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Annwyl Lynne, 
 
Hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am gynnal ymchwiliad i Ddysgu ac 
Addysg Proffesiynol Athrawon. 
 
Hoffwn ddiolch ichi hefyd am eich llythyr, dyddiedig 11 Ebrill, sy’n tynnu sylw at rai o’ch 
ystyriaethau ychwanegol yn dilyn fy ymweliad innau â’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg ar 5 Ebrill.   
 
Ar sail tystiolaeth ddiweddar gan Estyn a’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 
Economaidd, rwy’n hyderus bod ein taith i ddiwygio dysgu proffesiynol yng Nghymru 
eisoes ar y trywydd iawn. Mae ein gweledigaeth ar gyfer dysgu proffesiynol yn symud yn ei 
flaen yn gyflym; bydd cymorth dysgu proffesiynol digidol gwell ar gael erbyn Medi 2017, a 
dull gweithredu cenedlaethol integredig llawn erbyn Medi 2018. Rydym yn symud yn 
gyflym oddi wrth fodel lle roedd y rhan fwyaf o’r dysgu proffesiynol yn cael ei gyflwyno y tu 
allan i’r ysgol a thuag at brofiad cydweithredol a arweinir gan yr ymarferwr, fel rhan o waith 
y dosbarth. Dros y pum mlynedd nesaf, rwy’n benderfynol o ddatblygu dull cenedlaethol o 
ddysgu proffesiynol sy’n para drwy gydol gyrfa ymarferwr, sy’n meithrin ei allu o’i addysg 
gychwynnol fel athro, ac mae’n seiliedig ar system ysgolion sy’n gwella eu hunain ac 
ymchwil ar sail tystiolaeth. Mae mynd ati i ddysgu’n broffesiynol yn un o brif gyfrifoldebau 
pob ymarferwr addysgol er mwyn datblygu arbenigedd unigol ac ar y cyd a sicrhau 
rhagoriaeth gyson yn ein proffesiwn addysgu. 
 
Gweler isod fy ymatebion i’r cwestiynau yn eich llythyr:  

Ydych chi’n hyderus y bydd yr hyfforddiant sydd ei angen er mwyn cyflawni 
mentrau polisi Llywodraeth Cymru erbyn 2021 ar gael i bob athro yng Nghymru? Sut 
gellir sicrhau y cânt eu cyflawni? A ddadansoddwyd faint bydd hyn yn ei gostio?  

Rwy’n croesawu’r sylwadau cadarnhaol yn yr adroddiad diweddar gan y Sefydliad ar gyfer 
Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, sy’n adlewyrchu’r cynnydd sydd eisoes wedi’i 
wneud o ran y mesurau amrywiol a gymerwyd i gefnogi dysg proffesiynol athrawon. Roedd 
yr adroddiad hefyd yn cydnabod y cynnydd yn y cydweithredu rhwng ysgolion a’r 

CYPE(5)-16-17 – Papur | Paper 8 - i'w nodi | to note

mailto:Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales


2 

 

cyfraniadau i rwydweithiau. Yn unol ag argymhellion y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 
Datblygiad Economaidd, mae datblygu proffesiwn addysgu o ansawdd uchel a pharhau i 
gyflwyno dysg proffesiynol cenedlaethol o ansawdd uchel ym mhob cyfnod gyrfa yn elfen 
flaenllaw o’n hagenda i ddiwygio addysg. Dim ond os oes gyda ni system a gweithlu sy’n 
cyflwyno cwricwlwm sydd wedi’i drawsnewid ar gyfer pob dysgwr ym mhob dosbarth y 
gallwn ddiwygio’r system ar lefel sylweddol, megis yr hyn a welir yn Cwricwlwm i Gymru. 
Mae hyn yn waith pwysig sy’n parhau, a byddwn yn adolygu’n rheolaidd allu’r proffesiwn 
i’w gyflawni.    
 
Yn ystod 2016-17, dyfernais £1.44m i ddechrau, i gefnogi ysgolion arloesi proffesiynol sy’n 
dysgu, wrth ddylunio a datblygu’r Dull Cenedlaethol o Ddysgu Proffesiynol, gan 
ganolbwyntio ar flaenoriaethau dysgu proffesiynol, llwybr cyflym, gan gynnwys yr elfen 
ddigidol, arweinyddiaeth ac asesu ar gyfer dysgu. Ym mis Medi, dyfernais £2.25m 
ychwanegol tuag at ffrydiau cyllid dysgu proffesiynol ac i gryfhau gallu’r consortia i 
gyflawni. Ym mis Rhagfyr, dyfernais ddyraniad ychwanegol o £1.3m er mwyn i gonsortia 
allu cynnal amrywiol weithgareddau cymorth, gan gynnwys cryfhau gwaith clystyrau i 
rannu datblygiadau dysgu proffesiynol a chefnogi’r broses ddatblygu.   
 
Caiff lefelau cyllid tebyg eu dyfarnu yn ystod 2017-18, a chyllid mwy ar gyfer ysgolion 
arloesi proffesiynol sy’n dysgu er mwyn helpu i’w hintegreiddio i weithgorau meysydd 
dysgu a phrofiad, a hefyd i helpu i ddatblygu ysgolion fel sefydliadau dysgu. Rwyf hefyd 
wedi neilltuo £100 miliwn ychwanegol yn ystod tymor y Cynulliad i godi safonau ysgolion, 
sy’n cynnwys mwy o arian i gefnogi’r broses o drosglwyddo i system hunanwella ac i 
gefnogi’n benodol ddatblygiadau dysgu proffesiynol Cymreig a digidol. Byddaf hefyd yn 
dyfarnu cyllid Grant Gwella Addysg er mwyn sicrhau nad yw diffyg cyllid yn rhwystr i 
ddysgu proffesiynol.   
 

Bydd angen penderfynu ar flaenoriaethau cyllid y tu hwnt i 2017-18 yng ngoleuni 
blaenoriaethau dysgu proffesiynol sy’n datblygu, sy’n benodol gysylltiedig â Cymwys am 
Oes 2 a Gweithgorau Meysydd Dysgu a Phrofiad Llinyn 3.   
 
Ydych chi wedi ymrwymo i fodel y Consortia Rhanbarthol o gyflwyno datblygiad 
proffesiynol? Yn eich barn chi, beth yw’r prif fanteision? Sut gellir sicrhau cysondeb 
darpariaeth a mynediad ar draws y Consortia? 
 
Y ddau brif ysgogiad i sefydlu’r model rhanbarthol oedd: 
 
- mas critigol mawr o ysgolion effeithiol a’r ystod cyfan o ddarpariaeth wych ar gael ym 

mhob rhanbarth 
- system newydd a adeiladwyd ar ymchwil a thystiolaeth ryngwladol, wedi’i threfnu gan y 

rhanbarthau, ond a gyflwynir i raddau helaeth gan yr ymarferwyr llwyddiannus sydd yn 
ein hysgolion heddiw.   
 

Mae’r ddau newid hwn wedi ennill eu plwyf fwyfwy ers 2014, ac maent yn parhau i gael eu 
datblygu. Caiff dysgu proffesiynol newydd ei gynllunio a’i gyflwyno yn unol â’r anghenion 
mewn ysgolion a nodir yn lleol. Mae’r rhanbarthau yn sicrhau bod blaenoriaethau addysg 
cenedlaethol yn cael eu gosod mewn cyd-destun rhanbarthol.  
 
Drwy ein Model Cenedlaethol ar gyfer Gwella Ysgolion, gall consortia rhanbarthol fonitro a 
gwerthuso dysgu proffesiynol tra’n ei gwneud yn bosibl herio ac adolygu ar lefel 
genedlaethol yn unol â rhaglen benodol. Mae angen i minnau fod yn siŵr ynghylch 
cysondeb y gweithredu ac rwy’n mynd i her hydref a digwyddiadau adolygu pob un o’r 
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pedwar consortiwm rhanbarthol. Mae hyn yn gyfle i mi a’m swyddogion herio a chael ein 
herio ynghylch ein gwaith yn y maes hwn.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n trafod gydag Estyn er mwyn comisiynu adolygiad thematig 
cenedlaethol sy’n canolbwyntio ar ansawdd darpariaeth dysgu proffesiynol sy’n datblygu 
er mwyn paratoi ymarferwyr i sefydlu’r cwricwlwm newydd. Er mwyn adolygu’n barhaus 
ansawdd ac effaith y ddarpariaeth dysgu proffesiynol a ddatblygwyd mewn partneriaeth ag 
arloeswyr, mae consortia rhanbarthol wedi comisiynu amrywiaeth o werthusiadau 
mewnol/allanol, gan gynnwys adolygiadau thematig o drefniadau ymgysylltu ag arloeswyr 
a gwaith y clystyrau, asesiadau o effaith dysgu proffesiynol, a gwerthusiad mewnol o 
ganolfannau dysgu proffesiynol. 
 
Mae hyn wedi darparu sylfaen gadarn er mwyn mynd i’r cam nesaf a datblygu dull 
cenedlaethol cydweithredol o ddysgu proffesiynol. Cymeradwywyd y dull gweithredu 
newydd hwn yn frwd gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd yn 
eu hadolygiad diweddar.   
 
Allwch chi ddarparu mwy o fanylion ar y Cynlluniau Dysgu Proffesiynol Rhanbarthol 
a’r Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Dyfodol Llwyddiannus? Beth fyddan 
nhw’n ei gynnwys? Sut cânt eu cynnal? Sut byddant yn cydgysylltu â’i gilydd pan 
fyddant ar waith?  
 
Cyflwynwyd cynlluniau gweithredu rhanbarthol gan y pedwar rhanbarth i dynnu arian i lawr 
i gefnogi’r Rhwydwaith Ysgolion Arloesi a’r Grant Dysgu Proffesiynol ar gyfer 2017-18. 
Mae’r cynlluniau yn nodi manylion y rhaglenni dysgu proffesiynol sydd ar gael ar hyn o 
bryd ar draws cerrig milltir a ffrydiau gwaith y llwybr datblygu gyrfa, i ddatblygu darpariaeth 
dysgu proffesiynol well mewn partneriaeth â’r ysgolion arloesi. Yn ddiweddar cyflwynwyd 
cynlluniau rhanbarthol diwygiedig gan y consortia i hawlio dyraniadau cyllid dysgu 
proffesiynol ar gyfer tymor y gwanwyn 2017. Bydd yr un gofynion monitro ac adrodd yn sail 
i gyllid grant y consortia a ddyfernir yn ystod blwyddyn ariannol 2017-18. 
 
Roedd cynnig gweithredu cenedlaethol Dyfodol Llwyddiannus yn amlinellu strwythur 
manwl ar gyfer gwireddu argymhellion Adolygiad Donaldson. Bydd gwaith a arweinir gan 
Dîm Rhaglen Dyfodol Llwyddiannus yn cefnogi’r broses o symud tuag at ddull gweithredu 
fesul haen, a chaiff cynlluniau gweithredu Llywodraeth Cymru a’r Consortia eu datblygu 
ochr yn ochr â hyn. 
 
Cynlluniau gweithredu rhanbarthol yw’r dull o fonitro ac adrodd ar wariant cyllid grant 
consortia ar gyfer ysgolion arloesi a chyllid meithrin gallu ar gyfer dysgu proffesiynol. Mae’r 
cynlluniau ar gyfer 2017-18 yn cael eu datblygu ar hyn o bryd. Mae Cynnig Gweithredu 
Dyfodol Llwyddiannus yn gynllun mwy pellgyrhaeddol, sy’n canolbwyntio ar gyflawni. Ar 
hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru wrthi’n datblygu ymhellach elfennau haen 2 y cynllun 
er mwyn cydgyflawni ymrwymiadau Dyfodol Llwyddiannus mewn partneriaeth â chonsortia 
rhanbarthol.   
 
Ydych chi’n disgwyl unrhyw gynnydd mewn costau unwaith bydd y cynnig 
cenedlaethol ar gael ym mis Gorffennaf 2018? Os felly, allwch chi ddarparu mwy o 
wybodaeth?  
 

Rhwng nawr a 2018 byddwn yn adeiladu ar y model cydweithredu ar gyfer datblygiad 
proffesiynol. Mae gyda ni gynlluniau clir i ddatblygu’r cwricwlwm, addysgu, arweinyddiaeth 
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a llesiant. Gyda chymorth y rhanbarthau, bydd ysgolion yn sefydlu anghenion dysgu 
proffesiynol unigol ac ar lefel ysgolion cyfan. 
 
Rydym yn cydweithio’n agos â’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 
Economaidd ar raglen bwysig i wneud ysgolion yn sefydliadau dysgu er mwyn sefydlu’r 
dull hwn.  
 
Bydd ein dull o ddefnyddio’r £100m a amlinellwyd a’r adnoddau sy’n ymwneud â 
gweithredu’r cwricwlwm newydd (MEG) yn darparu cyllid ychwanegol yn y maes hwn. 
Fodd bynnag, byddwn yn disgwyl i ysgolion ddefnyddio adnoddau sy’n cael eu defnyddio 
ar hyn o bryd ar ffurfiau mwy traddodiadol o hyfforddiant a datblygiad. 
 
O ran costau, rydym mewn cyfnod heriol o ran y pwrs cyhoeddus. Rhaid mynd ati i weithio 
ar lefel genedlaethol, gan ddysgu oddi wrth ein gilydd a defnyddio ymchwil effeithiol er 
mwyn creu dull effeithiol ac effeithlon o sicrhau Dysgu Proffesiynol.  
 
Yn gywir  

 
Kirsty Williams AC/AM 
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Cabinet Secretary for Education 




