Cyngor y Gweithlu Addysg
(CGA)
Ymgynghoriad ar ffioedd a
gynigir am achredu Addysg
Gychwynnol Athrawon
Dyddiad cyhoeddi:

14 Mai 2018

Angen ymatebion erbyn:

6 Gorffennaf 2018 (5pm)

Ffioedd a gynigir am achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yng
Nghymru
Trosolwg :

Mae’r ddogfen hon yn gwahodd barn ar y model ffioedd a gynigir am
achredu rhaglenni AGA yng Nghymru.

Sut i ymateb:

Gallwch gyflwyno ymatebion ar lein gan ddefnyddio’r ddolen neu eu hanfon
trwy e-bost i ITEaccreditation@ewc.wales erbyn 5pm ar 6 Gorffennaf 2018

Manylion cyswllt:

I gael mwy o wybodaeth:
Achredu AGA
e-bost: ITEaccreditation@ewc.wales
ffôn: 029 2046 0099

Diogelu data:

Sut y bydd y farn a’r wybodaeth a roddwch inni’n cael eu defnyddio
Mae CGA yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a fydd yn cynnwys
enw’r person neu’r sefydliad a anfonodd yr ymateb. Os nad ydych eisiau i’ch
enw neu enw’ch sefydliad gael ei gyhoeddi, nodwch hynny wrth gyflwyno’ch
ymateb.

ADRAN 1:

CEFNDIR I’R BROSES ACHREDU

Gosodwyd gorchymyn gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 15 Chwefror 2017 yn ychwanegu pedwar
pŵer arall i ddyletswyddau statudol presennol CGA o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, sef:





achredu cyrsiau neu raglenni addysg gychwynnol athrawon ysgol;
monitro cydymffurfedd cyrsiau neu raglenni achrededig addysg gychwynnol athrawon
â’r meini prawf achredu;
tynnu achrediad cyrsiau neu raglenni addysg gychwynnol athrawon ysgol yn ôl;
codi ffioedd mewn cysylltiad â darparu’r gwasanaeth.

Wrth gyflawni’r swyddogaethau hyn, mae CGA yn ceisio sicrhau bod rhaglenni AGA yn briodol yn
broffesiynol, yn ymestynnol ac yn arwain at fodloni safonau Statws Athro Cymwysedig (SAC) yng
Nghymru gan athrawon dan hyfforddiant.
Daeth y Rheoliadau i rym ar 10 Mawrth 2017 gan nodi rhagor o fanylion am rôl newydd CGA.
Fel y nodir uchod, mae Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol
Athrawon)(Swyddogaethau Ychwanegol)(Cymru) (Diwygio) 2017 yn caniatáu i CGA godi ffi ar
bartneriaethau i asesu ei raglen. Ni chaiff y ffioedd a godir gan CGA fod yn fwy na chost darparu’r
gwasanaeth.

ADRAN 2:

TREFNIADAU PRESENNOL FFIOEDD

Ni chodwyd ffi ar bartneriaethau sy’n cyflwyno rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon sy’n rhedeg
o fis Medi 2019 ymlaen gan fod costau’r cylch cyntaf o achrediadau wedi cael eu talu gan
Lywodraeth Cymru, trwy gyllid grant i CGA.
ADRAN 3:

DATBLYGU’R CYNIGION AR GYFER FFIOEDD AM ACHREDU RHAGLENNI AGA

Mae’r modelau ffioedd a gynigir wedi cael eu datblygu fel bod y ffioedd achredu yn ddigon i dalu
costau uniongyrchol CGA sy’n gysylltiedig ag ymweliadau achredu. Gan fod achredu rhaglenni AGA
yn un o swyddogaethau statudol craidd CGA, nid yw costau staffio a gorbenion wedi cael eu cymryd i
ystyriaeth wrth ystyried pa ffioedd y dylid eu codi ar bartneriaethau.
Mae’r holl fodelau ffioedd a gynigir wedi cael eu seilio ar fodel adennill costau rhannol, gan gymryd i
ystyriaeth gostau gwirioneddol rhagamcanol am gyflawni asesiadau ac adolygiadau achredu.
Defnyddiwyd tair egwyddor allweddol i ddylanwadu ar ddatblygiad pob model ffioedd a gynigir, sef:


Cynaliadwyedd – rhaid i’r ffioedd sydd i gael eu talu fod ar lefel ddigonol i sicrhau bod gan
CGA lefel cyllid gynaliadwy i’w alluogi i gyflawni ei swyddogaeth statudol mewn perthynas ag
achredu AGA;



Cymesuredd – rhaid i unrhyw lefel ffi fod yn gymesur â’r gwaith sy’n cael ei gyflawni gan
Fwrdd Achredu AGA (y Bwrdd) a swyddogion;



Cost-effeithiolrwydd – rhaid i unrhyw fodel a gynigir fod yn gost-effeithiol yn nhermau
costau gweinyddol i CGA.

ADRAN 4:

MODELAU FFIOEDD A GYNIGIR

Model 1
Mae Model 1 yn cynnig codi ffi ar wahân ar bartneriaethau am bob un o’r canlynol:
i) asesiadau achredu (rhaglenni newydd ac sy’n bodoli eisoes);
ii) adolygiad o newidiadau mawr i raglen; a
iii) ymweliad monitro a gyflawnir trwy’r Bwrdd.
Ffioedd am bob cais / ymweliad
Cais am achrediad (rhaglen newydd)

£7,400

Cais am achrediad (rhaglenni sy’n bodoli eisoes)

£7,400

Adolygiad o newidiadau mawr arfaethedig i raglen AGA
achrededig
Ymweliad monitro

£1,700

Mae hyn yn ymwneud ag ymweliad gan bwyllgor o’r Bwrdd lle mae
amodau achrediad wedi cael eu gosod, ac nid yw’n ymwneud â’r
ymweliadau monitro blynyddol gan Estyn.

Hanner diwrnod £875
Diwrnod llawn £1,400

Talu ffioedd
Mae’r ffi am gais am achrediad (rhaglenni newydd ac sy’n bodoli eisoes) i gael ei thalu ar yr adeg
mae’r bartneriaeth yn cyflwyno’r profforma wedi’i gwblhau i CGA.
Bydd CGA yn gofyn am y ffi am adolygiad o newidiadau mawr i raglen ar ôl i’r newidiadau
arfaethedig gael eu hystyried, ac i swyddogion benderfynu bod angen adolygiad gan bwyllgor o’r
Bwrdd.
Bydd CGA yn gofyn am y ffi am ymweliadau monitro ar ôl i ddyddiad gael ei drefnu i bwyllgor o’r
Bwrdd ymweld â’r bartneriaeth.
Model 2
Mae Model 2 yn cynnig codi ffi ar wahân ar bartneriaethau am bob asesiad achredu (rhaglenni
newydd ac sy’n bodoli eisoes) a gyflawnir trwy’r Bwrdd a hefyd ffi monitro flynyddol, a fyddai’n talu
am nifer ddigyfyngiad o adolygiadau o newidiadau mawr i raglen ac ymweliadau monitro, a gyflawnir
trwy’r Bwrdd yn ystod pob blwyddyn.
Ffioedd am bob cais
Cais am achrediad (rhaglen newydd)

£7,400

Cais am achrediad (rhaglen sy’n bodoli eisoes)

£7,400

Ffi flynyddol
1 rhaglen
2 raglen
3 rhaglen
4 rhaglen
5 rhaglen
Unrhyw raglenni ychwanegol

£740
£1,480
£2,220
£2,960
£3,700
£740 yr un

Talu ffioedd
Mae’r ffi am gais am achrediad (rhaglenni newydd ac sy’n bodoli eisoes) i gael ei thalu ar yr adeg
mae’r bartneriaeth yn cyflwyno ei profforma i CGA.
Mae’r ffi flynyddol i gael ei thalu gan y bartneriaeth i CGA ar neu o gwmpas 1 Medi bob blwyddyn.
Model 3
Mae Model 3 yn cynnig codi un ffi ar bartneriaethau am bob asesiad achredu (rhaglenni newydd ac
sy’n bodoli eisoes) a gyflawnir trwy’r Bwrdd, ond sy’n cymryd i ystyriaeth unrhyw ymweliadau
monitro neu adolygiadau wedi hynny o newidiadau mawr ar hyd cyfnod yr achrediad (5 mlynedd fel
arfer).
Ffioedd am bob caisType equation here.
Cais am achrediad – rhaglen newydd neu sy’n bodoli eisoes

£11,100

- Yn cynnwys unrhyw ymweliadau monitro wedi hynny yn ystod
cyfnod yr achrediad
- Yn cynnwys unrhyw adolygiadau y mae eu hangen wedi hynny
o newidiadau mawr i’r rhaglen yn ystod cyfnod yr achrediad

Talu ffioedd
Mae’r ffioedd i gael eu talu ar yr adeg mae’r bartneriaeth yn cyflwyno ei profforma i CGA.
Cyflwyno’r model ffioedd cytunedig
Bydd y model ffioedd newydd yn cael ei gyflwyno ar ôl ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad.
Ar gyfer ceisiadau am raglenni newydd, bydd y ffioedd yn berthnasol o 1 Rhagfyr 2018.
Bydd angen i unrhyw bartneriaethau sydd eisiau cynnig rhaglenni AGA o Fedi 2020 ymlaen
gyflwyno’r ceisiadau hyn i CGA erbyn 1 Rhagfyr 2018. Ni fydd CGA yn ystyried unrhyw geisiadau am
raglenni newydd cyn y dyddiad hwn.
Ar gyfer ymweliadau monitro neu adolygiadau o raglenni sy’n bodoli eisoes, a achredwyd yn y cylch
cyntaf o achrediadau, bydd y ffioedd yn berthnasol o 1 Ebrill 2019.

Crynodeb o’r modelau a gynigir
Y model mae CGA yn ei ffafrio ar gyfer ffioedd achredu AGA yw model 1. Y fantais amlwg i’r model
hwn yw bod partneriaethau’n talu’n uniongyrchol, am y gwasanaethau y mae arnynt eu hangen yn
unig, ac na fydd CGA yn darparu gwasanaeth na fydd yn gallu adennill costau amdano.
Ynghylch model 2, bydd CGA o bosibl yn darparu rhai gwasanaethau o bosib na fydd yn gallu adennill
y costau amdanynt. Er enghraifft, pe bai ar raglen angen nifer o ymweliadau monitro yn ystod
blwyddyn, mae’n bosibl y bydd cost yr ymweliadau’n uwch na’r ffioedd blynyddol mae’r bartneriaeth
yn eu talu. Yn yr un modd, os nad oes angen unrhyw ymweliadau monitro ar bartneriaeth, bydd yn
talu am wasanaeth nad oes mo’i angen arni.
Hefyd, mewn perthynas â model 3, trwy dalu swm cyfwerth â’r ffi flynyddol ar adeg cyflwyno cais, pe
câi’r achrediad ei dynnu’n ôl, neu pe bai partneriaeth yn dewis peidio â chynnig rhaglen mwyach, yn
ystod y cyfnod o 5 mlynedd, byddai’r bartneriaeth eisoes wedi talu am unrhyw ymweliadau posibl,
na fyddent yn awr yn cael eu cynnal.

ADRAN 5:

CRYNODEB O GWESTIYNAU’R YMGYNGHORIAD

Rhestrir cwestiynau penodol ar y Ffurflen Ymateb i’r Ymgynghoriad ac fe’ch gwahoddir i roi atebion
iddynt trwy ddefnyddio’r ddolen ar-lein neu drwy lawrlwytho’r ffurflen ymateb a’i hanfon trwy ebost i iteaccreditation@ewc.wales.
Cwestiwn 1
Ydych chi’n cytuno na chaiff y ffioedd a godir gan CGA fod yn fwy na chost darparu’r gwasanaeth?
Cwestiwn 2
Mae CGA yn cynnig bwrw ymlaen ar sail model 1. Ydych chi’n cytuno mai hwn yw’r model priodol?
Cwestiwn 3
O ran y model yr ydych yn ei ffafrio, ydych chi’n cytuno â’r amserlen ar gyfer talu neu gasglu’r
ffioedd achredu?
Cwestiwn 4
Hoffem wybod eich barn am yr effeithiau y byddai'r model ffioedd arfaethedig yn ei chael ar yr iaith
Gymraeg, yn benodol ar:
i) gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg; a
ii) pheidio â thrin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.
Cwestiwn 5
Rhowch unrhyw sylwadau eraill sydd gennych ar y cynigion yn y ddogfen hon.

