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Trefniadau drafft gwerthuso a gwella (atebolrwydd)  
ar gyfer Cymru
Cerrig milltir cynllunio allweddol ar gyfer ysgolion hyd at 2022

2019 2020 2021 2022

Gwerthuso  
a gwella

Chwefror   
Trefniadau gwerthuso a gwella i’w cyhoeddi.

Ebrill
Cyhoeddi Fframwaith ddrafft Asesu a 
Gwerthuso ar gyfer adborth a diwygio.

Ionawr
Fframwaith Asesu a Gwerthuso ar 
gyfer pob haen i’w gwblhau a’i roi 
ar waith.

Parhau gyda phrofi a gwerthuso’r 
fframwaith. 

Adolygu mesurau perfformiad 
interim.

Medi
Fframwaith Asesu a 
Gwerthuso derfynol 
mewn lle ar gyfer pob 
haen i’w mabwysiadu.

Medi 
Fframwaith Asesu a 
Gwerthuso – cyhoeddi 
canllaw statudol.

Pecyn cymorth  
hunanwerthuso  
ar gyfer gwella 

Y proffesiwn addysg  
yn datblygu’r pecyn  
cymorth gyda chymorth 
Estyn a’r OECD 

Medi 
Pecyn cymorth hunanwerthuso ar gyfer 
gwella drafft ar gael ar gyfer ysgolion 
i’w dreialu ac am adborth. Consortia 
rhanbarthol/Estyn yn cefnogi ysgolion  
i ddefnyddio’r drafft.

Ionawr–Medi 
Gweithredu a diwygio’r pecyn 
cymorth yn dilyn adborth.

Medi
Pecyn cymorth terfynol ar gael  
i ysgolion.

Ionawr 
Diwygio’r pecyn 
cymorth terfynol yn 
dilyn adborth.

Medi 
Pob ysgol yn defnyddio’r 
pecyn cymorth 
hunanwerthuso ar  
gyfer gwella.

Proses ddilysu 

Datblygu’r broses  
gan gonsortia  
rhanbarthol

Ebrill  
Cyfathrebu rolau a chyfrifoldebau Estyn a’r 
consortia rhanbarthol, mewn perthynas â 
dilysu ac arolygu a chynghori, i ysgolion.

Medi 
Proses ddilysu wedi ei diffinio a’i datblygu 
ar y cyd gydag ysgolion. Dull cenedlaethol 
gyda chyflenwi rhanbarthol yn cael ei 
gytuno rhwng y consortia rhanbarthol,  
Estyn a Llywodraeth Cymru.

Ionawr
Proses ddilysu yn cael ei phrofi  
a’i diwygio gydag ysgolion.

2021 
Proses ddilysu mewn lle.

Arolygiad Estyn 2019–2020
Cylch arolygu presennol. 

2019 
Datblygu a threialu rôl Arolygydd Ardal. 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y modelau 
arolygu newydd.  

Ionawr 2020
Arolygwyr Ardal mewn lle. 

Medi 2020–2021
Cam 1 – Atal yn rhannol.

AEM i’r cwricwlwm newydd.

Datblygu modelau newydd o 
arolygu gan gynnwys dilysiad  
o hunanwerthuso.

Medi 2021 ymlaen
Cam 2 – Arolygiadau yn ail gychwyn.
Trefniadau arolygu newydd ar gyfer pob ysgol.  
Dilysu drwy arolygu yn cael ei gyflwyno’n raddol.

www.llyw.cymru/cwricwlwmigymru
www.gov.wales/curriculumforwales

Dylai pob plentyn gael  
addysg mewn ysgol sy’n  
gosod disgwyliadau uchel  
ar gyfer dysgwyr ac athrawon.
Kirsty Williams AC 
Y Gweinidog dros Addysg

“
“

Y cwricwlwm newydd

Y cwricwlwm newydd

Dysgwyr   
uchelgeisiol,  

galluog

Dinasyddion  
egwyddorol,  
gwybodus

Unigolion 
iach, 

hyderus

Cyfranwyr 
mentrus, 
creadigol


