Gweithwyr Ieuenctid a staff cymorth gwaith ieuenctid
Cofrestru â'r Cyngor Gweithlu Addysg (CGA) - beth sydd angen i chi ei wybod
Beth sy'n digwydd?
O 1 Ebrill 2017, bydd gofyn i weithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid sy'n darparu gwasanaethau ar
gyfer neu ar ran awdurdod lleol, sefydliad AB neu sefydliad gwirfoddol yng Nghymru ac sy'n meddu ar
gymwysterau a osodir allan mewn deddfwriaeth Llywodraeth Cymru gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg.
Mae athrawon ysgol ac AB ynghyd â staff cefnogi eisoes yn cofrestru â CGA.
Sefydlwyd CGA gan Lywodraeth Cymru ar 1 Ebrill 2015 o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. Ei fwriad yw:
 cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd dysgu yng Nghymru;
 cynnal a gwella safonau ymddygiad ymhlith ymarferwyr gyda chyfrifoldeb dros addysgu a dysgu yng
Nghymru;
 cynnal ffydd y cyhoedd, hyder a diogelu buddion dysgwyr, rhieni / gwarcheidwaid a'r cyhoedd.
Faint mae'n ei gostio?
Bydd gofyn i chi dalu ffi flynyddol fychan. Ar gyfer y rhan fwyaf o ymarferwyr, didynnir hyn yn awtomatig o'ch cyflog.
Gosodir ein ffioedd gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn disgwyl i'r ffioedd gael eu cyhoeddi ym mis Ionawr 2017.
Beth mae hyn yn ei olygu ei chi?
 O 1 Ebrill 2017, bwriedir gofyn i chi gofrestru â CGA.
 Bydd CGA yn cydweithio â chyflogwyr i'ch cofrestru erbyn 1 Ebrill 2017. Byddwn yn ysgrifennu atoch yn
Chwefror 2017 ynglŷn â'ch cofrestriad;
 Fel yn y rhan fwyaf o broffesiynau eraill, mae Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gael i gofrestreion CGA.
Bydd y cod yn eich helpu (a'r cyhoedd) i ddeall y safonau a'r ymddygiad sydd i'w disgwyl gennych. Gallwch
ddarllen y Cod ar ein gwefan;
 Mae CGA yn ymchwilio ac yn clywed honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol neu anghymhwysedd
proffesiynol difrifol sy'n ymwneud â'i gofrestryddion. Mae hyn yn helpu i gynnal safonau addysgol a
hyrwyddo ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg. Mae nifer yr honiadau o'r fath yn fach
dros ben.
Beth yw'r manteision i chi?
Mae sawl mantais i gofrestru, gan gynnwys:
 cyfrannu at godi statws a safiad gweithwyr ieuenctid proffesiynol;
 rhoi mynediad i'r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP), sef portffolio ar-lein ac adnoddau sydd ar gael i gofrestreion
CGA yn unig;
 helpu i wella dealltwriaeth y cyhoedd o gyfraniad gwerthfawr gwaith ieuenctid i addysg yng Nghymru;
 annog cysondeb o ran cyfle i ymarferwyr mewn meysydd fel datblygu proffesiynol a sefydlu safonau
proffesiynol;
 rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar faterion sy'n effeithio gweithwyr proffesiynol gwaith ieuenctid;
 hyrwyddo recriwtio a chadw staff yn y sector gwaith ieuenctid.
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