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STRATEGAETH RANBARTHOL   
 

Adnewyddu a diwygio: cefnogi lles a chynnydd dysgwyr  
 
CYD-DESTUN  
 
Mae pandemig Covid-19 wedi dangos i ni bod newid, er gwell, yn bosibl hyd yn oed dan yr 
amgylchiadau mwyaf heriol. Yng ngogledd Cymru, manteisiodd GwE, yr Awdurdodau Lleol, 
Ysgolion ac UauCD ar y cyfle i edrych ar ffyrdd arloesol o weithio.  Mae ysgolion wedi bod yn 
darparu profiadau dysgu ac addysgu pwrpasol trwy ddull dysgu cyfunol llawn creadigedd.  
Mae angen datblygu ar y profiadau hyn i osgoi llamu'n ôl,  gan gynnal y dysgu cadarnhaol sydd 
wedi datblygu dros y cyfnod hwn a pharatoi am y dyfodol. Mae pedair thema drawsliniol 
Sefydliadau sy'n Dysgu, sef amser, ymddiriedaeth, meddwl gyda'n gilydd a thechnoleg wedi 
datblygu'n sylfeini cadarn dull cydweithredol o weithio wrth i ni symud ymlaen gyda'r agenda 
ddiwygio.  
 
Wrth i ni fynd i'r afael â'r diwygio cenedlaethol, daw'n glir ein bod ni mewn lle gwahanol i'r 
hyn a ddychmygwyd pan gyhoeddwyd canllawiau Cwricwlwm i Gymru ddeunaw mis yn ôl.   
Rydym yn cydnabod y bydd rhywfaint o'r gwaith paratoi ar gyfer y cwricwlwm wedi'i neilltuo 
i reoli effaith y pandemig dros y flwyddyn ddiwethaf.  Ar y llaw arall, gyda phwyslais cryfach 
fyth ar les a buddsoddiad sylweddol mewn dysgu ac addysgu, mae'r gwerthoedd sy'n sail i'r 
cwricwlwm wedi bod wrth wraidd y ffordd y bu ysgolion yn gweithio. Mae GwE wedi 
ymrwymo'n llawn i gefnogi ysgolion ac UauCD i gynnal y momentwm hwn i sicrhau bod pob 
dysgwr yng ngogledd Cymru yn cael darpariaeth o'r safon uchaf.  
 
Byddwn yn sicrhau bod pob dysgwr yng ngogledd Cymru yn gallu dysgu yn effeithiol.  Mae eu 
hiechyd meddyliol a'u lles emosiynol, eu perthnasau a'u hiechyd corfforol oll yn alluogwyr 
hanfodol dysgu da.  Byddwn yn cefnogi ysgolion i ganolbwyntio ar y meysydd hyn yn ogystal 
â datblygu'r sgiliau galluogi allweddol sy'n cynnwys llafaredd, llythrennedd, rhifedd, cynllunio, 
trefnu a meddwl yn feirniadol.  
 
Byddwn yn cefnogi ysgolion i sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd ystyrlon yn eu dysgu.  
Mae rhoi ffocws ar ddilyniant yn flaengar, gan bwysleisio'r hyn sydd ar ddysgwyr ei angen i 
gyflawni'r camau nesaf yn eu haddysg. Mae hyn yn osgoi model ar sail diffyg, sy'n 
canolbwyntio ar 'ddal i fyny'.  Mae trefniadau asesu priodol yn sail i’r dilyniant hwn, gan ein 
helpu i adnabod,  gweld a myfyrio ar gynnydd dysgwyr unigol dros amser.  Byddwn yn cefnogi 
ysgolion i ddatblygu asesu ffurfiannol a chrynodol wrth iddynt gynllunio ar gyfer gweithredu'r 
cwricwlwm newydd.  
 
Daeth cadarnhad gan y Gweinidog Addysg y parheir i weithredu'r Cwricwlwm i Gymru mewn 
ysgolion cynradd, ysgolion meithrin a gynhelir ac UauCD meithrin nas cynhelir o fis Medi 2022.  
Cadarnhaodd y Gweinidog hefyd y rhoddir rhywfaint o hyblygrwydd ychwanegol i ysgolion 
uwchradd.  Yn 2022, bydd ysgolion sy'n barod i gyflwyno'r cwricwlwm i flwyddyn 7 yn gallu 
bwrw ymlaen gyda hynny.  Er hynny, ni fydd hi'n statudol i weithredu'r cwricwlwm newydd 
yn ffurfiol tan 2023, gyda'r cyflwyno yn digwydd yn y flwyddyn honno i flynyddoedd 7 ac 8 
efo'i gilydd.  Dyma fydd yr achos hefyd mewn ysgolion arbennig ac ysgolion 3 i 16 oed. 
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Bydd GwE yn annog ysgolion uwchradd ac arbennig sy'n gallu bwrw ymlaen efo'u cynlluniau 
presennol i weithredu'r cwricwlwm newydd efo blwyddyn 7 o fis Medi 2022.  Rydym hefyd yn 
sylweddoli y bydd rhai ysgolion uwchradd yn parhau ar eu llwybr tuag at ddiwygio'r 
cwricwlwm o fis Medi 2022, ac y byddant yn gweithredu'r cwricwlwm newydd o fis Medi 2023 
pan ddaw'n statudol i flynyddoedd 7 ac 8.  Fodd bynnag, mae'n bwysig bod gwaith diwygio'r 
cwricwlwm, ac yn enwedig y cyswllt uniongyrchol rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd, yn 
parhau er mwyn cefnogi dysgwyr i bontio waeth beth yw'r amserlen weithredu a ddefnyddir  
gan yr ysgol uwchradd. 
 
Y tu hwnt i 2023, cyflwynir y Cwricwlwm i Gymru fesul blwyddyn, a dyfernir y cymwysterau 
cyntaf sydd wedi'u llunio'n benodol ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru yn y flwyddyn academaidd 
2026-27, fel y bwriadwyd. Bydd diwygio cymwysterau yn chwarae rhan greiddiol yn 
llwyddiant y cwricwlwm,  a bydd GwE yn cefnogi gwaith Cymwysterau Cymru dros y flwyddyn 
nesaf i helpu i siapio set o gymwysterau o'r safon uchaf sy'n cyd-fynd ag athroniaeth y 
cwricwlwm newydd.  
 
Yng ngogledd Cymru, mae GwE a'r chwe Awdurdod Lleol yn credu'n gryf ei bod yn hynod 
bwysig bod arweinwyr a staff ym mhob sefydliad yn cael eu hannog a'u cefnogi i greu 
partneriaethau cryf ac effeithiol o fewn ac ar draws y system addysg.  
Mae ein dull gweithredu rhanbarthol eisoes wedi mabwysiadu model gweithio 
clwstwr/cynghrair i weithredu ar feysydd diwygio gweddnewidiol allweddol, megis datblygu'r 
cwricwlwm, ADY a'r Gymraeg.  Fe'i defnyddiwyd yn effeithiol hefyd i rannu adnoddau ac 
arferion effeithiol yn ystod pandemig COVID-19.  Mae GwE wedi ymrwymo'n llawn i barhau 
â'r gwaith hwn ac i ddatblygu a gwreiddio rhaglenni partneriaeth strwythuredig a threfnus, 
seiliedig ar dystiolaeth.  Bydd GwE a'r chwe Awdurdod Lleol yn parhau i gefnogi ysgolion ac 
UauCD i sicrhau bod ymgysylltu â chymheiriaid a chydweithio yn greiddiol wrth i ni fynd ati i 
ddatblygu system hunan wella gadarn, gynaliadwy ac effeithiol.  
 
Rydym yn llwyr gefnogi gweledigaeth y Gweinidog, fel yr amlinellir yn ' Cymraeg 2050: ein 
cynllun ar gyfer 2021 i 2026', sef creu dinasyddion dwyieithog sy’n hyderus i ddefnyddio 
Cymraeg ym mhob rhan o fywyd bob dydd.   Bydd GwE yn gweithio mewn partneriaeth efo'r 
chwe Awdurdod Lleol i sicrhau bod ysgolion ac UauCD wedi'u cefnogi'n llawn i ddatblygu 
sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu a'r dysgwyr.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru'r ddogfen  'Cwricwlwm i Gymru: y daith at 2022 ',  
sy'n nodi'r disgwyliadau ar ysgolion i ddiwygio'r cwricwlwm.  Bydd GwE yn cefnogi 
rhwydweithiau rhanbarthol a chenedlaethol ar gyfer gweithredu'r cwricwlwm o'r hydref 
ymlaen.  Bydd ysgolion y rhanbarth yn gweithio mewn partneriaeth efo'r Athro Graham 
Donaldson, GwE a'r chwe Awdurdod Lleol i ddatblygu arferion effeithiol i  ddatgloi potensial 
y chwe Maes Dysgu a Phrofiad (MDaPh) a datblygu dylunio ac asesu cwricwlwm ysgol gyfan. 
 
Bydd strwythurau a phrosesau i adnabod a chefnogi ysgolion sy'n destun pryder yn sicrhau y 
bydd ymyrraeth yn amserol ac yn briodol i gyd-destun yr ysgol. Bydd pob ysgol a nodir yn 
ysgol sy'n destun pryder yn cael cynllun cefnogaeth 360 cyfannol yn nodi'n glir natur a dwyster 
y cymorth a roddir naill ai gan GwE neu'r gwasanaeth Awdurdod Lleol sy'n gyfrifol am 
ddarparu.  Amlinellir y broses hon yn y Cytundeb Partneriaeth rhwng bob Awdurdod Lleol a'i 
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ysgolion.  Bydd pob ysgol sy'n destun pryder yn rhan o weithio clwstwr/cynghrair a fydd hefyd 
yn cyfrannu tuag at eu taith wella.  
 
Bydd GwE a'r chwe Awdurdod Lleol yn gweithio'n agos gyda phartneriaid allweddol fel 
Llywodraeth Cymru, Estyn a Cymwysterau Cymru i ddylanwadu ar bolisi, Fframwaith newydd 
Estyn a diwygio cymwysterau i sicrhau ein bod yn cyfrannu at weithredu blaenoriaethau'r 
Gweinidog.   
 
 
THEMÂU 
 
Drwy weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol a gwrando arnynt, rydym wedi 
adnabod y themâu canlynol i gefnogi ein nod o sicrhau bod pob dysgwr yng ngogledd Cymru 
yn cael darpariaeth o'r safon uchaf. Nodir y themâu hyn yn ein Cynlluniau Busnes ac fe'u 
gweithredir drwy raglenni partneriaeth a chynnig o gymorth generig ac unigryw wedi'i 
wahaniaethu i'n hysgolion a'n UauCD.  
 
Y Daith Ddiwygio / Gwireddu Cwricwlwm    

 Sicrhau cymorth i ysgolion wrth iddynt ymateb i'r daith diwygio addysg, gyda 
phwyslais cryf ar addysgeg, addysgu effeithiol ac ymchwil weithredu.  

 Defnyddio strategaethau asesu ffurfiannol yn dda, neu'n well, ym mhob ysgol 

 Sicrhau cymorth i ysgolion wrth iddynt ymateb i'r daith diwygio addysg, gyda 
phwyslais cryf ar y 12 egwyddor addysgegol ac ymchwil weithredu.  

 Sicrhau cysondeb yn nealltwriaeth ysgolion o egwyddorion allweddol y canllawiau 
asesu newydd.  

 Sicrhau cymorth i ysgolion mewn perthynas â Dylunio'r Cwricwlwm ysgol gyfan ac o 
fewn MDaPh.   
 

Ailgydio mewn dysgu (Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau) [RRRS]  
 Gweithredu rhaglenni sy'n ceisio lleihau effaith cau ysgolion ar gyrhaeddiad disgyblion 

yn eu darllen a'u hysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg.  
 Strategaeth addysgu yn seiliedig ar dystiolaeth a ddatblygwyd i helpu disgyblion i 

wella'u rhuglder a'u cynnydd mewn mathemateg.    
 Datblygu adnoddau ar-lein sy'n addas i staff ysgolion a rhieni fel bod modd defnyddio'r 

ymyraethau hyn i helpu gyda datblygiad darllen plant.  
 Parhau i ddatblygu a chynhyrchu cyfres o ddeunyddiau cymorth cyffredinol ar gyfer 

rhifedd a llythrennedd uwchradd  
 
Strategaeth i gefnogi rhieni / gofalwyr i helpu eu plant i ddysgu    

 Datblygu pecyn cyfannol sydd yn cefnogi ac yn helpu rhieni a gofalwyr i drawsffurfio eu 
dealltwriaeth o'r dysgu, a'r hyn gallant ei wneud i helpu eu plentyn.  

 Datblygu cwrs cynhwysfawr ar gyfer rhieni a gofalwyr, sy'n rhoi iddynt yr holl adnoddau, 
yr wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen arnynt i helpu eu plant i ddysgu gartref.   

 Rhoi canllawiau ysgrifenedig sydd yn cynnwys strategaethau a thechnegau y gall rhieni 
/ gofalwyr eu defnyddio i gefnogi eu plentyn i ddysgu.  

 Darparu strategaethau, gweithgareddau a thechnegau ymarferol y gall rhieni a gofalwyr 
eu defnyddio i helpu eu plant i ddysgu   
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 Datblygu ac addasu adnoddau yn briodol i fodloni anghenion grwpiau penodol o rieni a 
gofalwyr.    

 Adolygu'r ddarpariaeth a gynigir ar draws y rhanbarth er mwyn sicrhau bod yr 
adnoddau presennol yn llwyr gefnogi a bodloni anghenion lleol a rhanbarthol yn 
effeithiol.    

 
Lles dysgwyr a lles ysgol gyfan   

 Parhau i weithio'n agos mewn partneriaeth gydag Awdurdodau Lleol i ddarparu 
cymorth lles i ddysgwyr mewn ysgolion a lleoliadau.  

 Parhau i roi cymorth i arweinwyr ysgolion ar adnabod, cefnogi ac ymgysylltiad grwpiau 
penodol o ddysgwyr bregus a difreintiedig, gan gynnwys y dysgwyr hynny ble cafodd 
cau'r ysgolion effaith anghymesur  arnynt.  

 Datblygu ymhellach a gweithredu'r strategaeth GDD genedlaethol ar draws y 
rhanbarth. 

 Datblygu dull llesiant ysgol gyfan, gan hyrwyddo 'Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus 
yng Nghymru'.  

 Cyd-greu adnoddau llesiant ysgol gyfan efo ysgolion ar draws y rhanbarth 
 

Lles y gweithlu (GwE ac ysgolion)  

 Parhau i weithio'n agos mewn partneriaeth gydag Awdurdodau Lleol i ddarparu 

cymorth lles i ymarferwyr mewn ysgolion a lleoliadau. 

 Cynnal lles emosiynol yr unigolyn yng nghyd-destun ei rôl broffesiynol  

 Rhoi iechyd a lles wrth wraidd popeth a wnawn. 

 Defnyddio fframwaith hyfforddi (coaching) mewn sgyrsiau, cyfarfodydd ac 

arweinyddiaeth o ddydd i ddydd i ddatgloi potensial ac annog unigolion i ddatblygu.  

 
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 
Ar y cyd â'r Awdurdodau Lleol: 

 Cefnogi'r broses o adolygu ansawdd darpariaeth ADY  

 Datblygu cynnig dysgu proffesiynol sy'n bodloni anghenion y gweithlu.  

 Parhau i gefnogi clystyrau i ddatblygu cynlluniau arloesol i gyflawni nodau trawsnewid 
ADY.  

 Parhau i gefnogi gyda darparu'r rhaglen gymorth a hyfforddiant i ysgolion  
 
Y Gymraeg 
Ar y cyd â'r Awdurdodau Lleol byddwn yn gweithredu 'Cymraeg 2050: ein cynllun ar gyfer 
2021 i 2026'  Llywodraeth Cymru: 

 Datblygu'r defnydd anffurfiol o'r Gymraeg trwy'r  'Siarter Iaith' a 'Cymraeg Campus'.   

 Darparu cynnig proffesiynol ar gyfer yr Iaith Gymraeg sy'n rhan o Strategaeth Dysgu 
Carlam y rhanbarth. 

 Cynnig dysgu proffesiynol i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu. 

 Hyrwyddo proffil y Gymraeg ymysg arweinwyr i baratoi ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru 
a tharged Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr erbyn 2050.  

 Rhoi cymorth i ysgolion a lleoliadau sydd yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg fel iaith 
gyntaf i wella sgiliau Cymraeg Iaith Gyntaf eu dysgwyr, ac yn enwedig y rheiny o 
gartrefi di-Gymraeg. 
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 Gweithio mewn partneriaeth i gefnogi pob Awdurdod Lleol gyda'i flaenoriaethau 
CSCA.  

 
Datblygu arweinyddiaeth  

 Sicrhau bod gan bob sefydliad dysgu y gallu i arwain ar bob lefel er mwyn ysbrydoli, 
hyfforddi, cefnogi, rhannu arferion a chydweithio ar bob lefel er sicrhau bod pob 
dysgwr yn cyflawni ei botensial.   

 Sicrhau bod egwyddorion arweinyddiaeth wasgaredig yn cael eu gwreiddio ym mhob 
sefydliad dysgu ar draws y rhanbarth.  

 Parhau i gynnig ystod eang o gyfleoedd Dysgu Proffesiynol mewn perthynas â 
rhaglenni datblygu arweinyddiaeth i ddatblygu arweinwyr y presennol a'r dyfodol:  

- Arweinwyr Canol 
- Uwch Arweinwyr 
- Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP)  
- Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro  
- Penaethiaid Profiadol 

 
Digidol  

 Sicrhau bod dealltwriaeth ysgolion y rhanbarth o gadernid digidol yn gyfredol, a bod 

dysgu ac addysgu am faterion diogelwch digidol yn bwrpasol ac yn effeithiol. 

 Datblygu arweinyddiaeth ddigidol effeithiol yn ysgolion y rhanbarth i gryfhau dulliau 

strategol o gynllunio gwelliant, rheoli newid a monitro effaith.  

 Sicrhau bod cyfleoedd dysgu proffesiynol ar gael i holl staff ysgolion i'w hyfforddi ar 

sut i ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael  drwy Hwb, a sut i ddefnyddio'r adnoddau yn 

effeithiol i wella ansawdd y dysgu. 

 
Dysgu Proffesiynol   

 Darparu dysgu proffesiynol, cymorth ac arweiniad pwrpasol i ysgolion a lleoliadau i'w 
helpu i gyflawni'r Daith Ddiwygio, a pharatoi at y cwricwlwm newydd. 

 Rhoi mynediad at ystod o ddysgu proffesiynol yn rhanbarthol ac yn genedlaethol i bob 
ymarferydd addysg mewn ysgolion a lleoliadau, sy’n briodol i'w rôl a'u cyfrifoldeb yn 
unol â safonau proffesiynol, gan gynnwys mynediad at hyfforddi a mentora.  
 

 
ESBLYGU'R MODEL RHANBARTHOL  
 
Mae rôl yr Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant (YCG) yn dal i esblygu wrth i ni barhau i fodloni 
anghenion a disgwyliadau ein holl randdeiliaid.  Bydd ein dull gweithredu yn cefnogi lles a 
chynnydd dysgwyr drwy weithio mewn partneriaeth ar draws y system er mwyn galluogi 
adnewyddu a diwygio.  Gyda'r dysgwr wrth wraidd popeth a wnawn, bydd ymgynghorwyr yn 
defnyddio  amrywiaeth o ddulliau i gefnogi Llywodraeth Cymru i adnewyddu addysg ar ôl y 
pandemig a sicrhau bod y daith ddiwygio yn aros ar drac.    
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Yn sail i'r ddwy agwedd graidd ar ein gwaith wrth symud ymlaen, sef y daith ddiwygio a gwella 
ysgol, y mae pum maes gwaith:  

 Cydweithredu  

 Data Cyfoethog i lywio Hunan Arfarnu  

 Cymorth Dwys pan fydd angen  

 Dysgu Proffesiynol  

 Cyfathrebu 

Bydd Swyddogaeth Graidd y gwaith yn cynnwys dull partneriaeth rhanbarthol, gydag ysgolion 
yn cydweithio ac ysgolion yn gweithio'n unigol.  Rhydd hyn hyblygrwydd lleol o ran y model 
darparu.   
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Er mwyn sicrhau ein bod yn dal i fodloni gofynion a disgwyliadau rhanddeiliaid, bydd angen 
i'n model partneriaeth ysgol esblygu ymhellach.  Gydag ysgolion, clystyrau a chynghreiriau ar 
wahanol bwyntiau ar y continwwm hunan wella, bydd angen defnyddio dull fwy gofalus.  
 
Y prif ffocws yw galluogi ysgolion i wella trwy ddatblygu system hunan wella o safon uchel, 
sy'n sicrhau'r gorau i bob plentyn.  
 
Bydd y trefniadau ar bob lefel yn drylwyr, cadarn a chydlynol. Yn sail i'r trefniadau hyn y mae'r 
egwyddor o annog a chefnogi ysgolion, clystyrau a chynghreiriau i gymryd perchenogaeth ac 
atebolrwydd cynyddol am eu taith wella.   
 
Byddwn yn sicrhau bod y dull rhanbarthol ar gyfer partneriaeth ysgol yn:   
 

 Deg: ble byddwn yn hyrwyddo tegwch a chynhwysiant, a byth yn colli golwg ar y dysgwr.  

 Cydlynol: ble bydd ysgolion a GwE yn gweithio gyda'i gilydd gyda dyletswyddau craidd, 

rolau a disgwyliadau a bennir yn lleol.   

 Cymesur: ble byddwn yn sicrhau bod gennym ni fodel hylaw sy'n gwneud  gwahaniaeth i 

bob ysgol. Bydd ein dull yn cefnogi mwy o ymreolaeth i'r ysgolion, y clystyrau a'r  

cynghreiriau hynny sydd â'r gallu i hunan wella, ar yr un pryd â chytuno ar becyn cymorth 

mwy cynhwysfawr a dwys i ysgolion sy'n wynebu heriau penodol ar adeg benodol, ac am 

gyfnod penodol.  

 Ar y cyd: ble nad oes yr un ysgol yn gweld ei hunan fel ynys. Trwy weithio gyda'i gilydd 

mewn dull strwythuredig, gall ysgolion wella'n gynt ac yn fwy cynaliadwy. Bydd cydweithio 

â chymheiriaid ac ymgysylltu â chymheiriaid yn nodwedd ganolog o'n model.  Bydd pob 

partner allweddol yn mynd ati i ddatblygu cyd-effeithiolrwydd yn seiliedig ar dryloywder, 

gonestrwydd, bod yn agored ac ymddiriedaeth uchel. Mae a wnelo â phartneriaid yn 

gweithio gyda'i gilydd i greu capasiti yn y system drwy brosesau a gweithgareddau 

cyfoethogi ansawdd.  

 Tryloyw: ble byddwn yn cydnabod ehanger profiadau dysgu ar draws y rhanbarth a gwerth 

ychwanegol ysgolion, arweinwyr, athrawon, staff cymorth ac ymgynghorwyr, sy'n 

gweithio gyda'i gilydd at ddiben cyffredin cytûn.  

Wrth i ni symud ymlaen gyda chynllunio a chyflwyno'r daith ddiwygio, bydd ein dull 
partneriaeth ysgol yn creu hyblygrwydd i ysgolion, clystyrau a chynghreiriau i gytuno ar 
ddyletswyddau craidd ar gyfer:  

 gwaith datblygiadol ar y cyd  

 dulliau o gefnogi gwelliannau mewn ysgolion unigol o fewn eu clwstwr / cynghrair  

 prosesau adrodd ac atebolrwydd   

Rhoddir hyblygrwydd hefyd i glystyrau a chynghreiriau gytuno ar swyddogaeth graidd a 
chyfraniad GwE i'r tair agwedd a nodwyd uchod. Ble bydd clwstwr / cynghrair yn pennu bod 
ganddo'r gallu i gyflawni nifer o'r swyddogaethau craidd, darperir adnoddau i gefnogi gyda'r 
gwaith hwn a bydd cyfraniad GwE yn gymesur. Ble bydd clwstwr / cynghrair yn pennu bod 
angen i GwE gyflawni cyfran uwch o'r swyddogaethau craidd, bydd lefel yr adnoddau a 
neilltuir yn gymesur. Gallai cyfraniad GwE gynnwys:  
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 Arwain neu gymryd rhan mewn cyfleoedd sicrhau ansawdd neu gyfoethogi ansawdd  

 Arwain neu gyfrannu i waith datblygiadol  

 Hyfforddi neu fentora grwpiau neu unigolion  

 Hwyluso gweithgareddau cydweithredol clystyrau / cynghreiriau  

 Arwain ar ddatblygiad proffesiynol ysgol gyfan neu glwstwr / cynghrair  

 Darparu pecyn cymorth fwy dwys ar gyfer ysgolion unigol o fewn clwstwr / cynghrair  

 Cyfraniadau rôl arbenigol  

 Cefnogi datblygiad proffesiynol y gweithlu  

 Cyfeirio a rhannu arferion gorau  

Diffinnir rolau a chyfraniadau o fewn 'cytundeb partneriaeth' clwstwr / cynghrair, a fydd yn 
cael ei adolygu a'i werthuso ar ddiwedd y flwyddyn (gweler y Ffeithlun isod).  
 
 

CYNLLUN PARTNERIAETH YSGOLION 
 

Diben 
Craidd 

Cyd-ddatblygu Cefnogi Gwelliant Atebolrwydd ac Adrodd 

Be? Sut? Be? Sut? Be? Sut? 

 
Clwstwr 

 

      

 
Ysgolion 
Unigol 

 

      

 
GwE 

 

      

DEILLIANNAU DISGWYLIEDIG SYDD WEDI EU HADNABOD GAN Y BARTNERIAETH 

 
 

ADNODD CYTUNEDIG GWE AR GYFER Y BARTNERIAETH 
 

£xxxx 
 

Er mwyn cryfhau datblygiad y cwricwlwm newydd, fe sefydlir rhwydweithiau datblygu MDaPh 
yn rhanbarthol ac yn lleol.  Bydd arweinwyr ysgolion ac ymarferwyr yn cydweithio i ddatgloi 
potensial bob MDaPh drwy fodelu, cynllunio a rhannu arferion cwricwlwm.   
 
Bydd rhwydweithiau cydweithredol yn gweithio ar y meysydd a ganlyn:  
 

1 Datgloi potensial un o'r MDaPh  

 Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (Cymraeg a Saesneg)   

 Mathemateg a Rhifedd  

 Gwyddoniaeth a Thechnoleg  

 Y Dyniaethau 

 Iechyd a Lles 

 Y Celfyddydau Mynegiannol 
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2 Asesu   
3 Cynllunio Cwricwlwm Ysgol Gyfan  

 
Bydd ymarferwyr mewn ysgolion a phartneriaid ehangach ar draws y rhanbarth yn cael cyfle 
i gydweithio â rhwydwaith o gymheiriaid, yn cefnogi cynllunio cwricwlwm a datblygu MDaPh 
yn lleol ac yn rhanbarthol.  Bydd ymarferwyr yn cyfathrebu ac yn rhaeadru dysgu ac arferion 
llwyddiannus ar draws ysgolion ym mhob awdurdod lleol, ac yn cyfrannu i ddatblygu modelau 
cynllunio i gefnogi ysgolion i dreialu, gwerthuso a pharatoi'r gweithlu ar gyfer addysgu am y 
tro cyntaf. Bydd egwyddor isreolaeth yn sicrhau cyd-destun lleol i'r gwaith hwn.  
   

 
 
Fe sefydlir wyth rhwydwaith MDaPh lleol ym mhob Awdurdod Lleol, un ar gyfer bob un o'r 
meysydd a nodwyd uchod.  Bydd unigolion o'r grwpiau lleol hyn yn cynrychioli'r ALl mewn 
wyth rhwydwaith MDaPh rhanbarthol, gan sicrhau dull gweithredu cyson ar draws y 
rhanbarth.  Bydd grŵp strategol rhanbarthol, yn cynnwys cynrychiolwyr traws sector o'r wyth 
grŵp ALl, yn darparu cyfeiriad a throsolwg o'r gwaith.  
 
Bydd gan rwydweithiau fynediad i Ddysgu Proffesiynol a byddant yn gweithio mewn 
partneriaeth efo'r Athro Graham Donaldson, GwE a'r chwe ALl yng ngogledd Cymru i 
ddatblygu arferion MDaPh effeithiol a fydd yn cefnogi  ysgolion ar eu Taith Ddiwygio.   
 
 
Adolygu gan gymheiriaid a chymorth ysgol i ysgol  
 
Credwn yn gryf yma yng ngogledd Cymru y dylai adolygu gan gymheiriaid a chymorth ysgol i 
ysgol fod yn sbardun allweddol ar gyfer gwelliant parhaus mewn ysgolion wrth iddynt 
gynllunio ar gyfer darparu'r cwricwlwm newydd a'r diwygio cenedlaethol. Byddwn yn 
gweithio gydag ysgolion ac UauCD i wreiddio rhaglen o adolygu gan gymheiriaid ar sail y 
prosesau a ganlyn:    
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 Hunan adolygiad : dylai adolygu effeithiol gan gymheiriaid ddechrau efo pa mor dda 
y mae'r ysgol yn adnabod ei hunan, a chael ei arwain gan yr ysgol sy'n cael ei hadolygu.  
Dylai hunan arfarnu ganolbwyntio ar y dysgwyr, eu cyflawniadau, eu cynnydd a'u 
profiadau yn yr ysgol, dysgu ac addysgu, arweinyddiaeth, datblygu diwylliant o 
sefydliad sy'n dysgu, lles disgyblion a staff, cydraddoldeb a chynhwysiant.  Wrth symud 
ymlaen, dylai hunan arfarnu hefyd ganolbwyntio ar bedwar diben y cwricwlwm 
newydd ac arfarnu cynnydd yr ysgol tuag at wireddu'r cwricwlwm newydd. Dylai 
prosesau hunan arfarnu'r ysgol adael i'r ysgol adnabod cryfderau a blaenoriaethau 
gwella. Dylai hefyd nodi agweddau ar ei thaith wella ble mae angen cymorth gan 
gymheiriaid i gefnogi gwelliant.  

 Adolygiad gan gymheiriaid : mae ffocws cyffredin i'r adolygiadau cymheiriaid mwyaf 
effeithiol. Rhaid mai pwrpas y cydweithio yw gwella deilliannau, a dylai unrhyw ffocws 
cyffredin fod yn seiliedig ar dystiolaeth gref o'r hyn sydd angen i wella, a pha 
ddeilliannau fyddai'n elwa'r ysgol fwyaf.  Mae adolygwyr cymheiriaid sy'n gweithio fel 
tîm, neu driawd, yn gweithio orau ble gallant driongli tystiolaeth a dadansoddi eu 
canfyddiadau ar y cyd. Nid ydynt yno i farnu, ond yn hytrach chwilio am dystiolaeth a 
chytuno ar ganfyddiadau i'w rhannu â'r ysgol. Mae'n rhaid i'r bartneriaeth fod yn 
seiliedig ar bwrpas moesol eglur a rennir, ble mae tryloywder, ymddiriedaeth a 
gonestrwydd yn allweddol ac yn greiddiol i'r broses. Dylai'r adolygu gan gymheiriaid 
hefyd roi cyfleoedd i ddatblygu'n broffesiynol, a chynnwys arweinwyr ar bob lefel.  

 Cymorth Ysgol i Ysgol : os yw'r adolygu gan gymheiriaid am fod yn gyfrwng ar gyfer 
gwelliant parhaus mewn systemau ysgolion, yna rhaid iddo fynd ymhellach na'r 
adolygiad ei hun, a chynnwys cymorth ysgol i ysgol neu gymorth clwstwr.  Pan fo staff 
yn berchen ar y deilliannau, bydd yr effaith hirdymor a'r effaith gynaliadwy yn fwy.  
Bydd hyn yn helpu i ddatblygu capasiti ymhellach a gwella gwydnwch o fewn system 
sy'n hunan wella.  Dylai'r partneriaethau a ddatblygir felly fynd y tu hwnt i arweinwyr 
ysgolion ac ymgysylltu â disgyblion, athrawon, teuluoedd a chymunedau.   

 
Ysgolion sy'n Destun Pryder  
 
Bydd strwythurau a phrosesau i adnabod a chefnogi ysgolion sy'n destun pryder yn sicrhau y 
bydd ymyrraeth yn amserol ac yn briodol i gyd-destun yr ysgol. 
 
Bydd Grŵp Amlasiantaethol yn cyfarfod yn rheolaidd (yn fisol, neu fel bo'r angen) i:  
 

 Adnabod yr ysgolion hynny sydd mewn perygl o achosi pryder  

 Cytuno â'r ysgol ar y cynllun cymorth 360 unigryw. Bydd cynlluniau yn nodi'n glir pa 
wasanaeth a fydd yn darparu cymorth ac adnoddau yn erbyn camau gweithredu 
penodol. 

 Cytuno ar drefniadau monitro'r cynlluniau 360. 

 Arfarnu effeithiolrwydd y cynlluniau cymorth 360 a gweithio efo ysgolion i fonitro 
cynnydd ac effaith   

 Rhannu unrhyw arferion effeithiol o fewn ac ar draws awdurdodau lleol y rhanbarth  

 Pan fo pryderon yn dwysáu, bydd y Grŵp Amlasiantaethol yn adrodd i'r Bwrdd 
Ansawdd fel y gall y Cyfarwyddwyr/Penaethiaid Gwasanaeth wneud penderfyniad 
gwybodus ac amserol ynghylch defnyddio pwerau ymyrraeth statudol. 
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Bydd Bwrdd Ansawdd yr ALl yn cyfarfod bob hanner tymor, a'r Prif Swyddog Addysg fydd y 
Cadeirydd. Dylid cofnodi penderfyniadau gweithredu'r Bwrdd a'u rhannu â'r Grŵp 
Amlasiantaethol neu'r gwasanaeth cefnogi fel y bo'n berthnasol. 
 
Bydd y Bwrdd yn canolbwyntio fwyaf ar:  

 Asesu cynnydd yr ysgolion hynny sy'n destun pryder a gafodd eu hadnabod gan Estyn 
neu brosesau lleol.   

 Asesu ansawdd y cynllunio cymorth ar gyfer ysgolion sy'n destun pryder a wneir gan y 
Grŵp Amlasiantaethol  

 Sicrhau bod y Grŵp Amlasiantaethol yn cyflawni ei ddyletswyddau monitro yn 
effeithiol. 

 Gweithredu'n briodol pan fydd y Grŵp Amlasiantaethol yn rhannu bod pryderon 
wedi'u huwchgyfeirio, ac yn benodol am allu arweinyddiaeth a llywodraethiant ysgol 
i wella ar gyflymder digonol. 

 Ystyried defnyddio pwerau ymyrraeth statudol pan fo pryderon am gynnydd, neu 
gyflymder cynnydd   

 Adnabod yr arferion gorau i'w rhannu o fewn ac ar draws awdurdodau lleol  
 
Lle mae angen, gallai'r awdurdod lleol hefyd sefydlu  Bwrdd Gwella Carlam i gefnogi ysgolion 
unigol ar eu taith wella. Bydd yr aelodau yn cynnwys cynrychiolwyr o'r awdurdod lleol, GwE, 
y pennaeth a chorff llywodraethu'r ysgol.  Pwrpas y BGC fydd:  

 Darparu cymorth ar gyfer gwella ysgolion 

 Darparu fforwm her, mewnol ac allanol  

 Adnabod unrhyw bryderon  

 Adnabod unrhyw weithredu i'w flaenoriaethu  

 Hysbysu'r Pennaeth Addysg ymhellach a oes angen i'r ALl ddefnyddio ei bwerau 
ymyrraeth  

 
Ceir crynodeb isod o'r strwythurau a'r prosesau rhanbarthol ar gyfer cefnogi a herio ysgolion 
sy'n destun pryder:  
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Dyletswyddau Statudol ac Atebolrwydd  
 
Bydd Arweinydd Craidd GwE a'r Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant yn gweithio mewn 
partneriaeth efo swyddogion Awdurdod Lleol i weithredu'r  Cytundeb Partneriaeth Awdurdod 
Lleol-Ysgol . Arweinydd Craidd GwE ac Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant fydd yn monitro ac 
arfarnu safonau cyffredinol ac ansawdd dysgu, addysgu ac arweinyddiaeth, gan weithio mewn 
partneriaeth efo ysgolion a chlystyrau. Fodd bynnag, bydd GwE a'r chwe Awdurdod Lleol yn 
gweithio efo ysgolion i esblygu'r system atebolrwydd bresennol er mwyn galluogi ysgolion a 
chlystyrau i gael mwy o ymreolaeth. Bydd adolygu gan gymheiriaid yn elfen allweddol wrth 
gefnogi ysgolion i arfarnu eu cryfderau a'u meysydd ar gyfer gwelliant, a'u helpu i 
ganolbwyntio ar feysydd gwelliant penodol wrth iddynt gynllunio'r cwricwlwm newydd a'i 
ddarparu.  
 
Wrth symud tuag at system sy'n hunan wella, bydd mwy o bwyslais ar atebolrwydd moesol a 
phroffesiynol. Bydd perthnasau atebolrwydd ysgol yn cynnwys y rheiny gyda disgyblion, 
rhieni, cyd-weithwyr a'r gymuned leol. Yr her i ni dros y blynyddoedd nesaf fydd creu 
diwylliant ble mae ysgolion yn teimlo bod ganddynt fwy o berchenogaeth ar atebolrwydd, a 
newid y syniad bod atebolrwydd yn seiliedig ar ddata ac arolygiad yn unig a'i fod yn cael ei 
weithredu gan rywun uwch eu pen.  
 
Yng ngogledd Cymru, mae GwE a'r chwe Awdurdod Lleol wedi ymrwymo i weithio mewn 
partneriaeth efo ysgolion i ddatblygu system atebolrwydd gadarn, system sydd gan 
randdeiliaid allweddol ffydd ynddi ac sydd yn dal bob partner yn gwbl atebol am ei rôl yn 
datblygu ein dysgwyr i ddod yn:  

 Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes; 

 Cyfranwyr mentrus, creadigol sydd yn barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd 
a'u gwaith; 

 Dinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd yn barod i fod yn ddinasyddion i Gymru a'r 
byd; ac  

 Unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau 
gwerthfawr o gymdeithas.  

 

 

Disgwyliadau system yng ngogledd Cymru 
 
Erbyn mis Medi 2024:  
 

 Bydd bob ysgol yn bodloni gofynion statudol Cwricwlwm i Gymru, a bydd gan bob ysgol 
berthynas gref efo'i chymuned ac yn datblygu ystod eang o sgiliau dysgwr a fydd yn 
eu gwneud yn barod ar gyfer addysg bellach, hyfforddiant a chyflogaeth. 
 

 Bydd cynllunio ar sail pedwar diben y cwricwlwm newydd yn darparu cynnig cytbwys 
i fodloni anghenion pob dysgwr.   
 

 Bydd strategaeth sgiliau sylfaenol sydd yn cynnwys llythrennedd, rhifedd a 
chymhwysedd digidol yn sail i gwricwlwm bob ysgol.   
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 Bydd strategaeth i blant bregus i ddysgu yn weithredol, sy'n canolbwyntio ar 
gynhwysiant, eu lles emosiynol, presenoldeb ac unrhyw anghenion dysgu ychwanegol, 
a bydd y strategaeth hon yn cael effaith gadarnhaol ar eu cynnydd a'u lles.  
 

 Byddwn wedi cydweithio gyda ysgolion ac awdurdodau lleol i fabwysiadu model 
atebolrwydd newydd, a fydd yn cynnwys prosesau grymus i sicrhau ansawdd, er mwyn 
sicrhau bod llinellau atebolrwydd clir a phriodol ar bob lefel ar gyfer gwelliannau a 
datblygiadau ysgol rhanbarthol.  
 

 Bydd strategaeth effeithiol ar waith ar gyfer ysgolion sy'n destun pryder, gyda'r 
capasiti priodol i adnabod a mynd i'r afael ag angen.   
 

 Bydd gwella addysgu wrth wraidd pob gwelliant.  
 

 Bydd cydweithio aeddfed rhwng ysgolion mewn clystyrau a chynghreiriau ar draws y 
rhanbarth,  a byddant  yn cymryd cyd-berchnogaeth dros wella ysgolion ei gilydd i 
sicrhau gwell deilliannau i ddysgwyr. 
 

 Bydd Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg grymus ar waith i lwyr gefnogi 
blaenoriaethau lleol a chenedlaethol ar gyfer gwella sgiliau iaith Gymraeg dysgwyr a'r 
gweithlu.  
 

 Bydd cynllun dysgu proffesiynol cadarn mewn lle sy'n bodloni anghenion arweinwyr a 
staff addysgu, a hynny er mwyn helpu ysgolion i weithredu bob agwedd ar y daith 
ddiwygio a galluogi eu dysgwyr i ddatblygu tuag at bedwar diben y cwricwlwm 
newydd.   
 

 Bydd GwE yn gweithredu'n effeithiol fel sefydliad sy'n dysgu, yn unol â'r saith 
dimensiwn 'gweithredu' fel y nodir gan Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 
Datblygiad Economaidd [OECD], a bydd gennym bartneriaethau cryf ac aeddfed 
gyda‘n randdeiliaid allweddol, a fydd yn cynnwys strategaeth gyfathrebu glir.  
 


