
Atgyfnerthu hyder yn asesiadau athrawon 
Y broses o’r dechrau hyd at y diwedd i sicrhau ansawdd, cysondeb a dibynadwyedd

Hydref Hydref/Gwanwyn Gwanwyn/Haf Haf

Cynnal cyfarfodydd 
safoni a hyfforddi i 
ganfod a oes cytundeb 
yn y ddealltwriaeth 
a’r dehongliad o 
ddeilliannau/disgrifiadau 
lefelau’r cwricwlwm 
cenedlaethol.

Athrawon yn 
casglu tystiolaeth o 
gyflawniadau dysgwyr o’i 
gymharu â deilliannau/
disgrifiadau lefel 
penodol y cwricwlwm 
cenedlaethol er mwyn 
eu hystyried mewn 
cyfarfodydd cymedroli.

Rhaglen o wiriadau 
allanol drwy samplo ar 
hap, er mwyn sicrhau dull 
cyson yn genedlaethol 
o ymdrin ag asesiadau 
athrawon.

Penaethiaid yn 
cymeradwyo’r asesiadau 
terfynol ac yn cyflwyno 
asesiadau athrawon 
ar ddiwedd cyfnod i 
Lywodraeth Cymru fel 
rhan o’r drefn Casglu 
Data Cenedlaethol.

Ysgolion yn defnyddio’r 
adborth yn dilyn cymedroli 
gan y grwpiau clwstwr a 
gwiriadau allanol er mwyn 
bod yn fwy cywir wrth 
ddyfarnu safonau a chryfhau 
cynllunio i’r dyfodol.

Dylai gwersi a ddysgwyd 
gael eu hadlewyrchu 
yn y broses o gynllunio 
datblygiad ysgol a dylai 
athrawon gael eu cefnogi i 
gael gafael ar ddarpariaeth 
dysgu broffesiynol priodol.

Penaethiaid yn 
trefnu:

• cyfarfodydd    
 safoni/hyfforddi.

Penaethiaid clwstwr 
yn: 
• cynllunio ac yn 
 cytuno ar 
 weithgareddau 
 cymedroli ac yn eu   
 hamserlenni, ac 
 wedyn yn eu 
 rhannu 
 ag ALlau/
 rhanbarthau.

Cyfarfodydd 
cymedroli mewnol 
mewn ysgolion.

Paratoi ar gyfer 
cyfarfodydd 
cymedroli grwpiau 
clwstwr.

Penaethiaid yn 
cymeradwyo 
asesiadau 
athrawon.

Cyflwyno’r 
deilliannau/lefelau i 
ALlau a Llywodraeth 
Cymru, a’u 
defnyddio ar gyfer 
cynllunio.

Ysgolion yn adolygu ac 
yn diweddaru portffolios 
gan ddefnyddio 
proffiliau cyfredol 
dysgwyr ac adlewyrchu’r 
adborth yn dilyn 
cymedroli gan y grwpiau 
clwstwr a gwiriadau 
allanol.

Ysgolion yn cynllunio 
calendr asesu mewnol 
ar gyfer y flwyddyn 
academaidd ddilynol yn 
seiliedig ar yr amserlen 
asesu genedlaethol.

Bydd ysgolion 
yn adolygu ac 
yn diweddaru 
portffolios er mwyn 
hwyluso gwaith 
cynllunio yn y 
dyfodol.  

Deunyddiau 
enghreifftiol ar gael 
drwy Dysgu Cymru.

Asesiadau parhaus athrawon

ALlau yn monitro’r 
broses gymedroli 
drwy bartneriaid 
yn y consortia 
rhanbarthol.

Penaethiaid/
uwch-arweinwyr yn 
mynychu cyfarfod 
cymedroli clwstwr. 

Cadeirydd pob 
cyfarfod cymedroli 
clwstwr yn darparu 
cofnod ysgrifenedig 
o’r cyfarfod i bob 
ysgol a’r 
ALl/consortiwm.

Gwirio allanol.

Adborth i ysgolion 
ac ALlau i’w 
ddefnyddio wrth 
baratoi hyfforddiant 
at y dyfodol a gwella 
ansawdd, cysondeb 
a dibynadwyedd 
asesiadau athrawon. 

Llywodraeth Cymru

Ysgolion/athrawon

Ysgolion/
awdurdodau lleol 
(ALlau)

Gwirio allanol

Rolau a 
chyfrifoldebau

Datblygiad proffesiynol parhaus          

Athrawon yn rhannu ystod 
llawn o waith dysgwyr i’w 
cymedroli gan gymheiriaid 
mewn cyfarfodydd grwpiau 
clwstwr.

Bydd penaethiaid (ysgolion 
cynradd ac ysgolion 
arbennig) ac uwch dimau 
arwain ysgolion uwchradd 
yn mynychu ar y cyd â staff 

addysgu priodol. Caiff 
adborth ysgrifenedig ei 
ddarparu i lywodraethwyr 
ac ALlau. W
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