yn yr Alban
gadw Portffolio DPP. Yn ogystal, mae’r tîm
DPP yn Learning and Teaching Scotland yn
gweithredu system bersonol sy’n seiliedig ar
TG a fydd yn caniatáu i athrawon wneud y
canlynol:
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ystyried eu gyrfa a’u dyheadau;

=	mae Cymdeithas y Cyfreithwyr yn cyhoeddi
arweiniad manwl ar gyfer cyfreithwyr i’w
cynorthwyo wrth gynllunio, cofnodi ac
adfyfyrio am eu hyfforddiant. Mae cadw
cofnod hyfforddiant yn ofyniad o dan
Reoliadau;
=	mae’r Sefydliad Siartredig Personél a
Datblygiad (CIPD) yn nodi strwythurau clir
i’w aelodau gofnodi a chynllunio’u datblygiad
proffesiynol;
=	mae’r Cyngor Proffesiynau Iechyd yn gofyn i
bob un sy’n cofrestru gadw cofnod parhaus,
cyfoes a chywir o’i weithgareddau DPP ac i
gyflwyno proffil ysgrifenedig ar gais;
=	mae gan Sefydliad Siartredig yr Ieithyddion
Gofnod Datblygiad Proffesiynol Parhaus
safonol i’w aelodau ei ddefnyddio wrth
gynllunio, cofnodi ac adfyfyrio am eu
datblygiad proffesiynol;

Cofnodi Datblygiad Proffesiynol Athrawon a Hunanadfyfyrio Athrawon
yn hyn o beth (Haen 3)
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=	“mae’r dadansoddiad a roddir yn gynhwysfawr
ac yn dangos yn glir iawn pa mor gymhleth yw’r
trefniadau ac, yn arbennig, y ffordd ‘ad hoc’ y
maent wedi datblygu. Felly mae’n hanfodol creu
trefniadau mwy strategol a symlach er mwyn
gwneud cofnodi DPP athrawon yn fwy ystyrlon
a hydrin”;
=	“mae angen parhad o AHCA i lefelau uwch
DPP er mwyn sicrhau bod dilyniant i’w weld yn
glir a bod pob cyflawniad yn cael ei gofnodi.
Byddai hygyrchedd yn well pe bai un fformat yn
cael ei gadw trwy gydol DPP”.
= “ ar hyn o bryd mae’r fiwrocratiaeth yn feichus.
Byddai symleiddio cofnodi, yn enwedig ar lein,
yn dderbyniol iawn”;
=	“mae’r swydd yn llawn gwaith papur a chasglu
gwybodaeth – byddai lleihau hyn yn ysgafnhau’r
baich. Mae angen system electronig sy’n
safonedig drwyddi draw”.
81.	Mae’r Cyngor yn credu’n gryf bod angen mynd
i’r afael â’r materion a’r heriau hyn wrth geisio
gwella’r trefniadau ar gyfer cofnodi datblygiad
proffesiynol athrawon. Mae’r penodau sy’n dilyn
yn nodi’r egwyddorion ac argymhellion penodol
ar gyfer gwneud hynny.

Safbwyntiau’r proffesiwn
80.	Cydnabuwyd pob un o’r materion a ddisgrifir
uchod gan ymatebwyr i ymgynghoriad y Cyngor
fel materion y dylai Haen 3 y Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol geisio mynd i’r afael â
hwy. Ceir crynodeb o farn yr ymgyngoreion yn y
sylwadau canlynol:

o	creu a chynnal eu proffil unigol;
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Pennod 4
Diwygiadau a gwelliannau arfaethedig i’r
trefniadau presennol
82.	Wedi archwilio’r trefniadau sy’n bodoli eisoes
yng Nghymru, mae’r bennod hon yn gwneud
argymhellion i fynd i’r afael â phob un o’r meysydd
a nodwyd a’r diffygion oddi mewn iddynt.
83.	Cyn gwneud hynny, mae’r Cyngor o’r farn bod
angen sefydlu nifer o egwyddorion a ddylai ategu
cofnodi datblygiad proffesiynol a hunanadfyfyrio
athrawon amdano. Mae egwyddorion sylfaenol
o’r fath yn bwysig os yw athrawon i weld budd
cofnodi eu DPP.

Egwyddorion allweddol a allai ategu
cofnodi datblygiad proffesiynol athro/
athrawes

(c)	Byddai cofnodi DPP yn systemataidd mewn un
lle unigol gan athrawon yn rhoi modd iddynt:
=	dynnu tystiolaeth yn hawdd o un lleoliad a’i
ddefnyddio i:
		

		

o	dangos eu bod yn bodloni unrhyw rai
o’r safonau tâl fel y Trothwy;

		

o	hysbysu’r broses rheoli perfformiad yn
eu hysgol;

		

o	casglu tystiolaeth ar gyfer achredu
dysgu blaenorol mewn perthynas â
chymwysterau academaidd a / neu
broffesiynol;

84. Cynigir yr egwyddorion allweddol canlynol:
(a) D
 ylai pob athro/athrawes ddisgwyl cofnodi
manylion ei gyflawniadau proffesiynol drwy gydol
ei yrfa, os yw’r rhain yn cyfeirio at:

=	adfyfyrio’n ddadansoddol am eu harfer eu
hunain, gyda golwg ar eu helpu i:

=	ddatblygiad proffesiynol cenedlaethol yn
gysylltiedig â’r cerrig milltir yng ngyrfa athro/
athrawes;

		

o	ddadansoddi eu harfer a gosod
blaenoriaethau dysgu i’w hunain;

		

o	gwella’u harfer eu hunain;

=	gweithgareddau datblygiad proffesiynol a drefnir
gan ysgol benodol, AALl neu sefydliad arall;

		

o	cael effaith gadarnhaol ar ddysgu a
chyflawniad disgyblion;

		

o	cynllunio’u gyrfaoedd a datblygiad
proffesiynol yn y dyfodol;

= gweithgareddau yr ymgymerir â hwy’n unigol;
(b)	Dylid cadw’r gwaith o gofnodi datblygiad
proffesiynol athrawon i isafswm. Ni ddylai fod
unrhyw ddyblygu na biwrocratiaeth ddiangen i
athrawon.
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o	ddangos eu bod yn bodloni’r safonau
proffesiynol ar gyfer unrhyw rai o’r cerrig
milltir proffesiynol, sef SAC, Sefydlu,
Athro Siartredig neu CPCP;

=	eu helpu i gymryd perchnogaeth o’u
datblygiad proffesiynol a gyrfaol eu hunain;
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=	eu galluogi i rannu a dathlu eu cyflawniadau
proffesiynol gydag eraill, lle y bo’n briodol, er
enghraifft, gydag ysgolion, AALlau ac eraill.
Safbwyntiau’r proffesiwn
85.	Roedd yr ymatebwyr i’r ymgynghoriad yn frwd
o blaid yr egwyddorion a ddisgrifir uchod. Dyma
rai enghreifftiau o’r sylwadau a wnaed gan
ymatebwyr i’r ymgynghoriad:
= “ mae’r prif egwyddorion yn ganmoladwy ac yn
adlewyrchu syniad modern o broffesiynoldeb
athrawon. At hynny, mae croeso i bwyslais
a phwysigrwydd dysgu gydol oes a phroses
hydrin. Mae’r symudiad o DPP syml ymarferol
i fyfyrio dadansoddol yn ddatblygiad allweddol
sy’n cydnabod sail ddeallusol addysgu rhagor
na golwg mecanistig syml. Dylai athrawon
groesawu’r newid pwyslais hwn”;
=	“ymddengys y byddai’n fanteisiol cael un
system gofnodi ar gyfer pob cam. Byddai cael
system genedlaethol yn sicrhau cysondeb”;
=	“os ydym i ddatblygu sgiliau proffesiynol
athrawon trwy gydol eu gyrfaoedd, mae cofnodi
systematig yn hanfodol”;
=	“gall cofnodi ynddo’i hun fod yn werthfawr
a chyfrannu’n sylweddol at Ddatblygiad
Proffesiynol rhai unigolion penodol”.
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Adolygu trefniadau sy’n bodoli eisoes a
gwell cydlyniaeth yn y dyfodol
86.	Mae’r Cyngor yn argymell y dylai adolygiad o’r
trefniadau cofnodi a’r gwaith papur ar gyfer pob
math o ddatblygiad proffesiynol cenedlaethol
yn gysylltiedig â’r cerrig milltir yng ngyrfa athro/
athrawes ddechrau cyn gynted â phosibl, i’w
gwblhau erbyn 2010 fan hwyraf.
87. Dylai amcanion yr adolygiad fod fel a ganlyn:
=	lleihau swmp y gwaith a’r fiwrocratiaeth
ddiangen i athrawon, ysgolion ac eraill o ran
cofnodi manylion datblygiad proffesiynol;
=	asesu cydlyniaeth a chysondeb y trefniadau
cofnodi sy’n bodoli eisoes, gyda golwg ar
resymoli a lleihau’r llwyth gwaith papur y
mae’n rhaid i athrawon, ysgolion ac AALlau
ei gwblhau ar hyn o bryd;
=	cyflwyno gwell cydlyniaeth i’r trefniadau
cofnodi sy’n bodoli eisoes at ei gilydd;
=	symud o gofnodi datblygiad proffesiynol
mewn modd disgrifiadol, i gofnodi dysgu
proffesiynol mewn modd dadansoddol,
gwerthusol ac adfyfyriol.

Argymhellion:
Mae’r Cyngor yn argymell bod y Cynulliad yn croesawu’r egwyddorion allweddol a osodwyd
ym mharagraff 84 o ran cofnodi datblygiad proffesiynol athrawon a hunandfyfyrio arno.
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88. Dylai’r adolygiad gynnwys:

undebau athrawon ac athrawon unigol. Roedd yr
ymatebion yn cynnwys y canlynol:

=	y Proffil Mynediad a Datblygiad Gyrfa;
= Sefydlu statudol;
= DPC;
= Trothwy a dilyniant ar y raddfa gyflog uwch;
=	y Rhaglen Genedlaethol Datblygu
Penaethiaid, gan gynnwys CPCP, RhSBB a
RhABS;
= Rheoli Perfformiad;
=	manylion a gedwir ar y Gofrestr Athrawon
Cymwys yng Nghymru.
89.	Dylai’r adolygiad hefyd ystyried y trefniadau
cofnodi ac adfyfyrio ar gyfer y rhaglen Athro
Siartredig sy’n cael ei lansio ym mis Medi 2009.

= “ dyma fater pwysig y mae angen ei ddatrys
cyn gynted ag sy’n bosibl. Mae’r trefniadau
presennol yn ymddangos yn gymhleth ac nid
ydynt yn addas i’w diben mwyach yng nghyddestun ymagwedd fwy strategol ar DPP gydol
gyrfa. Mae hefyd yn hanfodol i’r arferion gorau
mewn proffesiynau eraill ddylanwadu ar y
ffordd ymlaen”;
=	“mae’r Undeb yn falch bod CyngACC yn
cydnabod, o ran datblygiad proffesiynol
athrawon, nad yw’r trefniadau presennol ar
gyfer cofnodi a myfyrio yn gydgysylltiedig nac
yn gyson, ac ymddengys mai da o beth fyddai
adolygu’r trefniadau hyn yn gyfan gwbl;
=	“mae’r prosesau presennol wedi cael eu
datblygu ar wahân ac mae angen gwneud
yr holl fframwaith datblygiad proffesiynol yn
gydlynol”;

Safbwyntiau’r proffesiwn
90.	Croesawodd ymatebwyr i ymgynghoriad y
Cyngor y cynnig i gynnal adolygiad o drefniadau
cofnodi presennol, gan ystyried y bydd hyn
yn briodol ac yn amserol. Fel y gellid disgwyl,
ystyriwyd yr amcan o resymoli a lleihau’r gwaith
papur helaeth y mae’n rhaid i athrawon, ysgolion
ac AALlau ei gwblhau ar hyn o bryd wrth
gofnodi DPP yn arbennig o ddeniadol ymysg

=	“ymddengys y byddai’n fanteisiol cael un
system cofnodi ar gyfer pob cam; byddai cael
system genedlaethol yn sicrhau cysondeb”;
=	“Dylai fod yn broses ddi-dor – pob lefel yn
arwain i’r nesaf ”.

Argymhellion:
Mae’r Cyngor yn argymell y dylai’r Cynulliad ymgymryd ag adolygiad o’r trefniadau cofnodi
a’r gwaith papur ar gyfer pob math o ddatblygiad proffesiynol cenedlaethol yn gysylltiedig
â’r cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes cyn gynted â phosibl, i’w gwblhau dim hwyrach
na 2010.
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Portffolio Datblygiad Proffesiynol (PDP)
91.	Mae’r Cyngor yn argymell y dylid sefydlu ffordd
unigol, gyson i bob athro/athrawes gofnodi ac
adfyfyrio am ei ddatblygiad proffesiynol.
92.	I gyflawni hyn, mae’r Cyngor yn cynnig y dylid
cyflwyno Portffolio Datblygiad Proffesiynol unigol
i bob athro/athrawes. Dylai fod gan y Portffolio’r
nodweddion canlynol:
=	dylai gynnig ffurf safonol i bob athro/
athrawes yng Nghymru gofnodi ei
ddatblygiad proffesiynol drwy gydol ei yrfa
addysgu. Byddai hyn yn helpu pob athro/
athrawes i fynd i’r afael yn benodol â’r
amcanion a nodir ym mharagraff 84.
= d
 ylai fod yn rhan annatod o’r trefniadau
/ gofynion cofnodi presennol ac nid yn
rhywbeth ychwanegol. Mae’r Cyngor yn
ceisio symleiddio a chyflwyno eglurder
a chysondeb i’r trefniadau cofnodi
presennol. Ni ddylai’r Portffolio gynyddu
biwrocratiaeth na llwyth gwaith i athrawon;
= d
 ylai fod yn electronig ac ar y we yn
hytrach nag ar ffurf bapur. Felly, mae’r
Cyngor yn cynnig y dylai fod yn estyniad i’r
Gofrestr Athrawon Cymwys yng Nghymru.
Mae hwn yn arfer / model cyfarwydd mewn
nifer o broffesiynau eraill;
=	dylid sefydlu rheolau clir ar fynediad a
pherchnogaeth, er mwyn i athrawon allu
defnyddio’r PDP yn hyderus, gan wybod y
bydd eu cofnodion yn aros yn gyfrinachol
iddyn nhw. Dylid ystyried datblygu’r PDP fel
y gallai eraill, fel Penaethiaid a mentoriaid
a hyfforddwyr, gael mynediad at rywfaint o
wybodaeth lefel uchel yn y dyfodol, gyda
chaniatâd yr athro/athrawes;
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=	dylid ei ategu gan arweiniad clir i gynorthwyo
athrawon i’w ddefnyddio fel arf adfyfyriol
effeithiol;
=	oherwydd yr angen i leihau biwrocratiaeth
i athrawon o ran cofnodi eu DPP, dylai’r
Portffolio fod yn orfodol ar gyfer pob
athro/athrawes newydd o 2010 a dylid ei
gyflwyno’n raddol ar gyfer athrawon sydd
eisoes wrth eu gwaith, wedi hynny;
93.	Mae’r Cyngor yn cynnig y dylai gymryd yr awenau
i ddatblygu a pheilota Portffolio Datblygiad
Proffesiynol i athrawon, drwy ymgynghori’n llawn
â’r proffesiwn. Awgrymir bod y peilot hwn yn
cynnwys trawstoriad o’r proffesiwn, gan gynnwys
athrawon newydd gymhwyso, athrawon profiadol
a Phenaethiaid / Dirprwyon. Dylid hefyd gynnwys
sefydliadau ac unigolion yng Nghymru sydd â
phrofiad o ddatblygu a defnyddio Portffolios
Datblygiad Proffesiynol.
94.	Mae defnyddio portffolio neu gofnod DPP
canolog yn gyffredin mewn nifer o ysgolion /
AALlau, yn ogystal â phroffesiynau eraill. Er
enghraifft, mae’r Cyngor yn ymwybodol bod
Consortiwm AALlau De-ddwyrain Cymru yn
cyflwyno portffolio safonol ar hyn o bryd ar gyfer
athrawon fel rhan o system reoli DPP ehangach
ar draws y pum AALl yn y consortiwm. Yn
ychwanegol, mae gan Gymdeithas y Cyfreithwyr, y
Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad (CIPD),
y Cyngor Proffesiynau Iechyd a’r Academi Addysg
Uwch i gyd drefniadau ar waith.
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Safbwyntiau’r proffesiwn

Portffolio Datblygiad Proffesiynol (PDP)

DPC

Trothwy a’r
Graddfeydd Cyflog
Uwch

95.	Roedd yr ymatebwyr i ymgynghoriad y Cyngor
yn frwd o blaid cyflwyno PDP.

Athro
Siartredig
CPCP

Sefydlu
Statudol

RhSBB
SAC
TYSTIOLAETH
AR GYFER

RhABS

TYSTIOLAETH
AR GYFER

Rheoli
Perfformiad

Achredu Dysgu
Blaenorol

Portffolio
Datblygiad
Proffesiynol
(PDP)

Dadansoddi
cryfderau ac
anghenion datblygiad
yn y dyfodol

HUNANADFYFYRIO

Cynllunio
datblygiad
proffesiynol yn
y dyfodol

HUNANADFYFYRIO

Gwella
arfer

= “ rydym yn cefnogi’r syniad y dylai datblygiad
proffesiynol athrawon fod o’r ansawdd gorau
ac yn gwbl berthnasol i’w gwaith ac y dylid
cofnodi tystiolaeth o hyn mewn un lle. Rydym
yn cefnogi’r dyheadau … i gynyddu cydlyniant,
lleihau biwrocratiaeth a symleiddio’r gofynion
cofnodi. Teimlwn y byddai portffolio datblygiad
proffesiynol yn cynnig continwwm ardderchog
o broffil cychwynnol o ran datblygiad gyrfa ac
yn adeiladu ar y ffocws ar arferion myfyriol
sy’n dechrau gyda hyfforddiant ac addysg
gychwynnol athrawon”;
=	“mae’r Undeb yn cefnogi datblygu Portffolio
Datblygiad Proffesiynol i bob athro. Rydym wedi
dadlau erioed y dylai fod gan athrawon hawl i
DPP, ar adegau priodol, trwy gydol eu gyrfaoedd.
Dylai’r gofyniad i gadw portffolio, os bydd yn
gweithio’n effeithiol, helpu athrawon i gofnodi
ac felly rhoi ar glawr y profiadau a gawsant.
Byddai hefyd yn annog y dyrnaid hwnnw o
reolwyr sydd ychydig yn anfodlon rhyddhau
athrawon ar gyfer cyfleoedd DPP i sylweddoli
beth yw gwir werth DPP”;
=	“os ydym i ddatblygu sgiliau proffesiynol
athrawon trwy gydol eu gyrfaoedd, mae cofnodi
systematig a datblygu PDP yn hanfodol”;
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=	“dylid symleiddio’r trefniadau presennol
ar gyfer cofnodi / myfyrio a’u gwneud yn
gydlynol. Dylid cyflwyno Portffolio Datblygiad
Proffesiynol safonedig, na fyddai’n gyfan gwbl
ar bapur. Dylid cadw cofnodion o ddatblygiad
proffesiynol”;
=	“ar hyn o bryd mae anghysondeb mawr o
ysgol i ysgol ac o AALl i AALl. Byddai portffolio
datblygiad proffesiynol safonedig i athrawon o
fudd mawr”;
=	“dylid annog athrawon i gydgasglu tystiolaeth
o arferion da ar hyd eu gyrfaoedd ac nid dim
ond yn ystod blynyddoedd cynnar eu gyrfaoedd.
Dylid annog perchnogaeth ar ddatblygiad
unigolyn”.
96.	Fodd bynnag, er eu bod yn cefnogi’r gwaith o
gyflwyno PDP, roedd rhai ymatebwyr yn teimlo
y bydd yn rhaid i’r Cyngor fod yn ofalus yn y
maes hwn. Yn enwedig, roedd rhai ymatebwyr yn
credu y gallai cyflwyno PDP gorfodol fod yn fater
sensitif ymysg rhai athrawon, gyda phryderon
y gallai olygu cynnydd mewn llwyth gwaith a
biwrocratiaeth yn hytrach na lleihad. Felly, fe’i
hystyriwyd yn hanfodol i’r Cynulliad sicrhau
ymroddiad gan y proffesiwn. I’r perwyl hwn,
teimlir bod peilota cynhwysfawr ac ymgynghori
helaeth ag athrawon yn allweddol i weithredu
PDP yn effeithiol.

Cynllunio
gyrfa
Effaith gadarnhaol ar
ddysgu a chyflawniad
disgyblion
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Argymhellion:
Mae’r Cyngor yn argymell y canlynol:
= cyflwyno Portffolio Datblygiad Proffesiynol (PDP) safonol i bob athro/athrawes yng Nghymru;
= dylai fod gan y Portffolio’r nodweddion canlynol:
		

o	dylai gynnig ffurf safonol i bob athro/athrawes yng Nghymru gofnodi ei ddatblygiad
proffesiynol drwy gydol ei yrfa addysgu;

		

o	dylai fod yn rhan annatod o’r trefniadau / gofynion cofnodi presennol ac nid yn rhywbeth
ychwanegol. Mae’r Cyngor yn ceisio symleiddio a chyflwyno eglurder a chysondeb i’r
trefniadau cofnodi sy’n bodoli eisoes. Ni ddylai’r Portffolio gynyddu biwrocratiaeth na
llwyth gwaith i athrawon;
dylai fod yn electronig ac ar y we yn hytrach nag ar ffurf bapur. Felly, mae’r Cyngor yn
cynnig y dylai fod yn estyniad i’r Gofrestr Athrawon Cymwys yng Nghymru;

		

o

		

o	dylid sefydlu rheolau clir ar fynediad a pherchnogaeth, er mwyn i athrawon allu defnyddio’r
PDP yn hyderus, gan wybod y bydd eu cofnodion yn aros yn gyfrinachol iddyn nhw;

		

o	dylid ei ategu gan arweiniad clir i gynorthwyo athrawon i’w ddefnyddio fel arf adfyfyriol
effeithiol;

=	mae’r Cynulliad yn gwahodd y Cyngor i gymryd yr awenau yng Nghymru i ddatblygu a pheilota
Portffolio Datblygiad Proffesiynol i bob athro/athrawes, drwy ymgynghori’n llawn â’r proffesiwn;
=	oherwydd yr angen i leihau biwrocratiaeth i athrawon o ran cofnodi eu DPP, dylai’r Portffolio
fod yn orfodol ar gyfer pob athro/athrawes newydd o 2010 a dylid ei gyflwyno’n raddol ar gyfer
athrawon sydd eisoes wrth eu gwaith, wedi hynny.
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Adfyfyrio dadansoddol – symudiad
diwylliannol tuag at ddysgu proffesiynol
97.	Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn credu na ddylid
ystyried Portffolio Datblygiad Proffesiynol yn
offeryn er mwyn sbarduno newid yn unig.
98.	Mae’r Cyngor yn cynghori bod angen symudiad
diwylliannol ym maes addysg yng Nghymru, a fydd
yn arwain at fwy o bwyslais ar dasg athrawon
o adfyfyrio’n ddadansoddol ar eu datblygiad
proffesiynol. Fodd bynnag, ni fydd newid sylfaenol
o’r fath yn digwydd ar ei ben ei hun.
99.	I gynorthwyo’r newid hwn, mae’r Cyngor yn
argymell bod angen i’r Cynulliad ddatblygu
strategaeth wedi’i anelu at gydnabod
pwysigrwydd adfyfyrio systemataidd a
dadansoddol a sicrhau bod gan athrawon fwy o
gefnogaeth wrth wneud hyn. Dylai hyn gynnwys y
Cynulliad yn gwneud y canlynol:
=	rhoi gwybodaeth a sgiliau perthnasol yn y maes
hwn i athrawon trwy’r rhaglenni datblygiad
proffesiynol cenedlaethol sy’n bodoli eisoes, gan
gynnwys hyfforddiant ac addysg cychwynnol
athrawon, Sefydlu, DPC, Prifathrawiaeth ac yn y
dyfodol, Athro Siartredig;
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ddatblygu sgiliau mentora a hyfforddi. Dylai
hyn helpu i ddarparu cyflenwad o arweinwyr
canol o safon uchel sy’n meddu ar y sgiliau
angenrheidiol;
=	sicrhau bod gan athrawon ddigon o amser
rhwng eu gweithgareddau datblygiad
proffesiynol (yn arbennig ar gyfer datblygiad
proffesiynol cenedlaethol yn gysylltiedig
â’r cerrig milltir) ac o fewn y broses rheoli
perfformiad i adfyfyrio’n llawn ac i asesu
effaith eu datblygiad proffesiynol yn eu
hystafelloedd dosbarth.
Safbwyntiau’r proffesiwn
100.	Roedd yr ymatebwyr i ymgynghoriad y Cyngor
yn frwd o blaid y pwysigrwydd a’r pwyslais a
roddodd y Cyngor ar sicrhau bod athrawon
yn cael mwy o gyfleoedd i fyfyrio’n iawn ar eu
datblygiad proffesiynol. Er enghraifft, roedd y
sylwadau’n cynnwys y canlynol:
=	“dylai fod yn amlwg, ond bydd ar lawer o
athrawon angen cymorth sensitif wrth ddysgu
sut i fyfyrio ar eu datblygiad proffesiynol”;
=	“mae cyfleoedd i fyfyrio’n bwysig iawn er mwyn
sicrhau buddion llawn DPP”;

=	datblygu arweiniad manwl i gynorthwyo
athrawon i adfyfyrio am eu DPP ac wedi hyn
i gynllunio’u dilyniant gyrfaol a’u hanghenion
datblygiad proffesiynol pellach;

=	“mae angen canllawiau i gynorthwyo athrawon
wrth fyfyrio ar eu DPP er mwyn cael y budd
mwyaf posibl”;

=	sicrhau bod hyfforddiant a chefnogaeth
mentor ar gael yn hawdd i gynorthwyo
athrawon gyda hyn ar lefel leol, yn benodol o
fewn ysgolion a gwasanaethau ymgynghorol
AALlau. Rhaid i bersonau sy’n darparu’r
gefnogaeth honno feddu ar brofiad addas a
bod wedi’u hyfforddi’n llawn mewn arferion
o’r fath. Mae’r Cyngor yn credu y bydd
rhaglen Athro Siartredig sy’n rhan o’r brif
ffrwd yn cynnwys modiwlau a gynlluniwyd i

=	“mae amser a chymorth ar ffurf mentor yn
hanfodol er mwyn i’r adran ar fyfyrio gael
effaith wirioneddol ar ddysgu ac addysgu. Os
disgwylir i’r athrawon gyflawni’r gweithgaredd
mewn ychydig o funudau heb y cyfle i siarad
â’u mentor, adran neu gydweithwyr am
eu meddyliau a’u syniadau, ni fyddant yn
gweithredu ar yr HMS i wella dysgu ac addysgu
ac felly ni fydd y gweithgaredd HMS o fudd
iddynt hwy nac i’r ysgol”.
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101.	Wrth wneud yr argymhellion hyn, mae’r Cyngor
yn gwerthfawrogi y byddai heriau i’r Cynulliad
a byddai’n cymryd amser i’w gweithredu, yn
enwedig y canlynol:
=	byddai goblygiadau o ran costau ac
adnoddau wrth sefydlu a hyfforddi niferoedd
digonol o fentoriaid a hyfforddwyr mewn
ysgolion ac AALlau;

=	byddai angen ymgorffori unrhyw fentrau o’r
fath yn y trefniadau presennol yn hytrach
na bod yn ddabtlygiad newydd neu’n
‘ychwanegyn’.
102.	Bu i nifer o ymatebwyr i ymgynghoriad y Cyngor
gydnabod y materion ymarferol hyn.

=	byddai goblygiadau o ran costau ac amser
wrth roi amser rhydd i athrawon adfyfyrio’n
llawn ac yn systemataidd ar eu datblygiad
proffesiynol;

Sicrhau Ansawdd Datblygiad Proffesiynol a’r Rheiny sy’n
ei Ddarparu (Haen 4)
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Rhan B
Sicrhau Ansawdd
Datblygiad Proffesiynol a’r
Rheiny sy’n ei Ddarparu
(Haen 4)

Argymhellion:
Mae’r Cyngor yn argymell y canlynol:
=	bod y Cynulliad yn datblygu strategaeth yn unol â’r terfynau amser ar gyfer yr adolygiad ym
mharagraff 86, sy’n cydnabod pwysigrwydd adfyfyrio dadansoddol gan athrawon ar y DPP y maent
yn ymgymryd ag ef ac yn eu cefnogi wrth ymgymryd ag adfyfyrio o’r fath. Dylai prif elfennau
strategaeth o’r fath gynnwys y canlynol:
		

o	adolygu cynnwys y rhaglenni datblygiad proffesiynol cenedlaethol canlynol, (gan gynnwys
addysg a hyfforddiant cychwynnol athrawon, Sefydlu a DPC) gyda’r bwriad o helpu athrawon i
ddatblygu sgiliau hunanadfyfyrio cynhwysfawr;

		

o	trefnu bod cefnogaeth hyfforddwyr, mentoriaid ac ymgynghorwyr o safon uchel ar gael i
gynorthwyo athrawon i adfyfyrio’n ddadansoddol am eu DPP, yn enwedig mewn ysgolion a
gwasanaethau ymgynghorol AALlau, gan ystyried y bydd rhaglen Athro Siartredig sy’n rhan o’r
brif ffrwd yn helpu i ddarparu cyflenwad o fentoriaid a hyfforddwyr o safon uchel maes o law;

		

o	sicrhau bod gan athrawon ddigon o amser rhwng eu gweithgareddau datblygiad proffesiynol
(yn arbennig ar gyfer datblygiad proffesiynol cenedlaethol yn gysylltiedig â’r cerrig milltir) ac o
fewn y broses rheoli perfformiad i adfyfyrio’n llawn ac i asesu effaith eu datblygiad proffesiynol
yn eu hystafelloedd dosbarth;

		

o	gwahodd y Cyngor i arwain y broses o ddatblygu arweiniad manwl i gynorthwyo athrawon
wrth adfyfyrio ar eu DPP ac yna cynllunio eu dilyniant gyrfaol ac anghenion datblygiad
proffesiynol pellach;

=	Mae’r Cyngor yn argymell bod timau arweinyddiaeth ysgolion ac AALlau’n cydnabod gwerth y rôl
y gall mentora a hyfforddi ei chwarae yn natblygiad proffesiynol athrawon a’u bod yn datblygu’r
rolau hyn yn eu hysgolion.
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Sicrhau Ansawdd Datblygiad Proffesiynol a’r Rheiny sy’n
ei Ddarparu (Haen 4)

=	datblygiad proffesiynol cenedlaethol yn gysylltiedig
â’r cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes;
=	gweithgareddau datblygiad proffesiynol a drefnir
gan ysgol benodol, AALl neu sefydliad arall;
=	datblygiad proffesiynol unigol.

Datblygiad proffesiynol cenedlaethol yn
gysylltiedig â’r cerrig milltir yng ngyrfa
athro/athrawes
104.	Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n buddsoddi
swm sylweddol o arian mewn rhaglenni datblygiad
proffesiynol cenedlaethol, yn gysylltiedig â’r
cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes. Sef, SAC,
Sefydlu, DPC, Rhaglen Genedlaethol Datblygu
Prifathrawiaeth (NHDP) (CPCP, RhSBB a RhABS).
Bu i ddadansoddiad a wnaed gan y Cynulliad yn
2006 gadarnhau mai’r ffigwr hwn oedd ychydig
dros £8 miliwn y flwyddyn.
105.	Dangosir y trefniadau presennol ar gyfer sicrhau
ansawdd darparwyr datblygiad proffesiynol
athrawon a’u rhaglenni yn y tabl canlynol.
106.	Wrth ystyried y tabl, dylid sylwi’n arbennig ar
nifer o bwyntiau:
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Sicrhau ansawdd darparwyr datblygiad
proffesiynol athrawon a’u rhaglenni

Pennod 5
Trefniadau presennol
103.	Fel y disgrifir ym Mhennod 1, mae athrawon
yn ymgymryd ag ystod eang o weithgareddau
datblygiad proffesiynol. Mae’r gweithgareddau
hyn yn perthyn i dri phrif grŵp:

Sicrhau Ansawdd Datblygiad Proffesiynol a’r Rheiny sy’n
ei Ddarparu (Haen 4)

Carreg filltir
broffesiynol

Natur cyflwyno DPP
107.	Mae’r rhaglenni cenedlaethol yn disgyn i ddau
brif gategori:

Prifathrawiaeth
ac Uwch
Arweinydd

108.	Mae gan y darparwyr a’r rhaglenni yn y categori
cyntaf uchod drefniadau clir ar waith o ran
sicrhau ansawdd ac achrediad. Fodd bynnag,
nid yw manylion sicrhau ansawdd ar gyfer
darparwyr a gweithgareddau yn yr ail gategori
uchod wedi’u diffinio neu eu pennu gan y
Cynulliad. Er enghraifft, gallai athro/athrawes /
ysgol wario cyfran o’r cyllid DPC neu RhSBB ar
gwrs o’i ddewis, fodd bynnag, nid oes gofyniad
i’r darparwr / gweithgaredd hwn fodloni safon /
ansawdd penodol.

Darparwr
(-wyr)/
Gweinyddir
gan

Sicrhau
ansawdd/
Achredu’r
darparwr

Sicrhau
ansawdd y
rhaglen

CELT

Cynulliad (drwy
ddyfarnu /
adnewyddu
contract)

Estyn*

Rhaglen Sefydlu
Broffesiynol
i Benaethiaid
(RhSBB)

Gweinyddir gan
Serco Cymru

Cynulliad (drwy
ddyfarnu /
adnewyddu
contract)

Estyn*

Rhaglen
Arweinyddiaeth i
Benaethiaid mewn
Swydd (RhABS)

Gweinyddir gan
Serco Cymru

Cynulliad (drwy
ddyfarnu /
adnewyddu
contract)

Estyn*

I’w penderfynu

CyngACC

CyngACC

Datblygiad
proffesiynol pellach
ar ôl ei chwblau

Rhaglen

=	Rhaglenni strwythuredig a gyflwynir gan un
neu fwy o ddarparwyr – SAC, Sefydlu, CPCP,
RhABS ac yn y dyfodol, Athro Siartredig.
=	Rhaglenni lle datblygwyd arweiniad gan y
Cynulliad (neu sefydliad sy’n gontractiwr),
ond lle mae lefel uchel o hyblygrwydd
i athrawon deilwra rhaglenni at eu
hanghenion eu hunain – DPC a RhSBB.
Gyda rhaglenni o’r fath, caiff cefnogaeth
mentor neu ymgynghorydd ei darparu’n
gyffredinol gan ysgol a / neu AALl a gellir
gwario cyllid ar ystod o weithgareddau DPP.
Mae darparwyr gweithgareddau o’r fath yn
cynnwys darparwyr y sector preifat, cyrff
a gyllidir gan y Llywodraeth (er enghraifft
sefydliadau Addysg Uwch) neu wasanaethau
Ymgynghorol AALlau.

Rhaglen datblygiad
proffesiynol

Cymhwyster
Proffesiynol
Cenedlaethol ar
gyfer Prifathrawiaeth
(CPCP)

Athro
Siartredig

Rhaglen Athro
Siartredig
(I ddechrau fis
Medi 2009)

Sefydlu

Rhaglen Sefydlu
Statudol

Datblygiad
Proffesiynol
Cynnar (DPC)
Statws Athro Rhaglen hyfforddiant
Cymwys (SAC)
cychwynnol
athrawon
Llwybr drwy
Gyflogaeth fel y
Rhaglen Athro
Graddedig

Ysgolion / AALlau Estyn (Ysgolion)
ar sail arweiniad y
Swyddfa
Cynulliad
Archwilio Cymru
(AALlau)

Pennaeth /
AALl, Estyn*

Ysgolion / AALlau Estyn (Ysgolion)
ar sail arweiniad y
Swyddfa
Cynulliad
Archwilio Cymru
(AALlau)

Pennaeth,
Estyn*

Sefydliadau Addysg Mae HEFCW yn
a Hyfforddiant
achredu’r sefydliad
Cychwynnol
yr Asiantaeth
Athrawon
Scirhau Ansawdd
ar gyfer Addysg
Uwch

Estyn

Ysgolion

Estyn*

Cynulliad

(*) Caiff y darparwyr a’r rhaglenni hyn eu harolygu a’u gwerthuso gan Estyn dim ond pan ofynnir iddo wneud hynny
gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.
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ei Ddarparu (Haen 4)

Rôl Estyn

Trefniadau sicrhau ansawdd darparwyr eu hunain

109.	Mae gan Estyn ran fawr i’w chwarae mewn
perthynas â sicrhau ansawdd datblygiad
proffesiynol cenedlaethol yn gysylltiedig â’r cerrig
milltir yng ngyrfa athro/athrawes, drwy arolygu
darparwyr a rhaglenni.

113.	Mae gan y sefydliadau a’r sefydliadau addysg uwch
sydd wedi’u categoreiddio yn y tabl eu trefniadau,
safonau a rheolaethau mewnol eu hunain yn eu
lle i sicrhau ansawdd y rhaglenni a ddarparant.

110.	Caiff rhan o rôl Estyn mewn perthynas â
gwerthuso darparwyr a rhaglenni ei chyfarwyddo
gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Hynny yw,
caiff rhai darparwyr a rhaglenni eu harolygu
a’u gwerthuso ar gais Llywodraeth Cynulliad
Cymru’n unig.
111.	Yn gyffredinol mae arolygu / gwerthuso’n
gyfnodol ac ar sail samplo. Er enghraifft, mae’r
arolygon canlynol wedi’u cynnal gan Estyn yn y
blynyddoedd diwethaf:
=	Sefydlu Athrawon a Datblygiad Proffesiynol
Cynnar 2005-06;
=	Datblygiad Proffesiynol Cynnar ac Athrawon
Newydd Gymhwyso 2001-02;
=	Effaith y Rhaglen Sefydlu Broffesiynol
i Benaethiaid ac Effaith y Rhaglen
Arweinyddiaeth i Benaethiaid mewn Swydd
2004;
=	Rhaglen Genedlaethol Datblygu Penaethiaid
– Cyngor ar ddatblygiadau mewn rhaglenni
arweinyddiaeth i benaethiaid 2005 – 2006;
=	Adolygiad o’r Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth
diwygiedig 2007.
112.	Mae pob un o’r arolygon hyn yn cynnwys
sylwadau ac argymhellion ar gyfer gwelliannau
yn ansawdd rhaglenni datblygiad proffesiynol
cenedlaethol penodol.
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114.	Er enghraifft, yn achos addysg a hyfforddiant
cychwynnol athrawon, mae’n rhaid dilysu
rhaglenni newydd a diwygiadau i raglenni
presennol. Fel arfer, mae’r ymarferion dilysu hyn
yn cynnwys:

Sicrhau Ansawdd Datblygiad Proffesiynol a’r Rheiny sy’n
ei Ddarparu (Haen 4)

=	Datblygiad proffesiynol unigol y mae athrawon
yn ymgymryd ag ef. Er enghraifft, cyrsiau gradd
uwch, arsylwi arfer gorau, gweithgareddau a
gyllidir drwy raglen gyllido DPP CyngACC â
ffocws unigol neu athrawon yn gweithio ar y cyd
i ddatblygu maes arbennig.
Darparwyr
117.	Caiff llawer o’r datblygiad proffesiynol hwn ei
ddarparu gan y sefydliadau canlynol:
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fwrdd arholi ynghylch cyflwyno maes llafur
newydd;
=	cyrsiau hyfforddiant byr ar faterion penodol
y cytunwyd arnynt o bosibl gyda’r pennaeth
drwy’r broses rheoli perfformiad, er
enghraifft pecyn TGCh newydd neu becyn
sy’n bodoli eisoes;
=	dysgu achrededig ffurfiol, fel tystysgrif i
raddedigion, diploma i raddedigion neu gwrs
gradd uwch;

= Ysgolion;
=	staff academaidd sy’n gyfrifol am gyflenwi’r
rhaglen;
=	staff academaidd nad ydynt yn ymwneud yn
uniongyrchol â’r rhaglen;

= Gwasanaethau Ymgynghorol AALlau;
= sefydliadau addysg uwch;
= darparwyr o’r sector preifat;

=	unigolion profiadol y tu allan i’r sefydliad, gan
gynnwys staff academaidd o sefydliadau eraill
ac athrawon ysgol profiadol.
115.	Fel arfer, mae trefniadau sicrhau ansawdd
darparwyr eu hunain hefyd yn cynnwys cyfle i
gyfranogwyr werthuso rhaglenni eu hunain a
rhoi adborth. Defnyddir yr wybodaeth hon gan
ddarparwyr wrth fireinio a llunio eu rhaglenni ar
gyfer y dyfodol.

Datblygiad proffesiynol a drefnir gan
ysgol, AALl neu sefydliad arall
116.	Fel y trafodwyd eisoes yn yr ymgynghoriad hwn,
mae athrawon yn ymgymryd ag ystod helaeth
o ddatblygiad proffesiynol y tu hwnt i’r rhaglenni
cenedlaethol sy’n gysylltiedig â’r cerrig milltir. Mae’r
DPP hwn yn disgyn i ddau grŵp:
=	Gweithgareddau datblygiad proffesiynol a drefnir
gan ysgol, AALl neu sefydliad arall. Mae hyn yn
cynnwys hyfforddiant mewn swydd, cefnogaeth
ymgynghorol a chyrsiau;

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru – Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon yng Nghymru

=	rhai gweithgareddau a gyllidir drwy raglen
gyllido datblygiad proffesiynol CyngACC â
ffocws unigol, a weinyddir ar ran y Cynulliad;

= sefydliadau eraill, er enghraifft CELT, CBAC.
118.	Dyma enghreiffitiau o weithgareddau datblygiad
proffesiynol o’r fath:
=	cyrsiau hyfforddiant mewn swydd sy’n
cwmpasu ystod o faterion fel rheoli
ymddygiad, strategaethau dysgu, iechyd a
diogelwch neu addysg gynhwysol;
=	cefnogaeth uniongyrchol ar lefel adran
neu ysgol gyfan, yn aml drwy ddefnyddio
arbenigwyr o dîm ymgynghorol yr AALl;
=	modiwlau arweinyddiaeth ysgol (MAY) neu
hyfforddiant arweinyddiaeth lefel ganol, sy’n
cael eu rhedeg yn aml ar y cyd â sefydliad
addysg uwch;
=	DPP ‘gloywi’, a fydd yn galluogi athrawon
i gadw eu gwybodaeth yn gyfoes o ran
amrywiol brosesau, systemau neu ofynion
statudol. Gallai enghraifft nodweddiadol
gynnwys sesiwn sy’n cael ei rhedeg gan

=	gweithgareddau a gyllidir drwy gynlluniau
penodol a sefydlwyd gan y Cynulliad fel Iaith
Pawb;
119.	Fel gyda’r rhaglenni cenedlaethol ar gyfer DPC
a RhSBB, mae athrawon / ysgolion yn rhydd i
wario cyllid ar ddarparwyr / gweithgareddau o’u
dewis.
120.	Mae amrywiaeth yn yr arfer parthed i ba raddau
y caiff ansawdd y datblygiad proffesiynol hwn
neu’r rheiny sy’n ei ddarparu ei sicrhau ar hyn
o bryd. Mae hyn yn arbennig o wir lle caiff
gweithgareddau eu cynnig gan ddarparwyr
preifat.

Datblygiad proffesiynol anffurfiol
121.	Mae peth datblygiad proffesiynol y mae
athrawon yn ymgymryd ag ef yn fwy anffurfiol ei
natur. Er enghraifft:
=	dysgu llai ffurfiol fel arsylwi arferion da o
fewn ysgol athro/athrawes ei hun neu mewn
ysgol arall;
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=	gweithgareddau a gaiff eu sbarduno gan yr
athro/athrawes yn bersonol y tu allan i’w
swydd addysgu, ond sydd serch hynny’n cael
effaith gadarnhaol ar ei addysgu a’i yrfa;
=	oherwydd ei union natur, mae addysgu’n
arwain at ddatblygiad proffesiynol i athro/
athrawes o ganlyniad naturiol i’w arfer
proffesiynol bob dydd. Gallai hyn gynnwys,
er enghraifft, addysgu pwnc newydd neu
grŵp blwyddyn newydd am y tro cyntaf,
cymryd cyfrifoldebau newydd dros dro neu
oruchwylio taith ysgol am y tro cyntaf.
122.	Ni chaiff ansawdd y gweithgareddau hyn eu
sicrhau’n ffurfiol.

Systemau sicrhau ansawdd ac achredu
cenedlaethol
123.	Mae gan nifer gynyddol o ysgolion achrediad
cenedlaethol ar ffurf dyfarniadau fel:
= Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP);
= Marc Safon Sgiliau Sylfaenol;
= Sefydliad Rheoli Ansawdd Ewrop (EFQM);
=	y dyfarniadau sydd ar gael drwy’r Sefydliad
Safoni Rhyngwladol (ISO);
= y Nod Siarter am Wasanaeth Cwsmeriaid.

Sicrhau Ansawdd Datblygiad Proffesiynol a’r Rheiny sy’n
ei Ddarparu (Haen 4)

Pennod 6
Materion a heriau
Dim gwarant bod yr holl weithgareddau
datblygiad proffesiynol o ansawdd priodol
124.	Mae gan nifer o raglenni datblygiad proffesiynol
cenedlaethol drefniadau clir ar gyfer sicrhau
ansawdd, sef rhaglenni sy’n arwain at SAC,
Sefydlu, CPCP a RhABS.
125.	Fodd bynnag, y tu allan i’r rhaglenni datblygiad
proffesiynol cenedlaethol hyn, prin yw’r camau
a gymerwyd gan y Cynulliad i ddiffinio neu
sefydlu systemau neu drefniadau sicrhau
ansawdd i ddarparwyr DPP neu eu rhaglenni.
Mae hyn yn arbennig o wir o ran:
=	y rhaglenni cenedlaethol ar gyfer DPC a
RhSBB. Mae’r rhaglenni hyn yn caniatáu lefel
uchel o hyblygrwydd (gyda chefnogaeth
mentor) i athrawon deilwra rhaglenni at
eu hanghenion eu hunain a gwario cyllid ar
weithgareddau datblygiad proffesiynol o’u
dewis eu hunain. Mae hyn yn arbennig o wir
mewn perthynas â Datblygiad Proffesiynol
Cynnar a RhSBB. Yn ôl Estyn, mae ansawdd
gweithgareddau o’r fath yn amrywio ac nid
yw athrawon bob amser yn cael datblygiad
proffesiynol o ansawdd derbyniol.
=	gweithgareddau datblygiad proffesiynol a
ddarperir gan ddarparwyr y sector preifat,
ysgolion, AALlau ac eraill.
126.	Felly, nid oes unrhyw warant bod
gweithgareddau datblygiad proffesiynol o
ansawdd priodol ac yn arwain at ganlyniad sy’n
darparu budd amlwg i athro/athrawes, ysgol a
chyflawniad disgyblion yn y pen draw.
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127.	Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n buddsoddi
dros £8 miliwn bob blwyddyn ar raglenni DPP
cenedlaethol a thros £50 miliwn bob blwyddyn
mewn gweithgareddau ar lefel AALl, ysgol neu
unigolyn. Felly, mae’r diffyg trefniadau sicrhau
ansawdd ffurfiol, cyson yn achos pryder.
128.	Byddai o fantais datblygu sefyllfa lle caiff
ansawdd darparwyr gweithgareddau datblygiad
proffesiynol ei sicrhau a chânt eu hachredu
er mwyn i bob athro/athrawes yng Nghymru
gael mynediad at hyfforddiant a datblygiad
proffesiynol o’r ansawdd uchaf posibl a bod
gwerth am arian yn cael ei sicrhau bod tro.
129.	Wrth sefydlu trefniadau o’r fath, cydnabyddir
bod rhai gweithgareddau datblygiad proffesiynol
yn eithriadol o eang ac yn aml yn anffurfiol eu
natur (gweler paragraff 121). Er enghraifft, mae
ymgynghorwyr AALlau a mentoriaid athrawon
mewn ysgolion yn aml yn darparu cefnogaeth
datblygiad proffesiynol sylweddol ar lefel leol. Bydd
angen i gymhlethdodau o’r fath gael eu hystyried yn
ofalus wrth ddatblygu’r agwedd hon ar y Fframwaith.

Nifer y sefydliadau sy’n gyfrifol am
sicrhau ansawdd
130.	Fel y dangosir yn y tabl ym Mhennod 5,
mae cyfrifoldeb am sicrhau ansawdd a / neu
achredu datblygiad proffesiynol cenedlaethol
yn gysylltiedig â’r cerrig milltir yng ngyrfa athro/
athrawes yn bodoli mewn nifer o sefydliadau. Y
tu allan i raglenni cenedlaethol, mae trefniadau
sicrhau ansawdd ar hap a damwain i raddau
helaeth, gydag ychydig systemau / trefniadau
ffurfiol yn eu lle.
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131.	Model mwy cyffredin mewn proffesiynau eraill,
fel y proffesiwn meddygol neu’r gyfraith yw bod
sefydliad unigol yn gyfrifol am sicrhau ansawdd
pob darparwr a phob rhaglen.
132.	Mae’n werth nodi’r ffaith bod nifer o raglenni
cenedlaethol yn cael eu hisgontractio i sefydliadau
yn y sector preifat (CPCP, RhSBB a RhABS) i’w
gweinyddu a’u rhedeg. Ar wahân i’r arolwg a
wneir yn anaml gan Estyn a’u trefniadau mewnol
ei hunain, ymddengys nad yw’r prosesau sicrhau
ansawdd yn cynnwys mwy nag adnewyddu neu
aildendro contract. Ni chaiff y trefniant hwn ei
efelychu yn gyffredinol mewn proffesiynau eraill.
133.	Nid yw’r trefniadau anghymesur hyn yn
cynorthwyo cysondeb neu gydlyniaeth mewn
perthynas â sicrhau ansawdd.

gael y budd gorau yn sgil ymgymryd ag ef.
Os caiff y cynigion yn Rhan A y cyngor hwn
eu cefnogi a’u gweithredu, dylai hyn helpu.
Amlygwyd y pwynt hwn gan Estyn yn ei
adolygiad o effaith RhSBB yn 2004 lle nododd
fod “angen sicrhau bod arian a ddyrennir i
gyfranogwyr yn cael ei ddefnyddio at ddibenion
priodol a’i fod yn cael ei ddefnyddio’n llawn”.
138.	Hefyd, gall argaeledd mentor, tiwtor neu
gefnogaeth ymgynghorol o ansawdd da ar lefel
ysgol ac AALl i gynorthwyo athrawon fod yn
hollbwysig. Amlygwyd y pwynt yn arolygon
canlynol Estyn:
=	Sefydlu Athrawon a Datblygiad Proffesiynol
Cynnar 2005-06;
=	Datblygiad Proffesiynol Cynnar ac Athrawon
Newydd Gymhwyso 2001-02;

Amlder a graddau gwerthuso ac
arolygu
134.	Erbyn hyn, mae rhai rhaglenni cenedlaethol
wedi’u hadolygu gan Estyn, er enghraifft, RhSPB,
RhABS a DPC.
135.	O ystyried lefel y cyllid a fuddsoddir gan y
Cynulliad bob blwyddyn, gellir cyfiawnhau craffu
mwy rheolaidd a manwl a byddai o gymorth
wrth nodi gwelliannau a chael gwared ag
anawsterau gyda’r rhaglenni hyn.

=	Effaith y Rhaglen Sefydlu Broffesiynol i
Benaethiaid ac Effaith y Rhaglen Arweinyddiaeth
i Benaethiaid mewn Swydd 2004.
139.	Yn yr astudiaethau hyn, er i Estyn ganfod
llawer o enghreifftiau da o gefnogaeth o’r fath,
nodwyd bod lle i wella mewn rhai ysgolion
/ AALlau. Mae’r Cyngor yn credu y bydd y
pwyslais yn y safonau ar gyfer Athro Siartredig
ar arweinyddiaeth, mentora a hyfforddiant yn
helpu i ddarparu grŵp o bobl sy’n meddu ar
gymwysterau addas i gefnogi athrawon eraill
maes o law.

Dymuniadau yn erbyn Anghenion
136.	Mae angen gwerthfawrogi bod rhai athrawon yn
ymgymryd â datblygiad proffesiynol (er enghraifft,
cwrs penodol) sy’n amhriodol iddynt ac nad oes
ganddynt y sgiliau rhagofynnol ar ei gyfer.
137.	Mae’n bwysig sicrhau bod athrawon yn
ymgymryd â datblygiad proffesiynol sy’n
berthnasol ac yn addas iddynt, er mwyn iddynt
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Proffesiynau eraill a’r proffesiwn
addysgu mewn gwledydd eraill
140.	Mae’n amlwg y gellir dysgu gwersi wrth ystyried
y trefniadau sicrhau ansawdd a’r systemau a
ddefnyddir mewn proffesiynau eraill ac yn y
proffesiwn addysgu mewn gwledydd eraill. Er
enghraifft:
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=	yn y proffesiwn addysgu yn yr Alban,
rhoddwyd cylch gwaith penodol i’r tîm
DPP cenedlaethol, sy’n rhan o Learning
and Teaching Scotland, i gadw Cofrestr
o Ddarparwyr DPP. Wrth wneud hyn,
mae’n adolygu ac yn diweddaru’r Gofrestr
Genedlaethol o Ddarparwyr DPP a’r Cod
Ymarfer cysylltiedig sydd ar waith yn yr Alban
ar hyn o bryd. Wrth ddatblygu ymhellach a
chynnal y Gofrestr, bydd y system yn darparu
sylfaen ar-lein a fydd ar gael i weithlu ysgolion
a disgyblion yr Alban, sy’n 800,000 o ran nifer;
=	yn ogystal, mae’r Asiantaeth Datblygu Athrawon
ar gyfer Ysgolion (TDAS) yn datblygu cronfa
ddata genedlaethol o ddarpariaeth DPP a
hefyd Cod Ymarfer cysylltiedig i ddarparwyr yn
Lloegr. Ar ôl i astudiaeth ddichonoldeb gael ei
chwblhau ym mis Mehefin 2007, nod y TDAS yw
ymgynghori ar y trefniadau hyn yn yr Hydref 2007
gyda golwg ar ddechrau peilota’r gronfa ddata
genedlaethol erbyn diwedd mis Mawrth 2008.
=	mae gan Gymdeithas y Cyfreithwyr Gofrestr o
ddarparwyr DPP a awdurdodir yn allanol a rhestr
o gyrsiau a digwyddiadau y mae’n eu cynnal ei
hun. Hyd yn hyn, mae Cymdeithas y Cyfreithwyr
wedi awdurdodi rhyw 1,200 o ddarparwyr
i gynnig hyfforddiant allanol. Gall cwmnïau
cyfreithiol ymgeisio i Gymdeithas y Cyfreithwyr i
gael eu hawdurdodi fel darparwr DPP mewnol;
=	mae’r Sefydliad Siartredig Personél a
Datblygiad (CIPD) yn cadw rhestr o gyrsiau
hyfforddiant cymeradwy.
141.	Yn wir, ymgymerodd Llywodraeth Cynulliad Cymru
â gwaith i ddatblygu Cofrestr o ddarparwyr a
rhaglenni cymeradwy ar gyfer RhSBB yn 200304; fodd bynnag, ni chafodd y fenter hon byth ei
gweithredu.Ym maes Addysg Gorfforol yn unig yng
Nghymru, efallai, y gweithredwyd prosesau sicrhau
ansawdd o’r fath – sef gyda datblygu ‘DPP – Safonau
Addysg Gorfforol a Chod Ymarfer i Ddarparwyr’.
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142.	Cydnabuwyd pob un o’r materion a ddisgrifir
uchod gan ymatebwyr i ymgynghoriad y Cyngor fel
materion y dylai Haen 4 y Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol geisio mynd i’r afael â hwy. Roedd
safbwyntiau’r ymatebwyr yn cynnwys y canlynol:
=	“mae mater ansawdd y ddarpariaeth DPP yn
hanfodol. Dylai darparwyr fod yn gofrestredig”;
=	“Teimlaf y dylai’r holl gyfleoedd am ddatblygiad
proffesiynol gael eu monitro’n agos a rhoi gwerth
am arian. Mae sicrhau ansawdd yn bwysig”;
=	“mae angen canolbwyntio’n fwy ar sicrhau
ansawdd darparwyr e.e. y sector preifat. Mae
Estyn yn cymryd rhan fawr wrth sicrhau
ansawdd mewn ysgolion”;
=	“mae’n bwysig sicrhau ansawdd datblygiad
proffesiynol a disgwyl safon benodol gan y
darparwyr a chysondeb rhyngddynt, gan fod
cynifer o wahanol ddarparwyr ac asiantaethau
ar hyn o bryd”;
=	“mae angen i ni wybod pwy yw’r darparwyr
gorau, yn nhermau gwerth am arian ac effaith
ar Wella Ysgolion. Gallwn ddysgu llawer o’r
ymagwedd y mae proffesiynau eraill yn ei
mabwysiadu yn hyn o beth”;
=	“mae’n anodd gwybod pa mor berthnasol yw
cwrs neu pa mor dda y bydd. Byddai cyfle i
ddefnyddio adborth oddi wrth eraill yn ffordd
dda o gael gwybodaeth am gwrs”;
=	“fwyfwy mae nifer o’r gweithgareddau
datblygiad proffesiynol ‘anffurfiol’ y mae
CyngACC yn cyfeirio atynt yn ei ymgynghoriad
yn cael eu mabwysiadu gan ysgolion fel
gweithgareddau datblygiad proffesiynol
strwythuredig iawn – yn enwedig ymagweddau
meithrin gallu rhwng ac ar draws ysgolion ac
ymchwil gweithredol â’r nod o wella arferion yn
yr ystafell ddosbarth”.

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru – Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon yng Nghymru

37

RHAN B

Sicrhau Ansawdd Datblygiad Proffesiynol a’r Rheiny sy’n
ei Ddarparu (Haen 4)

Pennod 7
Diwygiadau a gwelliannau arfaethedig i’r
trefniadau presennol

Sicrhau Ansawdd Datblygiad Proffesiynol a’r Rheiny sy’n
ei Ddarparu (Haen 4)

=	“mae angen sicrhau safonau sylfaenol, ond
peidio â chreu llwyth gwaith ychwanegol i
athrawon”;
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=	“mae’r prif egwyddorion yn rhai amlwg sy’n sail
i wella’r ddarpariaeth i athrawon Cymru”.

Argymhellion:
143.	Wedi archwilio’r trefniadau presennol sydd yn
eu lle yng Nghymru, mae’r bennod hon yn nodi
cynigion i fynd i’r afael â phob un o’r meysydd a
nodwyd a’r diffygion oddi mewn iddynt.

=	dylid sicrhau ansawdd datblygiad proffesiynol
sydd ar gael drwy ddarparwyr allanol. Dylai
hyn gynnwys darparwyr preifat, AALlau,
ysgolion, sefydliadau addysg uwch ac eraill;

144.	Cyn gwneud hynny, mae’r Cyngor o’r farn bod
angen sefydlu nifer o egwyddorion a ddylai
ategu sicrhau ansawdd ac achredu darparwyr
datblygiad proffesiynol athrawon a’u rhaglenni.

=	mae perygl bod gweithgareddau sicrhau
ansawdd yn gallu creu cryn dipyn o waith
papur / allbwn. Mae’r Cyngor am osgoi hyn.
Ni ddylai systemau a threfniadau greu
llwyth gwaith na biwrocratiaeth i athrawon.

Yr egwyddorion allweddol a ddylai
ategu sicrhau ansawdd darparwyr
datblygiad proffesiynol athrawon a’u
rhaglenni

=	dylai fod cefnogaeth mentora, hyfforddi
ac ymgynghorol o ansawdd uchel ar gael
i athrawon ar lefel ysgol a / neu AALl i
gynorthwyo athrawon i gynllunio’u DPP. Bydd
hyn yn helpu i sicrhau bod ‘anghenion’ yn cael eu
hasesu’n ddigonol wrth gynllunio DPP athrawon.

145. Cynigir yr egwyddorion allweddol canlynol:
=	ni ellir sicrhau ansawdd peth datblygiad
proffesiynol yn ffurfiol. Er enghraifft,
ymweliadau i arsylwi arfer gorau, arsylwi
gwersi, addysgu pwnc neu faes llafur newydd
neu’r hyn sy’n isgynnyrch addysgu;
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146.	Roedd yr ymatebwyr i’r ymgynghoriad yn frwd
o blaid yr egwyddorion a ddisgrifir uchod. Dyma
rai enghreifftiau o’r sylwadau a wnaed gan
ymatebwyr i’r ymgynghoriad:

Mae’r Cyngor yn argymell bod y Cynulliad yn croesawu’r egwyddorion allweddol a
sefydlwyd ym mharagraff 145 o ran sicrhau ansawdd rhaglenni datblygiad proffesiynol
athrawon a’r rhai sy’n ei ddarparu.

Adolygu’r trefniadau sy’n bodoli
eisoes ar gyfer datblygiad proffesiynol
yn gysylltiedig â’r cerrig milltir yn y
Fframwaith

=	ai corff unigol ai peidio ddylai fod yn gyfrifol am
sicrhau ansawdd yr holl ddatblygiad proffesiynol
cenedlaethol sy’n gysylltiedig â’r cerrig milltir
yng ngyrfa athro/athrawes yng Nghymru;

147.	O ystyried lefel sylweddol gwariant y Cynulliad
ar raglenni DPP cenedlaethol a’r ffaith bod y
trefniadau sicrhau ansawdd ar gyfer pob rhaglen
wedi’u datblygu ar wahân, mae’r Cyngor yn dadlau
y byddai adolygiad yn briodol ac yn amserol.

=	gwaith Estyn mewn perthynas ag arolygu
a gwerthuso rhaglenni a / neu ddarparwyr
sy’n bodoli eisoes. Dylai hyn gynnwys amlder
arolygiadau.

148.	Mae’r Cyngor yn argymell y dylai adolygiad
o’r fath gael ei gwblhau erbyn 2010, ac y dylai
gwmpasu’r canlynol:
=	asesiad o briodoldeb a chysondeb y
trefniadau sicrhau ansawdd presennol o’r un
safon â lefel y buddsoddiad.

149.	Cynigir y dylid sefydlu trefniadau sicrhau
ansawdd ac achredu pellach yng Nghymru gyda
dwy brif nodwedd:
=	Cofrestr darparwyr a rhaglenni cymeradwy;

=	rhaid i drefniadau sicrhau ansawdd gwmpasu
darparwyr a’u rhaglenni fel ei gilydd;

= “ mae’r egwyddorion a nodir yn ganmoladwy,
ac felly hefyd yr amod na ddylai systemau
a threfniadau greu llwyth gwaith na
biwrocratiaeth i athrawon”;

=	lle defnyddir cyllid cyhoeddus neu arian yr
athro/athrawes ei hun ar gyfer gweithgarwch
datblygiad proffesiynol, mae angen sicrwydd
bod lefel isafswm o ansawdd a chysondeb
yn cael ei gwarantu;

=	“mae’r undeb yn cytuno’n gyffredinol â’r prif
egwyddorion a nodir …; dylai’r rhain fod yn
sylfaen i sicrhau ansawdd DPP athrawon a’r
rheiny sy’n ei ddarparu”;

=	a oes gan raglenni fel DPC a RhSBB, sy’n
caniatáu lefel uchel o hyblygrwydd (gyda
chefnogaeth mentor) i athrawon deilwra
rhaglenni at eu hanghenion eu hunain a
gwario cyllid ar weithgareddau datblygiad
proffesiynol o’u dewis eu hunain, drefniadau
sicrhau ansawdd sy’n ddigon trylwyr;

=	dylid sicrhau ansawdd darpariaeth datblygiad
proffesiynol yn gysylltiedig â’r cerrig milltir
a gwmpesir gan y Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol a’u harolygu fel mater o’r drefn;

=	“mae angen cydnabyddiaeth annatod na ellir
sicrhau ansawdd rhai gweithgareddau DDP
oherwydd eu natur. Rwy’n cytuno gyda set o
safonau sylfaenol i ddarparwyr”;

=	asesiad o argaeledd cefnogaeth gan
fentoriaid, tiwtoriaid ac ymgynghorwyr sydd
wedi’u hyfforddi’n dda ar gyfer athrawon
mewn ysgol a / neu ar lefel AALl;
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Prif elfennau system sicrhau ansawdd
ar gyfer datblygiad proffesiynol
athrawon

=	Cod Ymarfer ar gyfer darparwyr.
150.	Mae’r Cyngor yn cynnig y dylai fod gofyn i bob
darparwr datblygiad proffesiynol yng Nghymru
fod wedi’i gofrestru a thrwy wneud hynny dylai
pob un gydymffurfio â rhai isafswm safonau fel
y nodir mewn Cod Ymarfer ar gyfer darparwyr.
Mae’r Cyngor yn cynnig y dylai ef fod yn gyfrifol
am ddatblygu safonau ansawdd o’r fath, yn unol
â’r arfer mewn proffesiynau eraill.

Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru – Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon yng Nghymru

39

RHAN B

Sicrhau Ansawdd Datblygiad Proffesiynol a’r Rheiny sy’n
ei Ddarparu (Haen 4)

Sicrhau Ansawdd Datblygiad Proffesiynol a’r Rheiny sy’n
ei Ddarparu (Haen 4)

System Sicrhau Ansawdd ar gyfer
datblygiad proffesiynol athrawon

Argymhellion:
Mae’r Cyngor yn argymell bod y Cynulliad yn cynnal adolygiad o’r trefniadau sicrhau
ansawdd sy’n bodoli eisoes ar gyfer pob un o’r rhaglenni datblygiad proffesiynol sy’n
gysylltiedig â’r cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes, i’w gwblhau erbyn 2010 fan hwyraf.
Dylai’r adolygiad hwn gynnwys:
		

o	asesiad o briodoldeb a chysondeb y trefniadau sicrhau ansawdd presennol,

		

o	ymchwiliad penodol i’r trefniadau sicrhau ansawdd ar gyfer y rhaglenni cenedlaethol hynny sy’n
caniatáu lefel uchel o hyblygrwydd i athrawon deilwra eu gweithgareddau i’w hanghenion eu
hunain a gwario cyllid ar weithgareddau o’u dewis – sef, DPC a’r Rhaglen Sefydlu Broffesiynol i
Benaethiaid (RhSBB);

		

o	asesiad o argaeledd cefnogaeth gan fentoriaid, tiwtoriaid ac ymgynghorwyr sydd wedi’u
hyfforddi’n dda ar gyfer athrawon mewn ysgol a / neu ar lefel AALl;

		

o	ai corff unigol ai peidio ddylai fod yn gyfrifol am sicrhau ansawdd yr holl ddatblygiad proffesiynol
cenedlaethol sy’n gysylltiedig â’r cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes yng Nghymru;

		

o	rôl Estyn wrth arolygu a gwerthuso rhaglenni a/neu ddarparwyr sy’n bodoli eisoes. Dylai hyn
gynnwys amlder arolygiadau.

151.	Mae’r Cyngor hefyd o’r farn y dylai’r Gofrestru
restru’r rhaglenni y gall darparwyr cofrestredig
eu cynnig.
152.	Gan ddilyn modelau tebyg mewn proffesiynau
eraill (yn nodedig y proffesiynau Cyfreithiol ac
Adnoddau Dynol) ac yn y proffesiwn addysgu
mewn gwledydd eraill, cynigir mai’r Cyngor ei
hun ddylai ddatblygu’r safonau i’w gosod yn y
Cod Ymarfer a chynnal y Gofrestr yn unol â’i
gyfrifoldebau rheoleiddiol eraill.
153.	Byddai nifer o fanteision amlwg i’r argymhelliad
hwn. Yn arbennig:
=	byddai gwarant i athrawon a’u cyflogwyr y
byddai datblygiad proffesiynol o ansawdd
priodol;

RHAN B

Rhaglenni
cenedlaethol y
sicrhawyd eu
hansawdd

Cofrestr Darparwyr
a Rhaglenni
Cymeradwy
Cod Ymarfer
ar gyfer
Darparwyr

Sicrhau
Ansawdd

mae ei ansawdd wedi’i sicrhau yn unig, gellid
mwyafu’r effaith ar ddysgu disgyblion;
=	byddai cyllid cyhoeddus yn cael ei
ddefnyddio’n well drwy gysylltu darpariaeth
â’r Gofrestr.
154.	Wrth sefydlu’r Cod Ymarfer yn y lle cyntaf a
chyflwyno’r Gofrestr, mae’r Cyngor yn argymell
y dylai ddilyn yr ymagwedd a fabwysiadwyd
yn yr Alban. Hynny yw, yn y lle cyntaf, byddai
darparwyr yn llofnodi datganiad sy’n eu
hymrwymo i fodloni’r isafswm gofynion fel y
nodir mewn Cod Ymarfer ar gyfer unrhyw
raglenni a ddarparant. Gallai torri’r datganiad
hwn arwain at gael eu dileu oddi ar y Gofrestr
(gweler Atodiad A).

Arolygu
ac adolygu
gan Estyn

Systemau mewnol a
hunanwerthuso gan
ddarparwyr

Systemau eraill
sy’n bodoli
eisoes, e.e. BmP,
EFQM

=	drwy ymgymryd â datblygiad proffesiynol y
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155.	Wedi hynny, mae’r Cyngor yn cynnig y dylid
pennu gofynion helaethach, gan gynnwys:
=	y gallu i ddarparwr ychwanegu, diwygio a
dileu rhaglenni;
=	trefniadau ailgofrestru, yn dilyn trafodaeth ar
y meini prawf i’w defnyddio;
=	sefydlu trefniadau arolygu, er enghraifft
gwaith monitro gan Estyn yn erbyn safonau
ansawdd CyngACC.
156.	Cafodd cynigion y Cyngor ar gyfer prif
elfennau system sicrhau ansawdd yng Nghymru
gefnogaeth gref yn ei ymgynghoriad. Roedd y
sylwadau a wnaed yn cynnwys y canlynol:
= “ yn gyffredinol rydym yn cytuno mewn
egwyddor â chofrestr darparwyr a rhaglenni
yn ogystal â chod ymarfer y ceir enghraifft
ohono ym model yr Alban. Rydym yn awyddus

i ymchwilio i agweddau ymarferol rhoi ar
waith cofrestr a system gydnabyddiaeth o’r
fath cyn gynted ag sy’n bosibl, o gofio y bydd
angen i ni ddangos sut y gallai hyn weithredu
i’n hadrannau sicrhau ansawdd mewnol ac
i’n uwch reolwyr. Edrychwn ymlaen at gymryd
rhan lawn yn y broses ar ôl yr ymgynghoriad”;
= “ byddai cofrestr o’r fath, yn sicrhau bod
sefydliadau / cwmnïau’n dilyn y Cod Ymarfer, yn
ddefnyddiol i ysgolion ac i unigolion”
= “ mae’n syniad da cyflwyno Cofrestr Darparwyr
a rhaglenni yn ogystal â Chod Ymarfer. Dylai
un corff fod yn gyfrifol amdano, a dylai pawb
sy’n ymdrin â datblygiad proffesiynol fod yn
atebol. Rhaid i’r awdurdodau gydweithredu
a rhyngweithio er mwyn darparu a rhannu
arbenigedd”;
= “ byddai cofrestr darparwyr o fudd gwirioneddol
i ysgolion er mwyn sicrhau gwerth am arian”.

Argymhellion:
Mae’r Cyngor yn argymell y canlynol:
=	bod y Cynulliad yn gwahodd y Cyngor i gymryd yr awenau i sefydlu trefniadau sicrhau ansawdd
helaethach yng Nghymru, yn enwedig:
		

o

Cofrestr gymeradwy o ddarparwyr a rhaglenni;

		

o

Cod ymarfer ar gyfer darparwyr.

=	dylai fod gofyn i bob darparwr datblygiad proffesiynol yng Nghymru fod wedi’i gofrestru a thrwy
wneud hynny dylai pob un gydymffurfio â rhai isafswm safonau fel y nodir mewn Cod Ymarfer ar
gyfer darparwyr.

Sicrhau Ansawdd Datblygiad Proffesiynol a’r Rheiny sy’n
ei Ddarparu (Haen 4)

Dyfarnu Nod Barcud
157.	Mae’r Cyngor yn gweinyddu cyllid ar gyfer
Sefydlu, DPC a DPP â ffocws unigol yng
Nghymru. Drwy’r gwaith hwn, mae’r Cyngor
yn gweld llawer o enghreifftiau rhagorol o
ddatblygiad proffesiynol o’r radd flaenaf a
chefnogaeth ymgynghorol / mentor o ansawdd
uchel mewn ysgolion ac AALlau yng Nghymru.
158.	Mae’r Cyngor hefyd yn ymwybodol bod gan nifer o
ysgolion achrediad cenedlaethol fel Buddsoddwyr
mewn Pobl (BmP) a dyfarniad yr Asiantaeth Sgiliau
Sylfaenol. Dylid annog y gydnabyddiaeth hon; fodd
bynnag, nid yw’r dyfarniadau hyn yn canolbwyntio’n
benodol ar ddatblygiad proffesiynol o fewn yr ysgol.
159.	Cynigiodd y Cyngor yn ei ymgynghoriad y dylid
creu cyfle pellach i ysgolion ac AALlau sy’n
dangos safonau uchel mewn perthynas â DPP
gael eu cydnabod yn ffurfiol neu dderbyn ‘nod
barcud’ am y cyflawniadau hyn.
160.	Fodd bynnag, er y gallai ymgyngoreion weld
yn glir fanteision y broses sicrhau ansawdd/
dyfarnu nod barcud i AALlau, y sector preifat a
darparwyr eraill, derbyniwyd cefnogaeth gymysg
ar gyfer y cynnig i roi nod barcud i ysgolion.
Roedd pryderon arbennig a godwyd yn cynnwys
y safbwyntiau canlynol:
=	mae nifer sylweddol o ‘ddyfarniadau’ yn barod
ac ni fydd un arall yn ychwanegu llawer o werth.
Dylai fod pwyslais ar geisio achredu darparwyr
fel cwmnïau sector preifat, gwasanaethau
ymgynghorol AALlau a darparwyr trydydd parti
yn y lle cyntaf yn hytrach nag ysgolion;
=	byddai rhai ysgolion mewn lle gwell nag eraill
i ennill cydnabyddiaeth o’r fath;
=	byddai’n enghraifft arall o ‘dablau cynghrair’,
sef yr ysgolion hynny â chydnabyddiaeth a’r
rhai hynny heb gydnabyddiaeth.
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161.	Yn dilyn yr ymgynghoriad, nid yw’r Cyngor yn
gwneud argymhelliad i’r Cynulliad ar y mater
hwn. Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn cydnabod
bod dulliau eraill i ysgolion gael eu cymeradwyo
am ansawdd eu datblygiad proffesiynol a
chefnogaeth mentora/hyfforddi, er enghraifft,
drwy gyfeirio at eu hadroddiad arolygu
diweddaraf gan Estyn ar Gwestiwn Allweddol 7.

Dymuniadau yn erbyn anghenion
162.	Er bod y Cyngor yn hyderus y bydd y cynigion
a wnaed yn y bennod hon yn cael effaith
gadarnhaol, mae hefyd yn pwysleisio bod rhai
athrawon yn parhau i ymgymryd â datblygiad
proffesiyol sy’n amhriodol neu’n anaddas iddynt.
Er enghraifft:
=	nid ydynt yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol,
neu mae’n rhy gynnar yn eu gyrfaoedd i
ddilyn rhaglen benodol;
=	ni chânt gyfle byth i ddefnyddio’r sgiliau a’r
wybodaeth newydd yn eu hystafelloedd
dosbarth / ysgolion.
163.	Os yw athrawon i gael y budd mwyaf o’u
datblygiad proffesiynol, mae’n bwysig sicrhau bod
athrawon yn ymgymryd â gweithgareddau sy’n
berthnasol ac sy’n addas iddynt.
164.	Er mwyn cyflawni hyn, mae argaeledd mentora a
hyfforddiant o ansawdd da yn bwysig.
165.	Fel y trafodwyd ym Mhennod 4, bu ymatebwyr
yn amlygu’n fynych yn ymgynghoriad y Cyngor
pa mor bwysig oedd cael cefnogaeth mentora
a hyfforddiant ar lefel ysgolion ac AALlau. Barn
yr ymatebwyr oedd bod hyn yn ffactor pwysig a
pherthnasol yng nghyd-destun sicrhau ansawdd.
166.	Yn hyn o beth, mae’r Cyngor yn ailadrodd ei
argymhellion ym Mhennod 4 i’r Cynulliad.
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Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon yng Nghymru

Atodiad A
Learning and Teaching Scotland – Cofrestr
Genedlaethol o Ddarparwyr DPP

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol i Athrawon yng Nghymru

Ar ran y darparwr / sefydliad cytunaf i lynu wrth yr egwyddorion hyn a deallaf y gallai methu â gwneud hynny
arwain at gofrestru amodol neu ddileu neu atal cofrestru ar y Gofrestr Genedlaethol Darparwyr DPP. Deallaf y
caf gyfle i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniad a wneir.

Cytundeb i Ddarparwyr (ar waith rhwng 2002 a 2005)
Mae’r Gofrestr Genedlaethol Darparwyr DPP yn gofyn bod ymgeiswyr yn bodloni’r meini prawf a’r
egwyddorion cofrestru canlynol. Bydd tanysgrifwyr i’r Gofrestr yn disgwyl i ddarparwyr fodloni’r meini prawf
hyn ac yn gwerthuso’r dulliau cyflwyno yn unol â hynny. Bydd y Bwrdd Rheoli’n defnyddio’r meini prawf a’r
egwyddorion fel y sail ar gyfer cyfryngu mewn unrhyw anghydfod neu gŵyn yn erbyn darparwyr a gallai ddileu
darparwyr oddi ar y Gofrestr os caiff dyfarniadau eu cynnal.

Llofnodwyd ___________________________________________________ Dyddiad ____________________

Meini Prawf Cofrestru

Swydd ___________________________________________________________________________________

Enw llawn (printiwch) ________________________________________________________________________

Fel Darparwr DPP cofrestredig, mae fy sefydliad yn ymrwymo i’r canlynol:
Ar ran y darparwr / sefydliad __________________________________________________________________
= darparu DPP o ansawdd uchel;
= cynnig ymagweddau dyfeisgar a chreadigol at ddatblygu athrawon;
=	defnyddio staff profiadol sydd wedi’u cymhwyso’n dda ac sy’n meddu ar wybodaeth gyfoes o’r pynciau a
addysgir a sicrhau bod mecanweithiau yn eu lle i gynnal yr wybodaeth honno;
= dangos ymagwedd ddyfeisgar ac eglur at DPP o fewn ei weithrediadau ei hun;
= enghreifftio gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sector addysg y mae’n cynnig DPP iddo;
= darparu mynediad i ddysgwyr i gefnogaeth briodol lle bydd ei hangen;
= meddu ar y gallu i ateb y galw am y rhaglenni a gynigir;

E-bost ____________________________________________________________________________________
Cwblhewch y ffurflen hon a’i dychwelyd i:
CPD Register
Learning and Teaching Scotland
Floor 7
The Optima
58 Robertson Street
GLASGOW
G2 8DU
E-bost: cpdregister@LTScotland.org.uk

=	cynnig yr amser, y lle, yr arddull a’r cyflymder dysgu sy’n cydweddu orau ag anghenion y dysgwyr o fewn y
fanyleb gytunedig a nodir yng ngwybodaeth y cwrs;
= gweithredu gweithdrefnau gwerthuso ar gyfer ei ddarpariaeth DPP ac ymateb i adborth yn briodol;
= galluogi dysgwyr i olrhain eu cynnydd a chofnodi eu cyflawniad drwy ddarparu canlyniadau dysgu penodedig;
= cydymffurfio’n llawn â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r cyfleoedd dysgu;
= ymateb yn gywir ac yn brydlon i unrhyw geisiadau gan Fwrdd Rheolwyr y Gofrestr am wybodaeth;
=	bodloni safonau ansawdd priodol ar gyfer darpariaeth ddysgu a darparu tystiolaeth ddogfennol ddigonol o
hyn ar gais.
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Atodiad B
Amserlen ar gyfer datblygu ac ymgynghori
ar ‘bedair haen’ y Fframwaith Datblygiad
Proffesiynol 2005-07
Mae’r amserlen hwn yn rhoi crynodeb o waith y Cyngor wrth ymgynghori ynghylch sefydlu Fframwaith
Datblygiad Proffesiynol a darparu cyngor wedi hynny i Lywodaraeth Cynulliad Cymru fel a ganlyn:

Gweithredu
Ymgynghori ag athrawon, undebau ac eraill ynghylch y Fframwaith arfaethedig a
Haen 1 yn benodol

Cwblhawyd erbyn
Ionawr 2005 Ebrill 2005

Atodiad C
Crynodeb o’r argymhellion
Rhan A
Cofnodi Datblygiad Proffesiynol
Athrawon a Hunanadfyfyrio ar hyn gan
athrawon (Haen 3)

=	bod y Cynulliad yn croesawu’r egwyddorion
allweddol a osodwyd ym mharagraff 84 o
ran cofnodi datblygiad proffesiynol athrawon
ac adfyfyrio arno.

Gorffennaf 2005

Ymgynghori ag athrawon, undebau ac eraill ynghylch Haen 2 arfaethedig –
cydnabyddiaeth broffesiynol ac achrediad

Chwefror 2006 Ebrill 2006

Yn dilyn yr ymgynghoriad cychwynnol ar Haen 2, datblygu a chyflwyno cyngor i
Lywodraeth Cynulliad Cymru ar Haen 2

Awst 2006

=	cyflwyno Portffolio Datblygiad Proffesiynol
(PDP) safonol i bob athro/athrawes yng
Nghymru;

Ymgynghori ag athrawon, undebau ac eraill ar Haen 3 arfaethedig – Cofnodi
gweithgareddau datblygiad proffesiynol a hunanadfyfyrio a Haen 4 arfaethedig –
Sicrhau ansawdd darparwyr gweithgareddau DPP

Ebrill 2007 Mehefin 2007

=	Dylai fod gan y Portffolio Datblygiad
Porffesiynol y nodweddion canlynol:
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o	dylid sefydlu rheolau clir ar fynediad a
pherchnogaeth, er mwyn i athrawon
allu defnyddio’r PDP yn hyderus, gan
wybod y bydd eu cofnodion yn aros yn
gyfrinachol iddyn nhw;

		

o	dylid ei ategu gan arweiniad clir i
gynorthwyo athrawon i’w ddefnyddio fel
arf adfyfyriol effeithiol.

Mae’r Cyngor yn argymell y canlynol:

=	bod y Cynulliad yn cynnal adolygiad o’r
trefniadau cofnodi a’r gwaith papur ar
gyfer pob math o ddatblygiad proffesiynol
cenedlaethol yn gysylltiedig â’r cerrig milltir
yng ngyrfa athro/athrawes ddechrau cyn
gynted â phosibl, a dim hwyrach na 2010;

		

o	dylai gynnig ffurf safonol i bob athro/
athrawes yng Nghymru gofnodi ei
ddatblygiad proffesiynol drwy gydol ei
yrfa addysgu;

		

o	dylai fod yn rhan annatod o’r trefniadau
/ gofynion cofnodi presennol ac nid yn
rhywbeth ychwanegol. Mae’r Cyngor
yn ceisio symleiddio a chyflwyno
eglurder a chysondeb i’r trefniadau
cofnodi presennol. Ni ddylai’r Portffolio
gynyddu biwrocratiaeth na llwyth
gwaith i athrawon;

Medi 2007
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Pennod 4

Yn dilyn yr ymgynghoriad cychwynnol, datblygu a chyflwyno cyngor i Lywodraeth
Cynulliad Cymru ar strwythur cyffredinol y Fframwaith a materion yn codi o Haen 1

Yn dilyn yr ymgynghoriad cychwynnol ar Haenau 3 a 4, datblygu a chyflwyno cyngor i
Lywodraeth Cynulliad Cymru ar Haenau 3 a 4.

Cyngor yn cynnig y dylai fod yn estyniad
i’r Gofrestr Athrawon Cymwys yng
Nghymru;

o	dylai fod yn electronig ac ar y we yn
hytrach nag ar ffurf bapur. Felly, mae’r

=	bod y Cynulliad yn gwahodd y Cyngor i
gymryd yr awenau yng Nghymru i ddatblygu
a pheilota Portffolio Datblygiad Proffesiynol
i bob athro/athrawes, drwy ymgynghori’n
llawn â’r proffesiwn;
=	oherwydd yr angen i leihau biwrocratiaeth
i athrawon o ran cofnodi eu DPP, dylai’r
Portffolio fod yn orfodol ar gyfer pob
athro/athrawes newydd o 2010 a dylid ei
gyflwyno’n raddol ar gyfer athrawon sydd
eisoes wrth eu gwaith, wedi hynny;
=	bod y Cynulliad yn datblygu strategaeth yn
unol â’r amserlenni ar gyfer yr adolygiad ym
mharagraff 86, sy’n cydnabod pwysigrwydd
adfyfyrio dadansoddol gan athrawon ar y DPP
y maent yn ymgymryd ag ef ac sy’n eu cefnogi
wrth ymgymryd ag adfyfyrio o’r fath. Dylai prif
elfennau strategaeth o’r fath gynnwys y canlynol:
		

o	adolygu cynnwys y rhaglenni datblygiad
proffesiynol cenedlaethol presennol,
(gan gynnwys addysg a hyfforddiant
cychwynnol athrawon, Sefydlu a DPC)
gyda’r bwriad o helpu athrawon
i ddatblygu sgiliau hunanadfyfyrio
cynhwysfawr;

		

o	trefnu bod cefnogaeth hyfforddwyr,
mentoriaid ac ymgynghorwyr ar gael
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i gynorthwyo athrawon i adfyfyrio’n
ddadansoddol am eu DPP, yn enwedig
mewn ysgolion a gwasanaethau
ymgynghorol AALlau, gan ystyried y
bydd rhaglen Athro Siartredig sy’n
rhan o’r brif ffrwd yn helpu i ddarparu
cyflenwad o fentoriaid a hyfforddwyr o
safon uchel maes o law;
		

		

o	sicrhau bod gan athrawon ddigon
o amser rhwng eu gweithgareddau
datblygiad proffesiynol (yn arbennig ar
gyfer datblygiad proffesiynol cenedlaethol
yn gysylltiedig â’r cerrig milltir) ac o fewn
y broses rheoli perfformiad i adfyfyrio’n
llawn ac i asesu effaith eu datblygiad
proffesiynol yn eu hystafelloedd dosbarth;
o	gwahodd y Cyngor i arwain y broses
o ddatblygu arweiniad manwl i
gynorthwyo athrawon wrth adfyfyrio
ar eu DPP ac yna cynllunio eu dilyniant
gyrfaol ac anghenion datblygiad
proffesiynol pellach;

=	Mae’r Cyngor yn argymell bod timau
arweinyddiaeth ysgolion ac AALlau’n
cydnabod gwerth y rôl y gall mentora
a hyfforddi ei chwarae yn natblygiad
proffesiynol athrawon a’u bod yn datblygu’r
rolau hyn yn eu hysgolion.

Rhan B
Sicrhau ansawdd datblygiad proffesiynol
a’r rheiny sy’n ei ddarparu
Pennod 7
Mae’r Cyngor yn argymell y canlynol:
=	bod y Cynulliad yn croesawu’r egwyddorion
allweddol a sefydlwyd ym mharagraff 145
o ran sicrhau ansawdd rhaglenni datblygiad
proffesiynol athrawon a’r rhai sy’n ei
ddarparu;
=	bod y Cynulliad yn cynnal adolygiad o’r
trefniadau sicrhau ansawdd sy’n bodoli eisoes
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ar gyfer pob un o’r rhaglenni datblygiad
proffesiynol cenedlaethol yn gysylltiedig
â’r cerrig milltir yng ngyrfa athro/athrawes,
i’w cwblhau erbyn 2010 fan hwyraf. Dylai’r
adolygiad hwn gynnwys:
		

o	asesiad o briodoldeb a chysondeb y
trefniadau sicrhau ansawdd sy’n bodoli
eisoes;

		

o	ymchwiliad penodol i’r trefniadau
sicrhau ansawdd ar gyfer y rhaglenni
cenedlaethol hynny sy’n caniatáu lefel
uchel o hyblygrwydd i athrawon deilwra
eu gweithgareddau i’w hanghenion eu
hunain a gwario cyllid ar weithgareddau
o’u dewis – sef, DPC a’r Rhaglen Sefydlu
Broffesiynol i Benaethiaid (RhSBB);

		

o	asesiad o argaeledd cefnogaeth gan
fentoriaid, tiwtoriaid ac ymgynghorwyr
sydd wedi’u hyfforddi’n dda ar gyfer
athrawon mewn ysgol a / neu ar lefel
AALl;

		

o	ai corff unigol ai peidio ddylai fod yn
gyfrifol am sicrhau ansawdd yr holl
ddatblygiad proffesiynol cenedlaethol
sy’n gysylltiedig â’r cerrig milltir yng
ngyrfa athro/athrawes yng Nghymru;

		

o	rôl Estyn wrth arolygu a gwerthuso
rhaglenni presennol a / neu ddarparwyr.
Dylai hyn gynnwys amlder arolygiadau.

=	bod y Cynulliad yn gwahodd y Cyngor i
gymryd yr awenau wrth sefydlu trefniadau
sicrhau ansawdd helaethach yng Nghymru,
yn enwedig:
		

o	Cofrestr gymeradwy o ddarparwyr a
rhaglenni;

		

o

Cod Ymarfer ar gyfer darparwyr.

=	bod gofyn i bob darparwr datblygiad
proffesiynol yng Nghymru fod wedi’i
gofrestru a thrwy wneud hynny dylai pob
un gydymffurfio â rhai isafswm safonau fel y
nodir mewn Cod Ymarfer ar gyfer darparwyr.
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