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Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) 

Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer unrhyw ddata personol a ddarperir gennych 
fel rhan o’ch ymateb i’r ymgynghoriad. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau statudol y 
byddant yn dibynnu arnynt i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â sut y maent yn arfer 
eu swyddogaethau cyhoeddus. Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn 
llawn gan staff Llywodraeth Cymru sy’n ymdrin â’r materion y mae’r ymgynghoriad hwn yn 
ymwneud â nhw neu sy’n cynllunio ymgynghoriadau’r dyfodol. Lle mae Llywodraeth Cymru 
yn cynnal dadansoddiad pellach o’r ymatebion i’r ymgynghoriad, gall y gwaith hwn gael ei 
gomisiynu i’w gyflawni gan drydydd parti achrededig (e.e. sefydliad ymchwil neu gwmni 
ymgynghori). Bydd unrhyw waith o’r fath yn cael ei gyflawni o dan gontract yn unig. Mae 
telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer contractau o’r fath yn amlinellu 
gofynion caeth ar gyfer prosesu data personol a’i gadw’n ddiogel. 

Er mwyn dangos bod yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol, mae Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ddogfen hon. Efallai y byddwn yn cyhoeddi 
ymatebion yn eu cyfanrwydd hefyd. Fel arfer, mae enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) y 
person neu’r sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Os nad 
ydych am i’ch enw neu eich cyfeiriad gael ei gyhoeddi, nodwch hynny ar bapur pan fyddwch 
chi’n anfon eich ymateb. Yna, byddwn yn tynnu’r manylion hyn cyn cyhoeddi’r ymateb. 

Dylech fod yn ymwybodol hefyd o’n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth. 

Os bydd eich manylion yn cael eu cyhoeddi fel rhan o’r ymateb i’r ymgynghoriad, bydd yr 
adroddiadau hyn yn cael eu cadw am gyfnod amhenodol. Ni fydd unrhyw ddata arall a gedwir 
gan Lywodraeth Cymru yn cael ei gadw am fwy na thair blynedd. 

 

Eich hawliau 

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol: 

 cael gwybod pa ddata personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch, a chael gweld y 
data hwnnw 

 gofyn i ni gywiro unrhyw ddata anghywir  

 gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu’r data (dan rai amgylchiadau) 

 gofyn i’ch data gael ei ddileu (dan rai amgylchiadau) 

 gofyn am gludadwyedd data (dan rai amgylchiadau) 

 cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheoleiddiwr annibynnol ar 
gyfer diogelu data. 

 
 
I gael rhagor o fanylion am y wybodaeth 
sydd gan Lywodraeth Cymru a sut mae’n 
cael ei defnyddio, neu os ydych am 
ymarfer eich hawliau o dan GDPR, mae’r 
manylion cyswllt isod: 
Swyddog Diogelu Data: 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ 
 
e-bost: Data.ProtectionOfficer@gov.wales 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth:  
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Swydd Gaer 
SK9 5AF 
 
Ffôn: 01625 545 745 neu  
0303 123 1113 
Gwefan: https://ico.org.uk/ 
 

mailto:Data.ProtectionOfficer@gov.wales
https://ico.org.uk/
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Cyflwyniad 

Addysg yng Nghymru - cenhadaeth ein cenedl yw cynllun gweithredu diwygiedig 
Llywodraeth Cymru ar gyfer diwygio addysg yng Nghymru, ac mae’n adeiladu ar gynllun 
gwella addysg  y llywodraeth flaenorol. Nod cenhadaeth ein cenedl yw helpu i wireddu’r 
thema ‘uchelgeisiol ac yn dysgu’ yn Ffyniant i bawb: y strategaeth genedlaethol1.  
 
Mae cenhadaeth ein cenedl yn amlinellu sut bydd y system ysgolion yn datblygu a 
gwireddu’r cwricwlwm newydd ac yn nodi pedwar amcan galluogi sy’n rhyngddibynnol i’w 
darpariaeth:  
 

 datblygu proffesiwn addysg o safon uchel  

 arweinwyr sy’n ysbrydoli ac sy’n cydweithio i godi safonau  

 ysgolion cryf a chynhwysol sydd wedi ymrwymo i sicrhau rhagoriaeth, tegwch a lles 

 trefniadau asesu, gwerthuso ac atebolrwydd cadarn i ategu system hunanwella.  
 
Mae gan safonau proffesiynol ar gyfer y gweithlu ysgol gyfraniad pwysig i’w wneud at 
gyflawni’r amcanion hyn, yn enwedig o ran datblygu proffesiwn addysg o safon uchel. Mae 
safonau proffesiynol yn disgrifio’r sgiliau, y wybodaeth a’r ymddygiadau sy’n nodweddu arfer 
rhagorol ac sy’n helpu i ategu datblygiad ymarferwyr ysgol wrth iddynt arwain y gwaith o 
drawsnewid ein system addysg yng Nghymru. 
 
Dechreuwyd cyflwyno safonau proffesiynol newydd ar draws y gweithlu ym mis Medi 2017, 
gydag athrawon newydd gymhwyso (ANG) yn defnyddio’r safonau proffesiynol newydd ar 
gyfer addysgu ac arweinyddiaeth yn ystod eu cyfnod sefydlu statudol. O fis Medi 2018 
ymlaen, disgwylir i bob athro ac arweinydd ddefnyddio’r safonau newydd. Y trydydd cam yw 
cyflwyno safonau proffesiynol ar gyfer pawb sy’n gweithio mewn ystafelloedd dosbarth i 
gynorthwyo’r addysgu a’r dysgu. Gweithiwr cymorth dysgu mewn ysgol yw unigolyn y mae 
gofyn iddo gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yn y categori hwnnw o unigolion 
cofrestredig2. Gelwir gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion yn gynorthwywyr addysgu 
(CA) a chynorthwywyr addysgu lefel uwch (CALU) yn aml a chan fod y termau hynny’n fwy 
cyfarwydd i’r gweithlu addysg rydym yn eu defnyddio yng ngweddill y ddogfen hon. 
 
Bydd datblygu safonau proffesiynol ar gyfer cynorthwyo addysgu yn cefnogi twf proffesiynol 
rhan sylweddol o’r gweithlu ysgol ac yn helpu i gynyddu effeithiolrwydd a gwerth eu rôl. 
 

Diben yr ymgynghoriad 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â chynigion i gyflwyno cyfres o safonau ar gyfer CA 
a CALU sy’n gweithio gyda dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth.  
 
Mae’r ymgynghoriad yn gofyn i bobl am eu barn ar sut gallai safonau proffesiynol gael eu 
defnyddio gyda chylch adolygu perfformiad a chyfleoedd dysgu proffesiynol yr ysgol i 
alluogi’r rhai sy’n cynorthwyo addysgu i fyfyrio ar eu harfer a’i ddatblygu, i nodi meysydd i’w 
datblygu ac i gefnogi eu datblygiad proffesiynol. 
 

                                            
1
 Llywodraeth Cymru 

2
 Gweler y tabl o unigolion cofrestredig a nodwyd yn Atodlen 2 o Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. Mae’r categori 

gweithiwr cymorth dysgu mewn ysgol yn cael ei ddiffinio ymhellach yn rheoliad 18A o Reoliadau Cyngor y 
Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015 (OS 2015/140). 
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Dyma ofyn am eich barn ynghylch yr effaith (bositif neu negyddol) y gallai cyflwyno’r 
Safonau newydd ei chael ar ddefnyddio’r Gymraeg.  
 
Yn olaf, rydym yn gofyn i bobl am eu barn ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer cyflwyno’r 
safonau. 
 

Ble rydym ni arni nawr? 

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw safonau proffesiynol ar gyfer CA. Cafodd y safonau ar gyfer 
CALU eu cyflwyno yn 2011 gan y llywodraeth flaenorol, ac nid ydynt bellach yn cyfateb i 
flaenoriaethau a dyheadau’r system addysg sy’n bodoli heddiw. 
 
Dros y blynyddoedd, mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y CA/CALU a gyflogir mewn 
ysgolion yng Nghymru. Rydym yn cydnabod eu bod yn gwneud cyfraniad pwysig at y 
sbardun i ddiwygio addysg ac o ran darparu addysgu a dysgu ysbrydoledig i’n holl bobl 
ifanc. 
 
Ers 2003, mae rôl CA a CALU yng Nghymru wedi esblygu, yn bennaf oherwydd y 
darpariaethau a fabwysiadwyd gan y llywodraeth flaenorol o Codi safonau a mynd i’r afael â 
llwyth gwaith: cytundeb cenedlaethol3 ond hefyd o ganlyniad i fentrau i wella darpariaeth ar 
gyfer addysg y blynyddoedd cynnar a disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae 
datblygiad CA/CALU fel hyn wedi bod yn hollbwysig i sicrhau newid diwylliannol sylweddol 
yn natblygiad y gweithlu ysgol.  
 
Cyhoeddodd y llywodraeth flaenorol Cynllun gweithredu i hyrwyddo rôl a hybu datblygiad 
staff cymorth mewn ysgolion yng Nghymru 4 yn 2013. Mae’r camau’n cynnwys datblygu 
safonau proffesiynol, adolygu perfformiad a datblygiad proffesiynol ar gyfer CA a CALU. 
 
Yn dilyn y cynllun gweithredu, datblygodd y llywodraeth ar y pryd, mewn partneriaeth â 
chonsortia rhanbarthol, raglen CALU i ddarparu llwybr ar gyfer CA sydd eisiau ennill statws 
CALU. Maent yn gwneud hynny trwy gynhyrchu portffolio o dystiolaeth o’u hymarfer a 
adolygir gan aseswr annibynnol gan ddefnyddio’r safonau CALU presennol. Nid yw ennill 
statws CALU ynddo’i hun yn cael effaith ar gydnabyddiaeth ariannol na rôl unigolyn. Mae 
statws CALU yn caniatáu i unigolyn wneud cais am swydd CALU, os mai dyna yw ei 
ddymuniad.  
 
Mae’r rhaglen CALU wedi bod yn hollbwysig o ran nodi’r cynorthwywyr addysgu hynny sy’n 
hynod fedrus a phrofiadol ac sydd â’r gallu a’r awydd i ymgeisio am swyddi â mwy o 
gyfrifoldeb dros gefnogi dysgu ac i weithredu fel rheolwr llinell ar gyfer CA eraill. Mae hyn, 
yn ei dro, yn rhyddhau athrawon fel y gallant ganolbwyntio ar eu rôl graidd o arwain 
addysgu a dysgu. 
 
Mae arfarnu CA a CALU (h.y. gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgol) a defnyddio’r safonau 
proffesiynol presennol yn rhan o’r broses o adolygu eu perfformiad yn cael ei annog, ond 
nid yw’n statudol ar hyn o bryd. Mae tystiolaeth anecdotaidd yn dangos bod y broses hon yn 
cael ei chyflawni gan rai ysgolion, ond nid pob un. Bydd y trefniadau adolygu perfformiad 
ehangach mewn ysgolion ac yn benodol mewn perthynas â  CA a CALU, yn destun 
adolygiad maes o law. Ystyrir hefyd adolygiad yr Athro Mick Waters o gyflog ac amodau 
athrawon, Addysgu: Proffesiwn gwerthfawr5, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2018. 

                                            
3
 Sefydliad Addysg 

4
 Llywodraeth Cymru 

5
 Llywodraeth Cymru  

http://dera.ioe.ac.uk/540/1/081210thenationalagreementen.pdf
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/131010-action-plan-promoting-the-role-and-development-of-support-staff-cy.pdf
https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-09/addysgu-proffesiwn-gwerthfawr-adroddiad-yr-adolygiad-annibynnol_0.pdf
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Mae cyfleoedd i’r rhai sy’n cynorthwyo addysgu i ymgymryd â dysgu proffesiynol yn cael eu 
cynnig mewn rhai ysgolion, ond nid yw’r cyfleoedd hyn yn cael eu cynnig fel mater o drefn o 
bell ffordd. Mae pob math o gyfleoedd datblygiad proffesiynol ar gael i’r rhai sy’n cynorthwyo 
addysgu, ond mae eu hansawdd yn amrywio. Fel rhan o’r diwygiadau addysg, mae 
Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â chonsortia rhanbarthol i ddatblygu 
cynnig dysgu proffesiynol cynhwysfawr ar gyfer athrawon, arweinwyr a’r rhai sy’n 
cynorthwyo addysgu. Ochr yn ochr â’r fenter hon, mae’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 
Datblygiad Economaidd (OECD) yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y rhaglen Ysgolion 
fel Sefydliadau sy’n Dysgu (SLO). Mae pob ysgol yn cael ei chefnogi yn y broses hon a fydd 
yn eu galluogi i ddatblygu eu gweithlu yn unol â’r safonau proffesiynol a’r cwricwlwm 
newydd.  
 
 

Y weledigaeth ar gyfer y proffesiwn addysg 

Mae addysg yn gallu cael effaith gadarnhaol ar gyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc. Mae 
CALU a CA yn gwneud cyfraniad pwysig at hyn ac, yn ei dro, yn cefnogi datblygiad 
cymuned iachach, cymdeithas gryfach a byd gwell. Yng Nghymru, mae gan addysg 
gyfraniad allweddol i’w wneud at ddyhead Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg hyderus a’r gwerthfawrogiad o ddiwylliant Cymru. 
 
Mae gweledigaeth Cymru ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth yn rhoi’r dysgwr wrth graidd 
popeth rydym yn ei wneud, gan sicrhau bod pob dysgwr yn elwa ar addysgu a dysgu 
rhagorol. Mae’r weledigaeth yn gweld plant a phobl ifanc yn cael eu hysbrydoli i ddysgu a 
chymryd mwy o reolaeth dros eu dysgu eu hunain. Mae’n adeiladu ar y dystiolaeth bwerus o 
bwysigrwydd addysgu da i gefnogi dysgu effeithiol, sy’n gofyn am ddewis dulliau addysgu 
yn ofalus mewn perthynas â dibenion y cwricwlwm, ac anghenion a chyfnodau datblygu pob 
dysgwr.   
 
Ystyrir bod arweinyddiaeth effeithiol ar bob lefel, gan gynnwys y rhai sy’n cynorthwyo 
addysgu, yn allweddol i’r weledigaeth hon. Mae arferion arweinyddiaeth yn llywio prosesau’r 
ysgol, yn sefydlu addysgeg effeithiol ac yn sbarduno cydweithrediad ehangach, gydag 
arloesedd angenrheidiol, gyda phob un yn arwain at ganlyniadau gwell i ddysgwyr. Mae gan 
CA a CALU gyfraniad hollbwysig i’w wneud at y weledigaeth hon, ac mae angen safonau 
proffesiynol i’w diffinio.  
 
Mae’r newidiadau sy’n angenrheidiol i gyflawni’r weledigaeth ar y gweill. Mae addysg 
gychwynnol i athrawon yn mynd trwy waith diwygio eang ac mae cwricwlwm newydd yn 
cael ei ddatblygu trwy gydweithrediad digynsail ag athrawon, gyda chymorth arbenigwyr o 
Gymru a thu hwnt. Mae safonau proffesiynol sy’n ymgorffori egwyddorion y weledigaeth 
wedi’u cyflwyno i bob athro ac arweinydd. Mae’r fframwaith cymwysterau yn mynd trwy 
raglen dreigl o newid i sicrhau ei fod yn cyfateb i’r modelau gorau ac yn addas i’r oes rydym 
yn byw ynddi. Mae Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol wedi’i sefydlu ac mae’r 
model ar gyfer Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu yn cael ei roi ar waith ym mhob ysgol 
yng Nghymru. Ynghyd â datblygiad cynnig dysgu proffesiynol cenedlaethol i bob 
ymarferydd, gan gynnwys CA a CALU, mae hyn yn cynrychioli rhaglen bellgyrhaeddol a 
fydd yn cefnogi cymuned addysgu gydweithredol fedrus, hyderus ac uchel ei pharch sydd 
wedi’i hyfforddi’n dda ac a fydd yn sicrhau’r gorau i’n holl ddysgwyr.   
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Pam rydym yn cynnig newid? 

Mae safonau proffesiynol ar gyfer y proffesiwn addysgu i gyd yn allweddol i’r gwelliannau 
addysgol rydym yn ceisio eu sicrhau. Cyflwynwyd safonau CALU gan y llywodraeth 
flaenorol yn 2011 fel cyfres o safonau annibynnol nad ydynt yn addas i’r diben mwyach. Ar 
hyn o bryd, nid oes gan CA unrhyw safonau proffesiynol. 
 
Mae adolygiadau annibynnol a gomisiynwyd gan y llywodraeth flaenorol ac a gynhaliwyd 
gan yr OECD 6, yr Athro Tabberer7, yr Athro Furlong8 a’r Athro Donaldson9 wedi dangos yr 
angen am gyfres gydlynol o safonau sy’n adlewyrchu’r weledigaeth ar gyfer addysg yng 
Nghymru ac yn darparu fframwaith ar gyfer twf proffesiynol i bob ymarferydd ystafell 
ddosbarth.  
 
Mae cyfres o safonau ar gyfer cynorthwyo addysgu yn ofynnol er mwyn gosod disgwyliadau 
gofynnol a darparu cyfeiriad ar gyfer y cylch adolygu perfformiad. Bydd y safonau, ynghyd â   
dysgu proffesiynol ac adolygu perfformiad â ffocws, yn cefnogi continwwm o dwf 
proffesiynol ac yn hwyluso llwybr cliriach i CA sydd am ennill statws CALU. 
 
Mae’r safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu wedi’u datblygu gan 
ddefnyddio’r un model pum safon ag a ddefnyddiwyd ar gyfer y safonau ar gyfer addysgu ac 
arweinyddiaeth a gyhoeddwyd yn 2017. Mae’r model yn seiliedig ar yr elfennau hanfodol ar 
gyfer pawb sy’n gweithio gyda dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth: 
 

 addysgeg 

 cydweithredu 

 arweinyddiaeth 

 arloesi  

 dysgu proffesiynol.  
 
Yr un fath â’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth, mae’r safonau 
proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth yn dod law yn llaw gyda chyfres drosfwaol 
o werthoedd ac ymagweddau a ddylai sbarduno pawb sy’n gweithio gyda dysgwyr: 
 

 Iaith a diwylliant Cymru 

 Hawliau dysgwyr 

 Llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol 

 Dysgwyr proffesiynol 

 Rôl yn y system 

 Hawl broffesiynol  
 
Mae’r safonau drafft wedi’u cynllunio gyda’r proffesiwn ar gyfer y proffesiwn, ac maen nhw’n 
benllanw cyfraniad parhaus y rhai sy’n cynorthwyo addysgu, penaethiaid, consortia 
rhanbarthol a rhanddeiliaid allweddol eraill. Mae’r safonau drafft wedi cael eu rhannu a’u 
mireinio’n rheolaidd fel rhan o’r broses hon. Ers mis Ionawr 2017, mae’r gwaith ymgysylltu 
hwn wedi cael ei hwyluso gan yr Athro Mick Waters ac mae’n adeiladu ar y safonau 
proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth. 
 

                                            
6
 Gwella ysgolion yng Nghymru 

7
 Adolygiad o hyfforddiant cychwynnol athrawon yng Nghymru 

8
 Addysgu athrawon yfory 

9
 Dyfodol Llwyddiannus 
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Mae’r safonau drafft wedi cael eu treialu gan y proffesiwn hefyd. Bu grŵp bach o ysgolion 
yn gweithio gyda’r safonau drafft i archwilio’r ffordd orau o’u defnyddio gyda CA a CALU 
mewn amrywiaeth o leoliadau a chyd-destunau. Mae’r adborth o’r gwaith treialu wedi llywio 
datblygiad pellach, gan arwain at y fersiwn sydd bellach dan sylw yn yr ymgynghoriad hwn. 
 
Cyhoeddwyd y safonau drafft ym mis Mehefin 2018 a gwahoddwyd pob ysgol i’w harchwilio 
a’u defnyddio’n wirfoddol o fis Medi 2018 ymlaen, er mwyn cael profiad ymarferol ohonynt 
cyn yr ymgynghoriad hwn. 
 

Pa newidiadau penodol rydym yn eu cynnig? 

Rydym yn cynnig sefydlu un gyfres o safonau proffesiynol ar gyfer CA a CALU sy’n cyd-fynd 
â’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth a’r model dysgu proffesiynol 
cenedlaethol. Ar y cychwyn, bydd y defnydd o safonau’n cael ei annog ond nid yn orfodol. 
Mae ein hymgynghoriad yn cynnwys cwestiwn ar a ddylai’r safonau hyn fod yn statudol yn y 
dyfodol, fel rhan o bolisi adolygu perfformiad statudol ysgolion. Byddai hyn yn golygu 
arfarniadau rheolaidd i CA a CALU sy’n defnyddio’r safonau perthnasol. 
 
Bydd CA a CALU, ynghyd â’u rheolwr llinell neu eu mentor, yn defnyddio’r pasbort dysgu 
proffesiynol (PDP) i ymgysylltu â’r ystod lawn o safonau cynorthwyo addysgu. Gan 
ddefnyddio eu PDP ar-lein (ar wefan Cyngor y Gweithlu Addysg), gallant ddefnyddio’r 
safonau i fyfyrio ar eu profiadau proffesiynol a gweld sut maent yn cysylltu â’i gilydd i 
ddarparu fframwaith cydlynol i gefnogi datblygiad proffesiynol.  
 
Ar gyfer y rhai sydd eisiau ennill statws CALU, y safonau a’r disgrifyddion perthnasol fydd y 
sail ar gyfer darparu tystiolaeth.  
 
Rydym hefyd yn ystyried cyflwyno Rheoliadau a fyddai’n rhoi cyfrifoldeb statudol ar ysgolion 
i sicrhau bod CA a CALU (h.y. gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgol) yn derbyn 
adolygiadau perfformiad rheolaidd gyda rheolwr llinell neu oruchwyliwr, yn unol â gofynion 
penodol a nodwyd yn y Rheoliadau. Effaith hynny fyddai nodi’r broses arfarnu ar gyfer CA a 
CALU mewn deddfwriaeth mewn ffordd debyg ag y nodwyd y broses ar gyfer athrawon 
ysgol10. Byddai arfarnu o’r fath yn rhoi cyfle i CA a CALU fyfyrio ar eu hymarfer mewn 
perthynas â’r safonau proffesiynol a’r disgrifyddion, gan nodi cryfderau a meysydd ar gyfer 
datblygiad proffesiynol. Byddai union natur a chynnwys yr arfarniad yn cael eu cynnwys yn y 
Rheoliadau ac yn destun ymgynghoriad ar wahân. 
 

 
Y model safonau proffesiynol 

Mae yna bum safon broffesiynol sy’n canolbwyntio ar elfennau hanfodol cynorthwyo 
addysgu: addysgeg, arloesi, cydweithredu, arweinyddiaeth a dysgu proffesiynol (Ffigur 1). 
Mae’r pum safon hyn yn gyffredin i bob rôl cynorthwyo addysgu a’r proffesiwn addysg 
ehangach.  
 
 
 
 
 

                                            
10

 Gweler Rheoliadau Gwerthuso Athrawon Ysgol (Cymru) 2011 (OS 2011/2940). 
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Ffigur 1 
 
Mae pob safon wedi’i rhannu’n elfennau gyda disgrifyddion sy’n dangos sut gallai’r safonau 
fod yn berthnasol i waith unigolyn, yn dibynnu ar ble y maent o ran eu rôl a’u gyrfa. Mae’r 
elfennau hyn wedi’u dewis i ganolbwyntio ar nodweddion y diwygiadau addysg ac ar 
nodweddion ymarfer proffesiynol sy’n amlwg yng ngwaith pob CA/CALU. Mae’r safon dysgu 
proffesiynol, er enghraifft, yn adlewyrchu pwysigrwydd datblygu sgiliau Cymraeg gweithlu’r 
ysgol drwyddo draw; ac mae’r safon arweinyddiaeth yn cefnogi’r syniad bod yna elfen o 
arweinyddiaeth yn rolau pawb sy’n gweithio gyda dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth. 
 
Mae pob elfen yn cael ei mynegi trwy ddau ddisgrifydd. Mae’r disgrifydd cyntaf yn disgrifio’r  
arfer proffesiynol sy’n ofynnol gan unrhyw un sy’n cynorthwyo addysgu, a’r ail yn dangos  
arfer effeithiol iawn a pharhaus. Bydd hi’n ofynnol i CA sydd eisiau ennill statws CALU 
ddarparu tystiolaeth eu bod yn bodloni’r ail ddisgrifydd yn y meysydd perthnasol.  
 
Mae’r safonau’n cael eu cyflwyno mewn PDF rhyngweithiol sy’n amlinellu’r gofynion ar gyfer 
CA a CALU, yn darparu disgrifyddion o arfer effeithiol iawn a pharhaus ac yn galluogi 
archwilio’r berthynas rhwng y safonau, yr elfennau a’r disgrifyddion.   
 
Mae’r PDF ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn  
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/180621-draft-professional-
standards-for-assisting-teachers-interactive-cy.pdf  (cyfrifiaduron personol) 
 
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/180803-professional-standards-
epub-cy.epub  (dyfeisiau Apple (i'w agor trwy ibooks)) 

 

Gweithio gyda’r safonau 

Mae ymarferwyr yn cael mynediad at y safonau gan ddefnyddio’r PDP fel adnodd i gefnogi 
myfyrio personol, i nodi cryfderau ac i roi syniad o’r meysydd lle mae angen datblygu 
ymarfer.  
 
Mae’r safonau’n rhoi pwyslais ar y broses yn hytrach na’r cynnyrch; nod y safonau a’u 
disgrifyddion yw helpu CA a CALU i fyfyrio ar eu harfer, i fagu hyder o’u cyflawniadau ac i 

Addysgeg 

Arweinyddiaeth Cydweithredu 

Dysgu 

proffesiynol  Arloesi 

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/180621-draft-professional-standards-for-assisting-teachers-interactive-cy.pdf
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/180621-draft-professional-standards-for-assisting-teachers-interactive-cy.pdf
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/180803-professional-standards-epub-cy.epub
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/180803-professional-standards-epub-cy.epub
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nodi meysydd i’w datblygu. Gellir defnyddio’r safonau mewn ffordd sy’n addas i’r unigolyn, 
yn dibynnu ar ei bwynt gyrfa, ei rôl neu ei ddyheadau. 
 
Ar adegau, ac yn flynyddol o leiaf, dylai mentor neu reolwr llinell ystyried effeithiolrwydd 
ymarfer gyda’r CA/CALU i helpu i greu proffil o ddatblygiad dros amser. Yn ogystal â 
chefnogi’r unigolyn, mae’n gyfle i edrych ar gryfderau ac anghenion y tîm ac ystyried y 
ffordd orau o ddefnyddio cryfderau cyflenwol o fan arall.  
 
Rydym yn argymell y dylai’r safonau newydd gael eu defnyddio fel cefndir i’r gwaith o 
adolygu perfformiad CA a CALU, ond ni ddylent fod yr unig sbardun ar gyfer trafodaeth 
wybodus. Gall y disgrifyddion ddarparu’r ffocws ar gyfer sgwrs broffesiynol a chael eu 
defnyddio i helpu i sefydlu cyfres briodol o dargedau y gellir eu rheoli, ynghyd â chytundeb 
ynglŷn â’r cymorth sy’n angenrheidiol i alluogi datblygiad. Nid yw’r safonau a’r disgrifyddion 
wedi’u cynllunio i gael eu defnyddio fel rhestr wirio flynyddol o gymhwysedd. 
 
Rydym yn argymell y dylai CA sydd eisiau ennill statws CALU ddefnyddio’r safonau i 
adolygu eu harfer mewn perthynas â’r lefel arfer effeithiol iawn a pharhaus yn y 
disgrifyddion perthnasol. Yna, gallant ddilyn y cynllun CALU a darparu tystiolaeth 
ysgrifenedig i ddangos sut maent yn bodloni’r disgrifyddion perthnasol. Mae’r dystiolaeth yn 
cael ei hasesu gan aseswr allanol ac, os bydd yn llwyddiannus, bydd y CA yn ennill statws 
CALU. Nid yw hyn ynddo’i hun yn cael effaith ar rôl na chydnabyddiaeth ariannol unigolyn.   
 
Ni fwriadwyd i’r disgrifyddion gael eu defnyddio mewn ffordd linol neu gynyddol. Dyma pam 
nad yw’r safonau a’u disgrifyddion yn cael eu cyflwyno ar ffurf rhestr neu siart. Cyflwynir y 
safonau fel dyheadau proffesiynol cadarnhaol ac eang yn hytrach na chrynodeb syml o’r rôl.  
 
Yr un fath â gydag addysgu ac arweinyddiaeth, mae’r safonau proffesiynol ar gyfer 
cynorthwyo addysgu yn helpu pobl i dyfu a datblygu yn eu swydd. Y swydd-ddisgrifiad, yn 
hytrach na’r safonau proffesiynol, fydd yn dangos statws a lefel rôl. Defnyddir y safonau 
proffesiynol i helpu i wneud y gwaith yn dda. Dyna pam nad ydym yn cynnig cyfres o 
safonau ar gyfer pob lefel cymhwyster yn y grŵp cynorthwyo addysgu. Y swydd-ddisgrifiad 
sy’n paru swyddogaethau’r swydd â’i lefel, gan gynnwys lefel y cyflog. 
 
Yn yr un modd, nid yw’r safonau wedi’u dylunio yn bennaf i sbarduno gweithdrefnau 
cymhwysedd neu alluogrwydd. Ar gyfer y gyfran fach iawn o CA/CALU nad ydynt yn 
gweithio’n effeithiol, mae angen cymryd camau i gynnal hawliau’r dysgwr ac uniondeb 
proffesiynol. Fodd bynnag, er efallai y bydd angen i berfformiad a chynnydd y CA neu’r 
CALU sy’n amodol ar weithdrefnau galluogrwydd gael eu hasesu yn erbyn y safonau o dan 
amgylchiadau penodol, nid yw’r safonau eu hunain yn gyfres o gymwyseddau y mae angen 
i’r rhai sy’n cynorthwyo addysgu gael eu hasesu yn eu herbyn yn rheolaidd. 
 
 

Amserlen ar gyfer cyflwyno’r safonau newydd 

Bydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu hystyried yn ystod tymor y gwanwyn 2019 a 
bydd y safonau proffesiynol terfynol ar gyfer cynorthwyo addysgu yn cael eu cyhoeddi yn 
ystod tymor yr haf 2019, i’w defnyddio ar sail wirfoddol o fis Medi 2019 ymlaen.  
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Ymatebion 

Mae cwestiynau penodol wedi’u rhestru yn y ffurflen ymateb ar wahân ac fe’ch gwahoddir i 
ddarparu atebion i’r cwestiynau hyn neu i wneud sylwadau mwy cyffredinol. Gall y ffurflen 
gael ei chyflwyno’n electronig neu fel copi caled, gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar 
dudalen 2 o’r ddogfen hon. 
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Safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu mewn 
ysgolion  

 

Ffurflen ymateb 
i’r 
ymgynghoriad  

 
Eich enw:  
 
Sefydliad (os yn berthnasol): 
 
e-bost/rhif ffôn: 
 
Eich cyfeiriad: 

 
Dychwelwch eich ymatebion erbyn 14 Mawrth 2019 i’r cyfeiriad canlynol: 
 
Y Gangen Addysgeg, Safonau Proffesiynol a Safon Uwch  
Is-adran Addysgeg, Arweinyddiaeth a Dysgu Proffesiynol 
Y Gyfarwyddiaeth Addysg 
Llywodraeth Cymru 
Adeiladau’r Goron 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ 
 
 
neu llenwch y ffurflen yn electronig a’i dychwelyd mewn e-bost i:  
 
professionalstandardsreview@llyw.cymru  
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