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1.0

Cyflwyniad

Cyflwynwyd gorchymyn gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 15 Chwefror 2017 yn ychwanegu
pedwar pŵer ychwanegol at ddyletswyddau statudol presennol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) o
dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, sef:





achredu cyrsiau neu raglenni addysg gychwynnol athrawon ysgol;
monitro cydymffurfio 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 addysg gychwynnol
athrawon yn broffesiynol briodol, a heriol a bod athrawon dan hyfforddiant yn bodloni’r safonau
Statws Athro Cymwys (SAC) yng Nghymru o ganlyniad.
Daeth Rheoliadau i rym ar 10 Mawrth 2017 yn amlinellu rhagor o fanylion am rôl newydd CGA.
Mae Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon)
(Swyddogaethau Ychwanegol) 2017 yn galluogi CGA i godi ffi ar bartneriaeth i asesu ei rhaglen. Ni
chaiff y ffioedd a godir gan CGA fod yn fwy na chost darparu’r gwasanaeth.
Ni chodwyd ffi ar bartneriaethau sy’n cyflwyno rhaglenni addysg gychwynnol athrawon a gynhelir o
fis Medi 2019 gan fod costau am rownd gychwynnol yr achrediadau wedi cael eu talu gan
Lywodraeth Cymru, trwy gyllid grant i CGA.

2.0

Y broses ymgynghori

Roedd y broses ymgynghori fel a ganlyn:


cyhoeddi ar wefan CGA lle trefnwyd bod y canlynol ar gael:
o
o
o

dogfen ymgynghori;
ffurflen i’w lawrlwytho i ymateb i’r ymgynghoriad;
ffurflen ar-lein i ymateb i’r ymgynghoriad.

 anfonwyd neges e-bost yn hysbysu rhanddeiliaid bod yr ymgynghoriad wedi’i gyhoeddi, a
oedd yn cynnwys darparu dolen y wefan i’r canlynol:
o
o
o
o

Partneriaethau addysg gychwynnol athrawon;
Consortia Rhanbarthol;
Estyn;
Cynghorau Addysgu Cyffredinol eraill.
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 cynnwys nodyn yn y cylchlythyr i randdeiliaid bod yr ymgynghoriad wedi’i gyhoeddi, a
oedd yn cynnwys darparu dolen y wefan.
Anogwyd ymatebwyr i ymateb gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein neu drwy lawrlwytho’r holiadur oddi
ar wefan CGA a’i gyflwyno’n electronig.
Cynhaliwyd y cyfnod ymgynghori rhwng 14 Mai 2018 a 6 Gorffennaf 2018.

3.0

Ymatebion i’r ymgynghoriad – sefydliadau ac unigolion

Derbyniwyd cyfanswm o 6 ymateb i’r ymgynghoriad fel a ganlyn:







Yr Athrofa, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Ysgol Rhydywaun
Estyn
UCAC
Prifysgol De Cymru
Grŵp Partneriaeth Addysg Gychwynnol Athrawon Aberystwyth

4.0 Prif ganfyddiadau
Roedd holiadur yr ymgynghoriad yn cynnwys 4 cwestiwn ac yn gwahodd sylwadau ychwanegol
hefyd.
Dyma’r cwestiynau a ofynnwyd:
Cwestiwn 1 – A ydych chi’n cytuno nad yw’r ffioedd a godir gan CGA efallai’n fwy na chost darparu’r
gwasanaeth?
Cwestiwn 2 – Mae CGA yn cynnig bwrw ymlaen ar sail model 1. A ydych chi’n cytuno mai hwn yw’r
model priodol?
Cwestiwn 3 – O ran y model yr ydych yn ei ffafrio, a ydych chi’n cytuno â’r amserlen ar gyfer talu neu
gasglu’r ffioedd achredu?
Cwestiwn 4 – Hoffem gael gwybod eich barn am yr effeithiau y byddai’r model ffioedd arfaethedig
yn eu cael ar y Gymraeg, yn benodol ar y canlynol:
i) cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg; a
ii) pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Cwestiwn 5 - Rhowch unrhyw sylwadau pellach sydd gennych ar y cynigion yn y ddogfen hon.
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Ymatebion
Cwestiwn 1
 roedd 4 o ymatebwyr yn cytuno â’r cwestiwn hwn
 nid oedd 2 ymatebwr yn cytuno â’r cwestiwn hwn
Cwestiwn 2
 roedd 4 o ymatebwyr yn cytuno â’r cwestiwn hwn
 nid oedd 2 ymatebwr yn cytuno â’r cwestiwn hwn
Cwestiwn 3
 roedd 5 o ymatebwyr yn cytuno â’r cwestiwn hwn
 nid oedd 1 ymatebwr yn cytuno â’r cwestiwn hwn
Cwestiwn 4
Darparwyd nifer o sylwadau ychwanegol.
Cwestiwn 5
Darparwyd nifer o sylwadau ychwanegol.

Mae manylion llawn am yr ymatebion wedi’u rhestru yn Atodiad A.
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ATODIAD A
YMATEBION I’R YMGYNGHORIAD
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Ymatebion a dderbyniwyd
Cwestiwn 1:
A ydych chi’n cytuno na chaiff y ffioedd a godir gan CGA fod yn fwy na chost darparu’r
gwasanaeth?
Ydw
Nac ydw
Cyfanswm

4
2
6

66.7%
33.3%
100%

Sylwadau
Dylai ffioedd fod ar sail adfer costau yn unig, ac ni ddylent atal partneriaethau AGA rhag
cyflwyno rhaglenni i’w hachredu, eu hailahcredu a’u haddasu.
Mae angen rhagor o wybodaeth i egluro’r canlynol:


Y gwahaniaeth rhwng rhaglenni newydd a rhaglenni sy’n bodoli eisoes gan fod y ffi
fesul cais yr un fath ar gyfer y naill a’r llall. Byddai rhesymeg ar gyfer hyn yn
ddefnyddiol.



Diffiniad a graddau disgwyliedig ‘newidiadau mawr’. Beth yw ‘newid mawr’? A yw’r
diffiniad yn ystyried rheoliadau’r brifysgol ar gyfer addasiadau mawr i raglenni?

Nid oes cyfeiriad at niferoedd disgwyliedig ar raglenni gan y gallai hyn effeithio ar y cyllid
sydd ar gael i dalu costau achredu. Gallai hyn beidio â chymell partneriaethau i geisio
achrediad am gyrsiau llai a allai ymateb i angen penodol neu faes prinder.
Mae’r ffioedd ar gyfer ymweliadau monitro yn caniatáu ar gyfer dull gwahaniaethol yn
dibynnu ar raddau’r monitro sydd ei angen.
Mae angen gwasgaru ffioedd dros gyfnod. Gallai model 1 yn amlwg fod yn fwy na chost
darparu’r gwasanaeth.

Cwestiwn 2:
Mae CGA yn cynnig bwrw ymlaen ar sail model 1. A ydych chi’n cytuno mai dyma’r model priodol?
Ydw
Nac ydw
Cyfanswm

4
2
6

66.7%
33.3%
100%

Sylwadau
Mae’n ymddangos mai dyma’r model tecaf ac mae’n osgoi gwariant diangen gan
bartneriaethau AGA.
Byddai’n ddefnyddiol pe bai CGA yn darparu rhagor o wybodaeth am beth yw ‘costau
6

uniongyrchol’ ar gyfer achredu os na chaiff costau staffio a gorbenion eu cynnwys yn y
ffioedd achredu.
Mae’r ddogfen yn datgan y dylai unrhyw fodel ffioedd ffafriedig fod ar lefel ddigonol i
sicrhau bod gan CGA lefel gynaliadwy o gyllid. Dylai’r model ffioedd a fabwysiedir fod yn
gynaliadwy ar gyfer partneriaethau hefyd, ac nid yn waharddol. Byddai dadansoddiad
cliriach o gostau uniongyrchol yn helpu partneriaethau i ddeall sut mae’r broses achredu’n
darparu gwerth am arian.
Cytunaf mai talu am y gwasanaethau y mae arnynt eu hangen yn unig yw’r ffordd orau o
strwythuro’r ffioedd.
Mae ffactor anhysbys i fodel 1. Gellid trefnu ymweliadau monitro ar sail aneglur. Rydym ni’n
cefnogi Model 2. Mae arwydd cliriach o gostau sefydlog a thecach yn ôl nifer y rhaglenni
sy’n cael eu hadolygu/monitro.

Cwestiwn 3:
O ran y model yr ydych yn ei ffafrio, a ydych yn cytuno â’r amserlen ar gyfer talu neu gasglu’r
ffioedd achredu?
Ydw
Nac ydw
Cyfanswm

5
1
6

83.3%
16.7%
100%

Sylwadau
Mae’n ymddangos bod hon yn amserlen synhwyrol ac o bosibl yn effeithlon.

Cwestiwn 4:
Hoffem gael gwybod eich barn ar yr effeithiau y byddai’r model ffioedd arfaethedig yn eu cael ar y
Gymraeg, yn benodol ar:
i) y cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg; a
ii) pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Sylwadau
Nid ydym yn rhagweld unrhyw effeithiau niweidiol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg
nac ar degwch rhwng y ddwy iaith.
Ni ddylai pris y ffi gael effaith niweidiol ar achredu darpariaeth Gymraeg AGA. Er enghraifft,
gallai rhai cyrsiau Cymraeg fod â niferoedd cymharol fach gydag incwm mwy cyfyngedig o
ffioedd myfyrwyr.
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Hyderwn y gall pob agwedd ar y broses achredu ddigwydd trwy gyfrwng y Gymraeg, gan
gynnwys unrhyw ymweliadau monitro, a bod y posibilrwydd hwnnw’n cael ei hyrwyddo’n
amlwg i’r sefydliadau/partneriaethau dan sylw (h.y. cynnig rhagweithiol).
Bydd effeithiau’r modelau ffioedd arfaethedig yn arwyddocaol i bartneriaethau, beth
bynnag fo’u dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg).
Nid yw’n berthnasol i’n rhaglen, a dim effaith.

Cwestiwn 5:
Rhowch unrhyw sylwadau pellach sydd gennych ar y cynigion yn y ddogfen hon.
Sylwadau
Fel y nodwyd yn flaenorol, mae angen rhagor o wybodaeth am beth yw ‘costau
uniongyrchol’ gan fod achredu rhaglenni AGA yn un o swyddogaethau craidd CGA.
Mae’r ffioedd arfaethedig, fel yr awgrymir yn y tri opsiwn yn arwyddocaol, ac o gymharu â’r
ffioedd hynny a godir gan gyrff proffesiynol eraill y mae Sefydliadau Addysg Uwch yn
gweithio gyda nhw, yn uchel. Er y cydnabyddir bod angen ffi, mae angen i hyn fod yn
gymesur â’r gwaith a’r ymdrech sy’n gysylltiedig â’r gost sylweddol i bartneriaethau
ddatblygu, dilysu a chynnal rhaglenni newydd yn unol â’r meini prawf achredu, ac mae
angen ystyried hyn.
Er bod y brifysgol yn anghytuno â’r ffioedd fel y cynigir, byddem yn ystyried mai opsiwn un
yw’r lleiaf niweidiol mewn termau ariannol.
Mae model 2 yn fwy agored, tryloyw ac yn fwy colegaidd.
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