Cynhadledd Ddigidol Datblygu'r Gweithlu Addysg yng Nghymru
Ar-lein. Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022
Crynodeb o'r Gynhadledd:
“Un o’r ffactorau allweddol a all wneud gwahaniaeth i ddyheadau’r plant sy’n wynebu’r
rhwystrau mwyaf yw addysgu o ansawdd da”*
Yn dilyn yr Adolygiad Annibynnol o Arweinyddiaeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar, mae paratoi a
datblygu’r gweithlu addysg i gyflawni diwygiadau sydd ar ddod, gan gynnwys y Cwricwlwm i
Gymru, yn hollbwysig.
Yng nghyd-destun y pandemig a’r diwygiadau parhaus, o’r Cwricwlwm i Gymru, i’r system ADY
newydd, bydd Cynhadledd Ddigidol Datblygu’r Gweithlu Addysg yng Nghymru Senedd Insight yn
trafod y blaenoriaethau a’r atebion ar gyfer datblygu gweithlu cydnerth sy’n barod i gyflawni
diwygiadau, ac addysgu a dysgu o ansawdd uchel.
Dysgu gan arweinwyr sydd wedi datblygu diwylliannau cefnogol o ddysgu, datblygu a
chydweithio yn llwyddiannus. Byddwch yn ystyried sut i fod yn barod ar gyfer mynd ati i
ddiwygio, a gwella canlyniadau i bob dysgwr.
Sut olwg sydd ar addysgu a dysgu ‘da’? Gyda chanllawiau gwella ysgolion newydd i’w cyhoeddi
gan Lywodraeth Cymru yn ystod tymor yr haf eleni, clywch am bwysigrwydd gosod disgwyliadau
a rennir a chreu lle ar gyfer gwerthuso.
Deall anghenion staff yn well, a pha gymorth fydd ei angen i gyflawni newid a gwella
cyrhaeddiad. Trafod mentrau fel dulliau ysgol gyfan, gyda chyllid ar gyfer iechyd meddwl staff
wedi treblu y gwanwyn hwn**.
Sut mae gwneud addysg yn sector mwy deniadol, a chadw staff dawnus? Dysgwch
mewnwelediadau ymarferol ar heriau cynyddol sy'n ymwneud â staffio a recriwtio a chadw, yn
enwedig mewn ardaloedd difreintiedig.
Yn dilyn cyhoeddi cynllun 10 mlynedd gan Lywodraeth Cymru i hybu nifer yr athrawon Cymraeg
eu hiaith, byddwch yn clywed gan arweinwyr y sector am y rhwystrau i wella darpariaeth
Gymraeg, a rôl y gweithlu wrth gefnogi Cymraeg 2050, uchelgais Llywodraeth Cymru cael 1
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
Byddwch yn clywed gan arbenigwyr ar arfer gorau mewn amrywiaeth a chynhwysiant, gan
gynnwys yr Athro Charlotte Williams OBE, Cadeirydd y Gweithgor ‘Cymunedau, Cyfraniadau a
Chynefin: Profiadau BAME a’r cwricwlwm newydd’. Dysgwch sut i ddatblygu gweithlu ac arferion
addysgu gwirioneddol gynhwysol, sy'n cynrychioli diwylliant amrywiol Cymru yn well.
Bydd ein cynhadledd ddigidol yn rhoi cyfle unigryw i chi ddysgu gan arweinwyr sector, rhannu arfer
gorau, a rhwydweithio gyda’ch cymheiriaid o bob rhan o Gymru.
*Llywodraeth Cymru (Chwefror 2022)
**Llywodraeth Cymru (Mawrth 2022)

Manteision allweddol mynychu:
• Arfer orau ar ddysgu a datblygiad proffesiynol
• Deall sut beth yw addysgu a dysgu ‘da’
• Cydnabod anghenion athrawon
• Rheoli newid a chodi safonau
• Datblygu gweithlu amrywiol a chynhwysol
• Mynd i'r afael â heriau sy'n ymwneud â staffio
• Sut i hybu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle
• Hyrwyddo diwylliant o werthuso a datblygiad parhaus

Pwy ddylai fynychu:
Y rhai sy’n ymwneud â darparu addysg yng Nghymru, ar draws yr ystod oedran 3-16, gan gynnwys:
• Ysgolion
• Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar
• Awdurdodau lleol
• Consortia Gwella Ysgolion
• Darparwyr Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon
• Cyrff Addysg, megis Arolygiaethau neu Fyrddau Arholi
• Llunwyr polisi
Yn ogystal â:
• Trydydd Sector: gyda diddordebau mewn Addysg, Iechyd Meddwl a Lles, ac Amrywiaeth a
Chynhwysiant, ond nid yn gyfyngedig iddynt
• Ymgynghoriaethau
• Academyddion

09:00 –

Sylwadau agoriadol y Cadeirydd

09:10

Jack Worth, Economegydd Arweiniol, ac Awdur, Adroddiad Blynyddol y Farchnad Lafur Athrawon yng
Nghymru (2020), Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg

09:10 –

Prif Anerchiad: Trawsnewid Addysg ledled Cymru - Gwella Safon Addysgu a Dysgu

09:40

•
•
•

Paratoi'r gweithlu addysg ar gyfer diwygiadau parhaus gan gynnwys y fframwaith gwella
ysgolion a Chwricwlwm i Gymru
Archwilio'r berthynas rhwng ansawdd yr addysgu a'r agenda gwella ysgolion
Diwallu anghenion y gweithlu er mwyn cyflawni diwygiadau ar draws y sector addysg

09:30 – 09:40 Cwestiynau a Thrafodaeth
Kevin Palmer, Dirprwy Gyfarwyddwr Addysgeg, Arweinyddiaeth a Dysgu Proffesiynol;

a Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm ac Asesu, Llywodraeth Cymru
09:40 –
10:10

Astudiaeth Achos: Cyflenwi’r Cwricwlwm Newydd i Gymru: Datblygu’r Gweithlu Addysg ar gyfer
Newid
•
•
•
•

Ymgorffori 12 egwyddor addysgegol Cwricwlwm i Gymru: o'r blynyddoedd cynnar hyd at yr
ysgol uwchradd
Deall sut beth yw ‘da’: asesu a chwricwlwm sylfaenol
Clywed gan arweinwyr ar ba offer sydd eu hangen i weithredu a chyflwyno cwricwlwm Newydd
Ysgogi staff i newid: adeiladu rhaglen uchelgeisiol ar gyfer dylunio a chyflwyno cwricwlwm

10:00 – 10:10 Cwestiynau a Thrafodaeth
Andrew Osmond, Pennaeth, Ysgol Arbennig Crownbridge
Margaret Davies, Pennaeth, Ysgol St Christopher
Emma Pole, Pennaeth, Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan
10:10 –
10:45

Trafodaeth ar y Cyd: Cynnig Cyfleoedd ar gyfer Dysgu a Datblygiad Proffesiynol i Gefnogi Staff
•
•
•
•
•

Archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithio a dysgu cyfoedion
Hyrwyddo diwylliant o ddatblygiad proffesiynol parhaus
Creu lle i fyfyrio: awgrymiadau a thechnegau ar gyfer hunanwerthuso
Deall disgwyliadau ar gyfer staff
Cefnogi'r gweithlu trwy newid

10:30 – 10:45 Cwestiynau a Thrafodaeth
Rachel Davies, Rheolwr, Meithrinfa Blynyddoedd Cynnar Llaneuddogwy
10:45 –
10:55

Egwyl

10:55 –

Trafodaeth Banel: Gwella Iechyd Meddwl a Gwydnwch y Gweithlu Addysg yng Nghymru

11:30

•
•
•
•
•

Defnyddio cyllid i gefnogi iechyd meddwl a lles staff addysg
Archwilio effaith hirdymor y pandemig ar arweinwyr a staff
Gweithredu ymagwedd ysgol gyfan at iechyd meddwl a lles i helpu i gadw staff
Gwneud llwythi gwaith yn haws i'w rheoli er mwyn helpu i greu gweithlu mwy gwydn
O awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i Rieni a Gwarcheidwaid: adeiladu cryf
support networks for staff

11:15 - 11:30 Cwestiynau a Thrafodaeth
Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol, UCAC
Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr, GwE
Roisin McEvoy, Pennaeth Hyfforddiant a Rhaglenni Cenedlaethol, Canolfan Genedlaethol Plant a
Theuluoedd Anna Freud

11:30 –
12:00

Astudiaeth Achos: Arfer Gorau o ran Gwella Amrywiaeth a Chynhwysiant
•
•
•
•

Harneisio'r Cwricwlwm i Gymru: meithrin diwylliant o gynhwysiant
Creu gweithlu amrywiol a chynhwysol
Cadw talent BAME
Sicrhau bod eich gweithlu yn cynrychioli natur amrywiol Cymru a Chwricwlwm i Gymru

11:50 – 12:00 Cwestiynau a Thrafodaeth
Michele Thomas, Pennaeth; Kate Clarke, Athrawes; Sian Galdo, Athrawes, Ysgol Gymunedol Doc Penfro
Yr Athro

Charlotte Williams OBE, Cadeirydd, Cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, Cyfraniadau a
Chynefin yn y Gweithgor Cwricwlwm Newydd
12:00 –

Egwyl rhwydweithio

12:20

Cwrdd â'ch cydweithwyr a gwneud cysylltiadau newydd ar ein platfform rhithwir

12:20 –

Astudiaeth Achos: Cyflawni Cymraeg 2050 – Cynyddu Nifer yr Athrawon Cymraeg eu hiaith

12:50

•
•
•

Lleihau'r rhwystrau i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg ar draws y gweithlu ac mewn addysgu
Cynnig DPP Cymraeg i gefnogi datblygiad yr iaith Gymraeg
Buddsoddi ac ehangu adnoddau i athrawon gyrraedd targedau gweithlu erbyn 2026

12:40 – 12:50 Cwestiynau a Thrafodaeth
Iona Llŷr, Addysg a Gwasanaethau Plant, Cyngor Sir Caerfyrddin, ac Enillydd, Defnydd Ysbrydoledig o’r
Gymraeg, Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2022
Jan Jones, Pennaeth, Ysgol Gynradd Llanilar

12:50 –
13:30

Egwyl cinio

13:30 –
14:00

Prif Araith y Prynhawn: Arwain Trwy Newid - Rôl Arweinyddiaeth wrth Ddatblygu'r Gweithlu
Addysg
•
•
•
•

Yr Adolygiad Arweinyddiaeth Annibynnol: a dyfodol datblygu arweinyddiaeth
Atebolrwydd ac arweinyddiaeth: trafod rôl arweinwyr wrth godi safonau a disgwyliadau ar
draws y gweithlu
Deall sut beth yw llwyddiant fel arweinydd
Ysgogi staff trwy drawsnewid

13:50 – 14:00 Cwestiynau a Thrafodaeth
14:00 –
14:30

Tegwen Ellis, Prif Weithredwr, Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru
Trafodaeth ar y Cyd: Arwain Trwy Newid - Sicrhau Arweinyddiaeth DdaUnderstanding
•
•
•

sut i ddefnyddio cyllid ac adnoddau i wireddu diwygiadau parhaus gan gynnwys y Cwricwlwm
Newydd i Gymru
Cynllunio a pharatoi staff ar gyfer newid: mentora a chydweithio
Archwilio eich rôl a'ch cyfrifoldebau fel uwch arweinydd

Cefnogi a dysgu gan arweinwyr erail
14:20 – 14:30 Cwestiynau a Thrafodaeth
Julie Addis, Partner Sefydlu, Sialens Meddwl am Ddysgu!

14:30 15:00

Gofynnwch i'r Arbenigwyr: Recriwtio Gweithlu Addysg sy'n Addas i'r Diben
•
•
•
•

Sut mae gwneud addysg yn sector mwy deniadol yng Nghymru?
Diwallu'r galw: goresgyn prinder staff a thalent i greu gweithlu addysg sy'n gallu cyflawni
diwygiadau parhaus
Recriwtio staff dawnus, yn enwedig mewn ardaloedd difreintiedig
Cydweithio i gynnig llwybrau gyrfa gwahanol i addysgu

14:50 – 15:00 Cwestiynau a Thrafodaeth
Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr, Cyngor y Gweithlu Addysg
Lisa Taylor, Cyfarwyddwr Addysg Gychwynnol Athrawon, Prifysgol De Cymru

15:00 –
15:30

Trafodaeth ar y Cyd: Gwella Cadw Ar draws y Gweithlu Addysg yng Nghymru
•
•
•

Gwella cefnogaeth a meithrin ymdeimlad o berthyn i staff addysg
Hyrwyddo cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith er mwyn hybu cyfraddau cadw
Casglu a gweithredu adborth staff: sicrhau bod gweithwyr yn cael eu clywed

15:20 – 15:30 Cwestiynau a Thrafodaeth
Neil Butler, Swyddog Cenedlaethol Cymru, NASUWT
Colin Skinner, Ymgynghorydd Addysg, IntroTeach
15:30 –
15:40

Chair’s Closing Remarks

