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1.0

Ynghylch y ddogfen hon
1. Yn ystod eu gyrfa, gallai llawer o ymarferwyr addysg cymwys ddewis peidio ag ymarfer
am gyfnod estynedig. Gallai hyn ddigwydd am nifer o resymau, megis mynd ar drywydd
swydd arall, ymgymryd ag astudiaeth bellach, teithio, cymryd absenoldeb rhiant neu
ymgymryd â chyfrifoldebau gofalu.
2. Mewn gwirionedd, gallai pobl o'r fath ei chael hi'n anodd dychwelyd i ymarfer. Er
enghraifft:


maent yn brin o hyder, neu'n teimlo eu bod wedi colli gafael ar ddatblygiadau
newydd;



maent yn cael anhawster wrth gael swyddi oherwydd nad yw eu sgiliau a'u
gwybodaeth mor gyfoes ag ymgeiswyr eraill am swyddi.



mae lleoedd ar gyrsiau priodol yn gyfyngedig neu’n anfodol.

3. Pan fydd pobl o'r fath yn ceisio dychwelyd i ymarfer, mae'n bwysig eu bod yn
ymbaratoi'n drylwyr a bod eu gwybodaeth a'u sgiliau'n gyfoes, nid yn unig er lles yr
unigolion y byddant yn eu haddysgu ond hefyd er eu lles eu hunain.
4. Os ydych yn athro/athrawes gymwys neu’n ddarlithydd AB sy’n ceisio dychwelyd i
ymarfer ar ôl seibiant estynedig, yna mae'r meini prawf a nodir yn y llyfryn hwn yn
berthnasol i chi.

2.0

Dychwelyd i ymarfer - i bwy mae'r meini prawf yn berthnasol?
5. Mae’r Meini Prawf Dychwelyd i Ymarfer yn wahanol, gan ddibynnu ar ba gategori neu
gategorïau cofrestru rydych yn gwneud cais amdano/amdanynt.
6. Os ydych yn gwneud cais i gofrestru yn y categori 'Athro Cymwys' (gyda Statws Athro
Cymwys (SAC)) a bu i chi ennill SAC fwy na 5 mlynedd yn ôl ond rydych heb weithio fel
athro cymwys yn y DU, gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu dramor yn
y pum mlynedd diwethaf, mae’r meini prawf Dychwelyd i Ymarfer yn berthnasol i chi.
7. Os ydych yn gwneud cais i gofrestru yn y categori Darlithydd AB, ac rydych heb weithio
fel Darlithydd AB yn y DU, gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu dramor
yn y pum mlynedd diwethaf neu os nad oes gennych o leiaf tair blynedd o brofiad o’r
meysydd diwydiant, proffesiynol neu fusnes a enillwyd yn y 5 mlynedd diwethaf, yna,
mae’r meini prawf yn gymwys i chi.
8. Os ydych yn gwneud cais i gofrestru yn y categori Darlithydd AB, ac rydych yn ymgymryd
â hyfforddiant ar gwrs hyfforddiant cychwynnol athrawon ôl-orfodol gyda darparwr
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achrededig yng Nghymru neu Loegr, neu rydych ar fin gwneud hynny, rydych wedi’ch
eithrio rhag gofynion y cynllun Dychwelyd i Ymarfer.

3.0

Beth sydd angen i mi ei wneud er mwyn cwblhau Dychwelyd i Ymarfer?
9. Wrth ddychwelyd i ymarfer, mae'r Cyngor o'r farn mai chi fel unigolyn sydd yn y lle
gorau i nodi pa feysydd o'ch gwybodaeth a'ch sgiliau sydd angen eu diweddaru.
10. Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn mynnu bod y cyfnod diweddaru y bydd rhaid i chi
ymgymryd ag ef yn cynnwys o leiaf 10 diwrnod llawn (neu amser cyfwerth).
11. Gall y cyfnod hwn gynnwys unrhyw gyfuniad o ymarfer dan oruchwyliaeth, astudio
ffurfiol neu astudio hunan-gyfeiriedig o'ch dewis (gweler adran 4 i gael manylion
pellach). Ein hunig ofyniad yw bod unrhyw astudio hunan-gyfeiriedig yn ffurfio hanner y
cyfnod ar y mwyaf. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys:


4 diwrnod o ymarfer dan oruchwyliaeth, 3 diwrnod o astudio ffurfiol a thri diwrnod
o astudio hunan-gyfeiriedig;



6 diwrnod o astudio ffurfiol a 4 diwrnod o ymarfer dan oruchwyliaeth;



10 diwrnod o ymarfer dan oruchwyliaeth.

Nid rhestr gynhwysfawr yw hon. Enghreifftiau'n unig yw'r uchod, i ddangos pa mor
hyblyg mae’r trefniadau’n gallu bod.

4.0

Y gweithgareddau a gynhwysir yn eich cyfnod diweddaru
12. Eich cyfrifoldeb chi yw diweddaru'ch gwybodaeth a'ch sgiliau. Chi sydd yn y sefyllfa orau
i bennu pa feysydd y bydd angen i chi eu diweddaru, ac mae'n debyg y byddant yn
dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys:


eich profiad blaenorol;



unrhyw ddatblygiadau perthnasol yn eich pwnc, eich cyfnod neu ddatblygiadau
addysgol yn ystod y cyfnod pan nad oeddech yn rhan o'r proffesiwn.



meysydd lle rydych yn teimlo eich bod yn brin o wybodaeth neu hyder.

13. Nid oes rhaid i chi gwblhau eich cyfnod diweddaru'n llawn-amser, fodd bynnag, mae'n
rhaid cwblhau'r diweddaru i gyd ddeuddeng mis ar y mwyaf cyn gwneud cais i gofrestru
gyda ChyngACC.
4.1

Addysgu dan oruchwyliaeth
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14. Os ydych yn gwneud cais i gofrestru yn y categori ‘athro cymwys’, mae’n rhaid i
unrhyw ymarfer dan oruchwyliaeth gael ei oruchwylio gan athro/athrawes sydd wedi'i
gofrestru/ei chofrestru gyda CGA. Er enghraifft, gall hyn gynnwys cyflogaeth fel
Cynorthwyydd Addysgu mewn ysgol, ar yr amod eich bod yn ymgymryd â nifer yr oriau o
"waith penodedig" athro/athrawes sydd eu hangen, dan oruchwyliaeth. Gellir
ymgymryd ag ymarfer dan oruchwyliaeth mewn mwy nag un ysgol.
15. Mae'n rhaid i'ch goruchwyliwr:




fod yn athro/athrawes sydd wedi’i gofrestru/ei chofrestru’n barhaus o 1af Ebrill 2012
tan 31ain Mawrth 2015;
fod wedi cwblhau’r cyfnod Sefydlu statudol os yw’n ofynnol iddo/iddi wneud hynny
dan Adran 17 o Ddeddf Addysg (Cymru) 2014.
peidio â bod yn destun unrhyw gamau disgyblu gan gyflogwr, fod wedi’i wahardd
neu ai atal rhag ymarfer gan y Cyngor o un neu fwy o’r categorïau cofrestru, neu ei
wahardd neu ei atal gan unrhyw un o’i gyrff cyfwerth yn y Deyrnas Unedig neu
Iwerddon.

16. Nid yw CGA yn nodi meini prawf manwl o ran pa dasgau mae "ymarfer dan
oruchwyliaeth" yn eu golygu, neu faint o ymarfer dan oruchwyliaeth y gallai fod ei angen
arnoch. Mae'n well i hyn gael ei negodi rhyngoch chi a'ch goruchwyliwr, ar sail eich
anghenon a faint o amser gall eich goruchwyliwr ei roi i chi. Fodd bynnag, byddem yn
disgwyl i oruchwylio berthyn i un neu fwy o'r 4 maes a ddiffinnir yn Rheoliad 17 o
Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015 fel "gwaith
penodedig" athro/athrawes, sef:


cynllunio a pharatoi gwersi a chyrsiau ar gyfer disgyblion;



cyflwyno gwersi i ddisgyblion. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno drwy gyfrwng dysgu o
bell neu dechnegau gyda chymorth cyfrifiadur;



asesu datblygiad, cynnydd a chyrhaeddiad disgyblion;



adrodd ynghylch datblygiad, cynnydd a chyrhaeddiad disgyblion.

17. Os ydych yn gwneud cais i gofrestru yn y categori Darlithydd AB, bydd rhaid i unrhyw
ymarfer dan oruchwyliaeth gael ei oruchwylio gan Ddarlithydd AB sydd wedi’i gofrestru
gyda CGA, a gall ddigwydd mewn mwy nag un coleg.
18. Mae’n rhaid i’ch goruchwyliwr:



fod wedi’i gofrestru gyda CGA yn y categori Darlithydd AB;
heb fod yn destun unrhyw gamau disgyblu gan gyflogwr, neu fod wedi’i wahardd
neu ei atal rhag ymarfer gan y Cyngor o un neu fwy o’r categorïau cofrestru, neu fod
wedi’i wahardd neu ei atal gan unrhyw un o’i gyrff cyfwerth yn y Deyrnas Unedig
neu Iwerddon
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19. Nid yw CGA yn nodi meini prawf manwl o ran pa dasgau mae “ymarfer dan
oruchwyliaeth” yn eu golygu, neu faint o ymarfer dan oruchwyliaeth y gallai fod ei angen
arnoch. Mae’n well i hyn gael ei negodi rhyngoch chi a’ch goruchwyliwr, ar sail eich
anghenion a faint o amser gallai goruchwyliwr ei roi i chi.
4.2

Astudio ffurfiol
20. Cyfnod o astudio strwythuredig yw astudio ffurfiol, a ddarperir gan sefydliad neu
unigolyn. Gall hyn gynnwys dysgu o bell neu e-ddysgu. Mae'n rhaid iddo fod yn
berthnasol i'ch ymarfer.
21. Mae enghreifftiau o astudio ffurfiol y gallech ddewis eu dilyn yn cynnwys:


cyrsiau personol neu broffesiynol perthnasol;



rhaglenni "dychwelyd i addysgu" a gaiff eu rhedeg gan Sefydliadau Hyfforddiant
Cychwynnol Athrawon;



gweithgareddau datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) perthnasol, er enghraifft
diwrnodau hyfforddi a gaiff eu rhedeg gan ysgolion, colegau neu sefydliadau eraill,
arsylwi o fewn ysgol neu goleg neu amser a dreulir gydag ymgynghorydd neu
arbenigwr (ym myd diwydiant neu faes arall);



modiwlau perthnasol a gaiff eu rhedeg gan Sefydliadau Hyfforddiant Cychwynnol
Athrawon, gan gynnwys y Brifysgol Agored, Gwasanaethau Ymgynghori
Awdurdodau Lleol neu sefydliadau eraill;

Nid rhestr gynhwysfawr yw hon. Enghreifftiau'n unig yw'r uchod, i ddangos pa mor
hyblyg yw ein trefniadau.
22. Nid yw CGA yn achredu cyrsiau neu weithgareddau penodol, gan mai chi fydd yn y
sefyllfa orau i bennu pa fathau o astudio ffurfiol yw'r rhai mwyaf priodol i chi wrth
ddiweddaru'ch gwybodaeth a'ch sgiliau eich hunan.
4.3

Astudio hunan-gyfeiriedig
23. Mae astudio hunan-gyfeiriedig yn gyfnod dysgu y gallwch ei strwythuro i gyd-fynd â'ch
anghenion eich hunan, gan ddefnyddio llyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion, gwefannau
neu unrhyw ddull ymchwil arall. Fodd bynnag, fel y nodir yn gynt yn y ddogfen hon, ni all
astudio hunan-gyfeiriedig ffurfio mwy na 5 diwrnod o'r cyfnod 10 diwrnod.
24. Efallai y byddwch yn ei chael hi'n arbennig o fuddiol ymgymryd ag astudio hunangyfeiriedig, er enghraifft:


os ydych am ddiweddaru'ch gwybodaeth o'ch pwnc neu'ch cyfnod;
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5.0



os ydych yn dymuno dychwelyd i gyfnod / lleoliad gwahanol neu addysgu pwnc
gwahanol;



os yw cyfleoedd am astudio ffurfiol neu ymarfer dan oruchwyliaeth yn fwy
cyfyngedig;



os oes rhaid i chi drefnu eich diweddaru o amgylch ymrwymiadau eraill, megis
swydd sy'n bod yn barod neu gyfrifoldebau rhiant.

Sut rydych chi'n cyflwyno manylion am eich gwybodaeth a'ch sgiliau sydd
wedi'u diweddaru?
25. Mae ffurflenni ar gael ar ein gwefan yn www.cga.cymru, neu’r Tîm Cymwysterau a
Chofrestru.
26. Fe'ch cynghorir i ddarllen y ffurflenni a'r arweiniad ategol cyn i chi ddechrau
diweddaru'ch gwybodaeth a'ch sgiliau.
27. Bydd angen i chi gyflwyno'r ffurflen berthnasol gyda'ch cais i gofrestru.
28. Byddwn yn gwirio'r wybodaeth rydych yn ei hanfon atom i sicrhau eich bod wedi
cwblhau nifer y dyddiau sydd eu hangen. Gallem hefyd gysylltu â'r sefydliadau / yr
unigolion y cyfeirir atynt ar eich ffurflen i wirio'r wybodaeth rydych wedi'i darparu.

6.0

Gwybodaeth bellach
29. Gellir cael manylion pellach gan:
Cyfeiriad
Cyswllt

Y Tîm Cymwysterau a Chofrestru
Cyngor y Gweithlu Addysg, 9fed Llawr, Eastgate House, 35-43 Ffordd
Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB

Ffôn

029 2046 0099

E-bost

cofrestru@cga.cymru

Gwefan

www.cga.cymru
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