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Annwyl Angela  

 

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon 

 

Fel y gwyddoch, mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru yn cynnal ymchwiliad i addysg a dysgu proffesiynol athrawon. Diolch i chi 

am eich ymateb i ymgynghoriad cynharach y Pwyllgor i'r ymchwiliad hwn. 

 

Roedd yr ymchwiliad yn edrych, yn benodol, ar barodrwydd y gweithlu i roi'r 

cwricwlwm newydd ar waith, ac mae'r Pwyllgor wedi cymryd tystiolaeth yn 

ymwneud â:  

 Trefniadau o ran datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer y gweithlu 

presennol;  

 Rôl addysg gychwynnol athrawon;  

 Digonolrwydd y gweithlu yn y dyfodol.  

 

Ym mis Mehefin 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y 

crynodeb o'r ymgynghoriad a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ar y safonau 

proffesiynol. Mae'r Pwyllgor wedi ystyried hyn, ac mae wedi cytuno i edrych yn fwy 

penodol ar y safonau proffesiynol newydd fel rhan o'r ymchwiliad.  

 

 

 

 

 

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/safonau-proffesiynol-newydd-ar-gyfer-addysgu-ac-arweinyddiaeth


 

 

Fel rhan o hyn, mae'r Athro Mick Waters, a oedd yn gweithio gyda Llywodraeth 

Cymru ar y safonau proffesiynol, wedi cael gwahoddiad i ddod i gyfarfod y 

Pwyllgor ar 20 Medi. Bydd y Pwyllgor yn clywed gan y pedwar Consortiwm 

Rhanbarthol ar y dyddiad hwnnw hefyd. Cyn y sesiynau hyn, byddai gan y Pwyllgor 

ddiddordeb hefyd mewn clywed eich barn chi am y safonau proffesiynol newydd a 

pha effaith y maent yn debygol o'i chael ar y sector. Yn arbennig, rydym am 

glywed eich barn ar: 

 

 Yr amserlen weithredu arfaethedig; a fydd gan athrawon ledled Cymru yr 

amser a'r adnoddau angenrheidiol i allu gwir gyflawni yr hyn a ddisgrifir yn 

y Safonau newydd erbyn mis Medi 2018? 

 A oes, neu a yw'n debygol y bydd, digon o gefnogaeth a hyfforddiant i 

helpu athrawon i drosglwyddo i'r safonau newydd? 

 A ydych yn rhagweld unrhyw bwysau ychwanegol o ran adnoddau ar eich 

gwaith o ganlyniad i'r safonau newydd? 

 

Byddwn yn ddiolchgar am ymateb erbyn 8 Medi, fel y gellir ei gynnwys yn 

ystyriaethau'r Pwyllgor. Ymddiheuriadau bod y llythyr hwn yn cael ei anfon mor 

agos at / dros y gwyliau ysgol, rydym yn gwerthfawrogi nad yw hyn yn ddelfrydol. 

Mae amserlen y Pwyllgor yn hynod o brysur yn dilyn toriad yr haf, a dyma'r unig 

amser y gallai'r Pwyllgor drefnu'r darn pwysig hwn o waith. 

 

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Gareth Rogers, Clerc y 

Pwyllgor drwy ffonio 0300 200 6357. 

 

Yn gywir  

 

Lynne Neagle AC / AM 

Cadeirydd / Chair 

 

 


