
       

 
 

 Cyfarfod ag Estyn 9.3.22 

Yn bresennol: Gwawr Meirion, Michelle Gosney, Tania ap Sion, Edward Evans, Libby Jones, Mathew 

Maidment, Paula Webber. 

Crynodeb o’r prif bwyntiau: 

Nid corff rheoleiddio yw Estyn felly nid yw’n gwirio cydymffurfiad – i unrhyw beth. Oherwydd 

hynny, nid yw cydymffurfiad mewn CGM (neu unrhyw faes arall) yn cael ei gynnwys mewn unrhyw 

agwedd o’r arolygiad. Mae monitro cydymffurfiad yn rhywbeth i Awdurdodau Lleol a Llywodraeth 

Cymru. 

Tasg Estyn yw arolygu ansawdd yr addysg a roddir gan ysgolion unigol ac Unedau Cyfeirio 

Disgyblion (Unedau). Felly byddai hyn yn cynnwys CGM fel rhan o gwricwlwm holistaidd. 

Ni roddir graddau mewn adroddiadau arolygu erbyn hyn. Yn hytrach, mae ysgolion ac Unedau yn 

cael gwerthusiad cadarn a thrylwyr o’u darpariaeth a’i heffaith ar ddysgu a lles y disgyblion. 

Mae 5 maes arolygu: 

MA1 Dysgu 

MA2 Lles ac agweddau at ddysgu 

MA3 Addysgu a phrofiadau dysgu 

MA4 Gofal, cymorth ac arweiniad 

MA5 Arweinyddiaeth a rheolaeth 

Gall yr hyn y mae arolygwyr yn adrodd arnynt ym mhob arolygiad wahaniaethu yn ôl pwysigrwydd 

cymharol yr hyn y maent yn ei ganfod ym mhob ysgol neu Uned. Mae’n bosibl mai dim ond lle mae 

cryfderau neu wendidau arbennig y bydd arolygwyr yn adrodd ar rai agweddau. Felly gall CGM gael 

ei gynnwys fel enghraifft o arfer da yn MA3 ‘Addysgu a phrofiadau dysgu’, fel gydag unrhyw 

bwnc/disgyblaeth arall neu Faes Dysgu a Phrofiad. 

Mae ehangder, cydbwysedd ac addasrwydd y cwricwlwm yn un o ddwy agwedd o MA3 ac felly, os 

yw’r arolygwyr yn gweld nemor ddim tystiolaeth o CGM yn cael ei ddarparu, byddai hyn yn cael ei 

nodi, fel gydag unrhyw bwnc/disgyblaeth neu MDaPh arall. Os yw’r arolygwyr yn barnu wedyn fod 



gwendidau difrifol wedi’u canfod yn y maes arolygu hwn neu unrhyw un arall, bydd fel arfer yn 

gofyn am lefel statudol o weithgaredd dilynol h.y. gwelliant sylweddol, mesurau arbennig, neu 

fonitro drwy adolygiad Estyn. 

Mae arolygwyr Estyn yn ymwybodol fod ysgolion yn wynebu heriau ar gam allweddol 4 i gwrdd â’u 

gofyniad statudol oherwydd newid yng nghymhwyster Astudiaethau Crefyddol TGAU CBAC. Maent 

yn sylweddoli hefyd, yn enwedig wrth arolygu ysgolion cyn-Covid, fod rhai ysgolion, er mwyn 

darparu AG statudol sy’n gwneud cyfraniad hael at gyflawni targedau perfformiad, wedi cyflwyno’r 

cymhwyster Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Nid yw hwn ar ei ben ei hun yn bodloni gofynion y maes 

llafur cytunedig presennol, ac mae hwn yn rhywbeth y byddant yn dal i chwilio amdano. 

Mae MA4 ‘Gofal, cymorth ac arweiniad’, yn cynnwys ‘Datblygiad personol’ a dyma ble mae 

datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol (SMSC) yn eistedd. Mae’n rhaid i bob 

arolygydd archwilio SMSC. Fod bynnag, mae’n bosibl na fyddant yn cyfeirio ato yn yr adroddiad 

gwerthuso, oni bai eu bod yn gweld cryfderau neu wendidau arbennig. Gall rhai adroddiadau 

gynnwys brawddeg i gadarnhau fod cyfleoedd SMSC yn cael eu darparu yn ôl y disgwyl. 

O dan SMSC yn MA4 ceir nifer o gyfeiriadau sy’n gysylltiedig ag addysg a dysgu mewn CGM. Felly 

mae’n debygol iawn, os yw ysgol neu Uned yn darparu CGM da sy’n gryfder arbennig yn nhyb yr 

arolygwyr, y bydd yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad o fewn y maes arolygu hwn. 

Mae’r arolygwyr yn ymwybodol nad cyfrifoldeb darpariaeth CGM yn unig yw datblygiad ysbrydol a’i 

fod yn holistaidd. 

Caiff addoli ar y cyd ei arolygu ar wahân i CGM ond mae hefyd yn rhan o MA4 o dan SMSC ac mae 

cyfeiriad penodol ato. ‘Ym mhob ysgol nad yw’n cynnig addysg enwadol, dylai arolygwyr ystyried a 

oes gweithredoedd addas o addoli ar y cyd.’ 

Er bod hyn yn awgrymu symudiad at ddull mwy ansoddol o arolygu Addoli ar y Cyd, mae 

cydweithwyr Estyn wedi’n sicrhau y bydd yr un gofynion deddfwriaethol yn berthnasol a bydd 

‘addasrwydd’ gweithredoedd o’r fath yn seiliedig ar y pethau arferol, e.e. nad yw Addoli ar y Cyd yn 

cael ei ddefnyddio ar gyfer cyhoeddiadau a/neu ddweud y drefn ayb. ac y dylai’r cynnwys fod yn 

briodol i’r dysgwyr o fewn cyd-destun y gymuned, ayb. Cyn arolygiad, byddai’r arolygydd sy’n 

adrodd yn rhoi canllawiau i’r tîm arolygu ar yr hyn a olygir gan priodol. Yn yr wybodaeth gyffredinol 

am yr ysgol a gesglir ar y ffurflen cyn-arolygiad, byddant yn gofyn faint o ddisgyblion sy’n cael eu 

tynnu’n ôl o Addoli ar y Cyd, a beth yw eu darpariaeth amgen? Os oes nifer arbennig o fawr wedi 

cael eu tynnu’n ôl, mae’n bosibl y byddant yn edrych yn benodol ar y ddarpariaeth amgen. 

Bydd arolygwyr yn cael eu dysgu proffesiynol eu hunain yn nhymor yr haf ar CGM, ymhlith 

agweddau eraill o fframwaith y cwricwlwm ehangach. Mae CCYSAGauC wedi cynnig cefnogi’r 

sesiynau hyn os oes angen. Cyfeiriwyd hefyd at y grŵp cwricwlwm sy’n rhannu sut mae 

canllawiau’n newid dros amser drwy’r newyddlen a dolenni i’r canllawiau diweddaraf ar y 

Cwricwlwm i Gymru. 



Cytunwyd y bydd cydweithwyr CCYSAGauC, PYCAG ac Estyn yn cadw mewn cysylltiad ac yn cyfarfod 

eto yn y dyfodol agos er mwyn cadw’r llinellau cyfathrebu rhwng y tri chorff hyn ar agor, a fydd o 

fudd i bawb. Pan mae’r adroddiadau arolygu newydd yn dechrau ymddangos, gall hyn fod yn amser 

am drafodaethau pellach. 

 

 

 


