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Mae	system	addysg	Ontario,	ar	hyn	o	bryd,	wedi	ei	datblygu’n	
llawer	mwy	na’r	un	a	gaiff	ei	gweithredu	yng	Nghymru.	Mae	
offer	meincnodi	cymharol	rhyngwladol	a	dadansoddiadau	o	
gyrhaeddiad	myfyrwyr	yn	cefnogi’r	farn	honno.	Ond	mae’n	
bwysig	nodi	bod	sefyllfa	gymharol	gref	Ontario,	o	ran	addysg,	
wedi	cymryd	llawer	o	flynyddoedd	i’w	datblygu,	a	bod	y	
penderfyniad	cyson	a	diysgog	i	godi	safonau	yn	nodwedd	
sylfaenol	ond	hanfodol.		

Mae’n	glir	bod	ymrwymiad	cryf	i	addysg	ar	lefel	daleithiol	
wedi	bod	yn	ffactor	cyfrannol	pwysig	o	ran	llwyddiant	Ontario.	
Mae’r	ffactorau	cyfrannol	eraill	yn	cynnwys	iaith	gyffredin	sy’n	
gysylltiedig	â	diwygio	addysg;		gwella	gallu’r	gweithlu	addysg;	
ymagwedd	gydweithredol	tuag	at	ddatblygu	a	gweithredu	
polisïau;	mecanweithiau	atebolrwydd	di-gosb,	dull	soffistigedig	
o	brofi	ar	lefel	genedlaethol;	disgwyliadau	uchel		o	bawb;		
pwyslais	cryf	ar	les;	a	balchder	yn	yr	alwedigaeth	addysgu.		
Mae	pob	un	o’r	rhain	wedi	codi	hyder	y	cyhoedd	yn	sylweddol	a	
chreu	diwylliant	o	ddysgu	a	rennir.	 	 	 	
      
Er	hyn,	mae	Ontario	yn	parhau		i	fod	ar	gylchred	o	welliant	
parhaol,	a	chyhyd	â	bod	nifer	o	ddisgyblion,	faint	bynnag	mor	
fach,	yn	methu	a	chyrraedd	y	lefelau	perfformio	bwriedig,	mae	
yna	awch	am	ddatblygiad	pellach.	Y	mae	torri’r	cyswllt	rhwng	
tlodi	a	chyrhaeddiad	yr	un	mor	amlwg	yn	Ontario	ag	y	mae	yng	
Nghymru	ac	mae	ymdrechion	i	bontio’r	bwlch	perfformio	a	geir	
rhwng	grwpiau	gwahanol	o	ddisgyblion	yn	parhau	ar	ddwy	ochr	
yr	Iwerydd.	Sut	bynnag,	mae’n	debyg,	bod	defnydd	fforensig	
Ontario	o	ddata	yn	llawer	mwy	datblygedig.

Mae	system	addysg	Ontario	wedi	aeddfedu	hyd	at	lefel	sy’n	ei	
galluogi	i	ddadansoddi’n	feirniadol,	mewn	fforymau	cyhoeddus,	
ei	gwendidau	yn	ogystal	â’i	chryfderau.	Er	bod	eu	darpariaeth	
addysgol	ymhlith	y	goreuon,	mae	trigolion	Ontario	yn	awyddus	
i	wirio’r	hyn	maent	yn	ei	wneud	yn	erbyn	eraill	er	mwyn	dilysu’r	
cynnydd	a	chanfod	meysydd	i’w	gwella.			Mae	swyddogion	y	
llywodraeth	yn	gwybod	nad	ydynt	yn	gwneud	popeth	yn	iawn	
ac	maent	yn	agored	iawn	i	fewnbwn	o’r	tu	allan;	mae’r	rhan	
fwyaf	o’r	sector	ysgol	yn	rhannu’r	farn	hon,	ac	felly	mae	lefel	y	
ddadl	yn	anhygoel	o	uchel.			 	 	 	
   
Er	hyn,	mae	trigolion	Ontario,	wrth	reswm,	yn	falch	o’u	
cyraeddiadau,	ac	yn		croesawu’n	llawen	unrhyw	gynrychiolwyr	
sydd	am	archwilio’r	hyn	maent	wedi’i	wneud.		Caiff	llwyddiant	
ei	rannu	ar	lefel	ysgol,	bwrdd	a	llywodraeth	ac	mae	ymarferwyr	
o	bob	disgyblaeth	yn	cydnabod	y	camau	enfawr	a	wnaed	gan	
y	dalaith.		Mae’r	disgyblion	eu	hunain	yn	cael	eu	cynnwys	yn	y	
broses	o	ddiwygio	addysg,	a	chaiff	llais	y	myfyrwyr	ei	glywed	
yn	llawer	gwell	yn	Ontario	na	chaiff	ei	glywed	ar	hyn	o	bryd	yng	
Nghymru.	Mae’r	myfyrwyr	yn	eiriolwyr	dros	eu	system	addysg,	a	
derbynnir	ei	fod	yn	ffaith	bod	Canada	yn	arweinydd	rhyngwladol	
mewn	addysg.	
Mae’n	glir	y	gall	Cymru	ddysgu	nifer	o	wersi	oddi	wrth	Ganada	

a	bydd	cyfres	o	argymhellion	i	bartïon	a	chanddynt	fuddiant	
yn	cael	ei	rhestru’n	ddiweddarach	yn	yr	adroddiad	hwn.	
Fodd	bynnag,	er	rhagoriaeth	Ontario,	daeth	y	cynrychiolwyr	
i’r	casgliad	bod	gan	Gymru	lawer	i	fod	yn	falch	ohono	ac,	fel	
cenedl,	bod	rhaid	i	ni	fod	yn	well	am	ddathlu’r	arfer	da	sy’n	
digwydd	yn	feunyddiol	yn	ein	hysgolion.	Derbynnir	y	gall,	a	bod	
rhaid	i	system	addysg	Cymru	wneud	yn	well.	Ond	mae	llawer	o’r	
mentrau	polisi	a	roddwyd	ar	waith	wedi’u	defnyddio’n	effeithiol	
yn	Ontario	ac	mae’r	canlyniadau’n	gwbl	amlwg.	Fe	fyddai’n	
llesol	i	Gymru	gadw	golwg	agos	ar	ddatblygiadau’r	dalaith	a	
chadw	mewn	cysylltiad	gyda	rhanddeiliaid	yn	gyffredinol.	Byddai	
eu	gwybodaeth	a’u	profiad	o	ddiwygio	addysg	yn	amhrisiadwy	
wrth	i	Gymru	symud	ymlaen	ar	ei	thaith	ei	hun	i	newid	ei	system.

Caiff	Canada	ei	hystyried	yn	un	o	arweinwyr	y	byd	ym	maes	
addysg.	Mae	ei	pherfformiad	cyson	yn	yr	astudiaeth	Rhaglen	
Ryngwladol	Asesu	Myfyrwyr	(PISA)	teirblwydd	yn	cefnogi’r	farn	
honno.	Dros	amser,	dengys	y	canlyniadau	bod	gan	Ganada	
ganlyniadau	cyfartalog	cryf	a	llai	o	wasgariad	ymhlith	ei	myfyrwyr	
sydd	o	statws	sosio-economaidd	uchel	ac	isel	na	llawer	o	
genhedloedd	eraill.1     
     
Yn	y	PISA	diweddaraf,	a	gyhoeddwyd	gan	y	Sefydliad	ar	gyfer	
Cydweithrediad	a	Datblygiad	Economaidd	(OECD)	ym	mis	
Rhagfyr	2016,	roedd	Canada	yn	dal	i	fod	yn	un	o’r	gwledydd	
sy’n	perfformio	orau	ym	mhob	disgyblaeth.	At	ei	gilydd,	
cyflawnodd	myfyrwyr	15	oed	o	Ganada	sgôr	cymedrig	o	528	
mewn	gwyddoniaeth,	35	pwynt	yn	uwch	na	chyfartaledd	yr	
OECD.	Yn	yr	un	modd,	perfformiodd	myfyrwyr	Canada	yn	
well	mewn	darllen	a	mathemateg	gyda	sgôr	cyfartalog	o	527	
mewn	darllen	a	516	mewn	mathemateg,	sy’n	sylweddol	uwch	
na	chyfartaleddau’r	OECD,	sef	493	a	490,	yn	eu	tro.	Nid	yw	
Canada	wedi	sgorio’n	llai	na	516	pwynt	mewn	unrhyw	un	o’r	
tri	phrif	barth	ers	iddi	gymryd	rhan	yn	y	PISA	am	y	tro	cyntaf	
yn	2000.	O	gymharu,	sgoriodd	disgyblion	Cymru	485	mewn	
gwyddoniaeth,	477	mewn	darllen	a	478	o	bwyntiau	mewn	
mathemateg	yn	PISA	2015.	
      
Mae	Canada	wedi	llwyddo	o	fewn	system	ffederal	iawn,	sy’n	
cynnwys	amrywiaeth	sylweddol,	yn	arbennig	o	ran	materion	
iaith	a	gwlad	geni.	Canada	yw’r	unig	wlad	yn	y	byd	datblygedig		
nad	oes	ganddi	swyddfa	nac	adran	addysg	ffederal.	Yn	
hytrach,	y	10	talaith	a’r	tri	tiriogaeth	sy’n	gyfrifol	am	addysg.	
Mae’r	llywodraeth	taleithiol	yn	gyfrifol	am	osod	y	cwricwlwm,	
pennu	unrhyw	bolisïau	mawr	ar	gyfer	ysgolion	a	darparu	rhan	
helaethaf,	os	nad	holl,	arian	ysgolion.		 	 	
     
Caiff	y	gweinidog	addysg	ei	dd/dewis	gan	y	prif	weinidog	o	
blith	aelodau	etholedig	y	corff	deddfwriaethol	taleithiol,	a	daw	
yn	aelod	o	gabinet	y	parti	sy’n	llywodraethu.	Mae’r	dirprwy	
weinidog	yn	was	sifil,	sy’n	ysgwyddo	llawer	o’r	cyfrifoldeb	
gweithredol	am	weithredu’r	adran.	Caiff	byrddau	ysgol	lleol	
eu	hethol	i	oruchwylio	cyflwyniad	addysg	ar	draws	nifer	o	
ysgolion.	Maent	yn	cyflogi	staff	a	phenodi	penaethiaid	ac	uwch	
weinyddwyr.	Maent	hefyd	yn	gosod	cyllidebau	blynyddol	a	
gwneud	penderfyniadau	ar	rai	rhaglenni.2 

Bydd	yr	adroddiad	hwn	yn	canolbwyntio	ar	dalaith	fwyaf	poblog	
Canada,	sef	Ontario,	sy’n	cyfrif	am	tua	40%	(dwy	filiwn)	o	bum	
miliwn	o	fyfyrwyr	y	genedl.	Mae	ganddi	72	o	fyrddau	ysgol	sy’n	
darparu	ar	gyfer	bron	i	5,000	o	ysgolion	‘elfennol’	(cynradd)	
ac	uwchradd.	Mae	chwe	deg	o	fyrddau	ysgol	yn	gweithredu’n	
benodol	yn	Saesneg	a	12	yn	Ffrangeg.	Ystyrir	mai	Toronto,	prif	
ddinas	Ontario,	yw	un	o	ddinasoedd	mwyaf	amrywiol	y	byd.	Ar	
hyn	o	bryd,	mae	gwella	addysg	yn	cael	tua	20%	o	gyfanswm	
y	gyllideb	daleithiol,	sy’n	ail	yn	unig	i’r	hyn	a	fuddsoddir	mewn	
gofal	iechyd.		 	 	 	 	 	
     

Yn	dilyn	etholiad	llywodraeth	Ryddfrydol	yn	2003,	ystyrir	Ontario	
yn	arweinydd	byd	gyda’i	strategaeth	gyson	o	ddiwygio’i	system	
addysg	a	yrrir	gan	yr	alwedigaeth.	Wedi’i	chychwyn	gan	y	cyn	
Prif	Weinidog	Dalton	McGuinty,	mae	strategaeth	Ontario	wedi	
cyflawni	canlyniadau	positif	eang	wrth	gynyddu	llythrennedd	
a	rhifedd	cynradd,	gwella	cyfraddau	graddio,	a	lleihau	nifer	yr	
ysgolion	sy’n	perfformio’n	wael.	

“Mae Ontario, a chanddi...system ysgol gymharol fawr o bron i 
5,000 o ysgolion, 120,000 o athrawon, a 2.2 miliwn o fyfyrwyr, 
ymhlith systemau ysgol uchaf eu perfformiad y byd.  Mae’n 
gyson cyflawni sgoriau mathemateg yn y chwartel uchaf a 
sgoriau darllen yn y ddengradd uchaf yn y PISA.” (McKinsey & 
Company, 2010)3

Mae	atgyweiriad	Ontario	o’r	ddarpariaeth	wladol	wedi’i	wreiddio	
yn	yr	hyn	y	mae	Michael	Fullan,	sy’n	ffigwr	pwysig	ym	myd	
addysg	Canada	ac	yn	Ymgynghorydd	Arbennig	i’r	Prif	Weinidog	
McGuinty	o	2003-2013,	yn	ei	wahanu’n	dair	ymgyrch	newid	
bwysig:	pobl	a	meithrin	perthnasoedd;	hybu	gwybodaeth	ac	
arloesedd;	a	thryloywder	atebolrwydd	ar	draws	y	system.4 
Mae	pob	un	o’r	rhain	yn	amlwg	yn	system	addysg	
Ontario	heddiw.	 	 	 	 	

Mae	ymagwedd	Ontario	at	ddiwygio’r	system	gyfan,	darpariaeth	
ddwyieithog	sy’n	ffynnu,	pwyslais	mawr	ar	degwch	mewn	
addysg	a	hanes	o	welliant	cyson	yn	ei	gwneud	yn	le	perffaith	i	
gymharu	a	gwrthgyferbynnu	arfer	Cymru	ag	ef.	Fel	yr	ysgrifenna	
Fullan,	Athro	Emeritws	ym	Mhrifysgol	Toronto:	“Mae	angen	i’r	
byd	fod	yn	fwy	doeth	o	lawer	am	ba	wersi	i’w	dethol	ar	gyfer	
systemau	sy’n	cychwyn	ar	wahanol	bwyntiau,	o	ran	‘beth’	a	
‘sut’	i	ddiwygio	system.”5	Ceisia’r	astudiaeth	hon	ddethol	a	
dysgu	gan	y	gwersi	sy’n	fwyaf	perthnasol	i	gyd-destun	Cymru.	
       
   
Bydd	yr	adroddiad	yn	ffocysu	ar	bedwar	prif	gôl	Llywodraeth	
Ontario	ar	gyfer	addysg,	sef:	Cyflawni	Rhagoriaeth;	Sicrhau	
Tegwch;	Hyrwyddo	Lles;	a	Gwella	Hyder	y	Cyhoedd.6	Caiff	
nodweddion	allweddol	sy’n	effeithio	ar	ac	yn	cyfrannu	at	
gyflawniad	effeithiol	y	goliau	allweddol	hyn	eu	rhestru	a	chaiff	
cyfres	o	argymhellion	ar	gyfer	Cymru	a	Llywodraeth	Cymru	eu	
llunio	yn	sgil	hyn.

Crynodeb Gweithredol Cyflwyniad

1		OECD.	(2010).	Strong	Performers	and	Successful	Reformers	in	Education:	Lessons	from	PISA	for	the	United	States.
2		OECD.	(2010).	Strong	Performers	and	Successful	Reformers	in	Education:	Lessons	from	PISA	for	the	United	States.
3	McKinsey	&	Company.	(2010).	How	the	World’s	Most	Improved	School	Systems	Keep	Getting	Better.	p.47
4	Fullan,	M.	(2008).	Six	Secrets	of	Change.	What	the	Best	Leaders	do	to	Help	Their	Organizations	Survive	and	Thrive.
5	McKinsey	&	Company.	(2010).	How	the	World’s	Most	Improved	School	Systems	Keep	Getting	Better.	p.6
6	Ontario	Ministry	of	Education.	(2014).	Achieving	Excellence:	A	Renewed	Vision	for	Education	in	Ontario.
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Er	mwyn	sicrhau	eglurder	a	chydlyniad	rhwng	ac	ar	draws	y	prif	
ganfyddiadau,	caiff	prif	ran	yr	adroddiad	hwn	ei	rhannu’n	
bedwar	is-bennawd.	Bydd	y	rhain	yn	ffocysu	ar	bedwar	prif	
gôl	Llywodraeth	Ontario	ar	gyfer	addysg,	sef:	Cyflawni	
Rhagoriaeth;	Sicrhau	Tegwch;	Hyrwyddo	Lles;	a	Gwella	Hyder	
y	Cyhoedd.	Bydd	y	prif	nodweddion	sy’n	effeithio	ar	ac	yn	
cyfrannu	at	y	gallu	i	gyflawni	pob	gôl	yn	effeithiol	yn	cael	eu	
rhestru	oddi	dano,	gan	alluogi	cymariaethau	rhwng	
gweithgarwch	Ontario	a	Chymru.	Ychwanegir	at	yr	adfyfyriadau	
hyn	gan	gyfres	o	dystiolaethau	gan	benaethiaid	(Atodiad	1).

 
 Y Ddirprwyaeth

Arweiniodd	Yr	Athrofa,	Prifysgol	Cymru	Y	Drindod	Dewi	Sant,	
ddirprwyaeth	o	naw	o	brif	rhanddeiliaid	ar	ymweliad	astudio	
pedwar	diwrnod	â	Thoronto	ym	mis	Mehefin	2017.	Ymhlith	yr	
aelodau	roedd	pum	pennaeth	o	ysgolion	cynradd	ac	uwchradd	
cyfrwng	Cymraeg	a	Saesneg,	o	wahanol	rannau’r	rhanbarthau	
Ein	Rhanbarth	ar	Waith	(ERW),	Gwasanaeth	Cyflawni	Addysg	
(EAS)	a	Chonsortiwm	Canolbarth	y	De	(CSC).	Ymunodd	dau	
uwch	swyddog	o	Adran	Addysg	Llywodraeth	Cymru	â	nhw,	i	
adrodd	ar	ran	Ysgrifennydd	y	Cabinet	dros	Addysg.	

Roedd	y	deithlen	gynhwysfawr	yn	cynnwys	cyfarfod	gydag	
uwch	swyddogion	Gweinyddiaeth	Addysg	Ontario,	Coleg	
Athrawon	Ontario	(OCT)	ac	asiantau	prawf,	y	Swyddfa	Ansawdd	
ac	Atebolrwydd	Addysg	(EQAO).	Yn	ogystal	â’r	cyfarfodydd	
hyn,	ymwelwyd	ag	ysgolion	elfennol,	canol	ac	uwchradd,	lle	
rhoddwyd	cyfle	estynedig	i’r	dirprwyon	rannu	syniadau	gyda’r	
penaethiaid,	athrawon	a	disgyblion.	Ni	fydd	union	enwau’r	
ysgolion	hyn	a’r	dystiolaeth	a	ddarparwyd	gan	eu	staff	yn	
cael	eu	datgelu.	Cydlynwyd	y	rhaglen	gan	hwyluswyr	‘Ontario	
Institute	for	Studies	in	Education’	(OISE)	Toronto.	Ymhlith	y	
ddirprwyaeth	roedd:

•	 Yr	Athro	Peter	Rabbett,	Dirprwy	Gyfarwyddwr,	Yr	Athrofa:		
	 Prifysgol	Cymru	Y	Drindod	Dewi	Sant;
•	 Gareth	Evans,	Cyfarwyddwr	Gweithredol	Polisi	Addysg,	Yr		
	 Athrofa:	Prifysgol	Cymru	Y	Drindod	Dewi	Sant;
•	 Tegwen	Ellis,	Pennaeth,	Ysgol	Cynwyd	Sant,	Pen-y-bont	
	 ar	Ogwr;
•	 Rhian	Morgan	Ellis,	Pennaeth,	Ysgol	Gyfun	Cymer	Rhondda,		
	 Rhondda	Cynon	Taf;
•	 Russell	Dwyer,	Pennaeth,	Ysgol	Gynradd	Gymunedol	St		
	 Thomas,	Abertawe;
•	 Chris	Parry,	Pennaeth,	Lewis	School	Pengam,	Caerffili;
•	 Michele	Thomas,	Pennaeth,	Ysgol	Gymunedol	Doc	Penfro,		
	 Sir	Benfro;
•	 Steve	Davies,	Cyfarwyddwr	Addysg,	Llywodraeth	Cymru;
•	 Dewi	Knight,	Ymgynghorydd	Arbenigol	dros	Ddiwygio		
	 Addysg,	Llywodraeth	Cymru.

Canfyddiadau Allweddol
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Cyflawni Rhagoriaeth

Diwylliant

Roedd	yn	amlwg	yn	gynnar	iawn	ar	y	daith	bod	Ontario	yn	
hyderus	iawn	yn	ei	chroen	ei	hun.	Mae	iddi	ei	hunaniaeth	a’i	
gweledigaeth	ei	hun	ar	gyfer	addysg,	ond	eto	mae’n	angerddol	
o	wladgarol.	Mae	baneri	Canada	i’w	gweld	ar	ei	hyd	a’i	lled;	
maent	yn	hedfan	yn	falch	uwchben	swyddfeydd	dinesig	mwy	
traddodiadol,	ond	mewn	mannau	cyhoeddus	eraill	hefyd.	Nid	
yw	ysgolion	yn	eithriad.	Mae	deilen	y	fasarnen	yn	hawdd	ei	
hadnabod	ac	mae’n	symbol	o’r	hyn	yn	mae’n	ei	olygu	i	fyw,	
gweithio	a	dysgu	yng	Nghanada.
      
Mae	yna	ddiwylliant	amlwg	iawn	o	agosatrwydd	a	balchder	
yn	hanes	a	threftadaeth	gyfoethog	y	wlad.	Mae’n	nodwedd	
sylfaenol,	ond	cyffredin	iawn	o	system	addysg	Ontario	y	gellir	ei	
ystyried	yn	ffactor	pwysig	iawn	sy’n	cyfrannu	at	ei	pherfformiad	
cryf.	Efallai	bod	hyn	o	ganlyniad	i’r	pwysigrwydd	a	roddwyd	
i	addysg	ym	mlynyddoedd	cynharaf	sefydlu	Canada	–	roedd	
y	wlad	wrthi’n	dathlu	ei	phen-blwydd	yn	150	yn	ystod	ein	
hymweliad	–	ac	ystyrir	mai	sylfaen	cadarn	mewn	sgiliau	
allweddol	yw’r	prif	ffordd	o	ddatblygu	mewn	oes	o	newid	mawr.	
Ni	ellir	dweud	bod	yr	un	diwylliant	o	agosatrwydd	bo	tro’n	bodoli	
yng	Nghymru,	ei	sefydliadau	a’i	phobl.	Er	gwaethaf	hynny,	
mae’n	bwysig	nodi	ei	bod	wedi	cymryd	llawer	o	flynyddoedd	i	
feithrin	balchder	a	chariad	cynhenid	Canada.

Gwaith ysgol i ysgol

Ar	hyn	o	bryd,	ymddengys	nad	yw	gwaith	ysgol	i	ysgol	yn	
Ontario	wedi	ei	ddatblygu	rhyw	lawer	fel	cysyniad,	ac	mae	
yna	le	i	feithrin	ymagwedd	fwy	strategol	at	rannu	adnoddau	
ac	arbenigedd.	Yn	draddodiadol,	mae	ysgolion	wedi	bod	yn	
rhan	o	‘deuluoedd’	o	ysgolion	yn	eu	hardal	gyfagos,	ond	nid	
yw’n	ymddangos	bod	unrhyw	ymgais	sylweddol	wedi’i	wneud	
i	ehangu	neu	gryfhau’r	cysylltiadau	hynny.	Yn	ddiweddarach,	
mae	ysgolion	Toronto	wedi	cael	eu	haseinio	i	‘rwydweithiau’	
newydd	o	ysgolion	sy’n	ymestyn	dros	ardal	ddaearyddol	
ehangach	o	lawer.	Ond	mae	yna	peth	gwrthwynebiad	i’r	model	
newydd	a	soniodd	penaethiaid	am	eu	hamharodrwydd	i	lunio	

perthnasoedd	newydd	gydag	ysgolion	sy’n	filltiroedd	lawer	i	
ffwrdd.	Roedd	rhai’n	teimlo	bod	y	broses	yn	un	rhy	llafurus	o	
lawer	i	ymgysylltu	â	i.	
      
Roedd	felly’n	amlwg,	o	ystyried	ei	hymdrech	fwy	gydlynol	i	
hyrwyddo	cydweithio	rhwng	partneriaid	mewn	addysg,	bod	
Cymru	ar	hyn	o	bryd	yn	fwy	medrus	o	lawer	wrth	feithrin	
partneriaethau	o	bob	math	rhwng	ysgolion.	Yn	sicr,	mae	hon	yn	
un	ardal	lle	gall	Ontario	ddysgu	gan	gyd-destun	Cymru.

Atebolrwydd

Nid	oes	arolygiaeth	ysgolion	yn	Ontario.	Yn	hytrach,	caiff	
ysgolion	eu	barnu’n	bennaf	ar	eu	data	cyrhaeddiad	myfyrwyr.	
Mae	byrddau	ysgol	a’u	Huwcharolygwyr	yn	monitro	
perfformiad	ac	yn	dal	penaethiaid	yn	atebol	am	eu	safonau.	
Mae	Uwcharolygwyr	yn	meddu	ar	gryn	rym.	Mae	pob	un	yn	
uniongyrchol	gyfrifol	am	oruchwylio	grŵp	o	ysgolion	(elfennol	ac	
uwchradd),	ac	am	yr	holl	wasanaethau	cymorth	ac	adnoddau	
a	gyfeirir	i’r	ysgolion	hynny	i	sicrhau	eu	hansawdd	a’u	
gwelliant	parhaus.		 	 	 	 	
      
Er	bod	Uwcharolygydd	yn	cymryd	rhan	yn	natblygiad	polisïau,	
cynlluniau	a	rhaglenni’r	bwrdd,	mae	pob	un	yn	uniongyrchol	
gyfrifol	am	gefnogi	gweithrediad	mentrau	angenrheidiol	yn	yr	
ysgolion	maent	yn	eu	goruchwylio.	Mae	Uwcharolygwyr	yn	
cymryd	rhan	yn	holl	agweddau	ar	drefn	ysgol,	gan	gynnwys	
gwneud	argymhellion	ar	benodiadau,	trosglwyddiadau	ac	
ailstrwythuro.7	Felly,	mae	sicrhau	bod	gan	Uwcharolygwyr	
berthynas	gwaith	cryf	gyda’u	hysgolion	o’r	pwys	mwyaf.	
Roedd	yn	amlwg	bod	methiant	yn	y	perthnasoedd	hyn	wedi,	
ar	brydiau,	creu	anghydfod	sylweddol	rhwng	y	partïon.	Gellir	
ystyried	hwn	yn	anfantais	amlwg	o’r	model	Uwcharolygydd.	
       
Mae	system	atebolrwydd	haenog,	sy’n	cynnwys	y	llywodraeth,	
byrddau	ysgol	ac	Uwcharolygwyr,	yn	edrych	yn	fwy	holistaidd	
ar	lwyddiant	myfyrwyr	ac	ysgolion,	gan	dynnu	ar	ystod	o	ddata	
i	fesur	lefelau	dysgu.	Nid	dim	ond	un	dangosydd	sydd	ar	gyfer	
llwyddiant,	ac	fe	ymgymerir	ag	ymyrraeth	ar	lefel	ysgol	mewn	

ffordd	ddi-gosb,	fwriadol.	Mae	addysgwyr	Ontario	yn	adnabod	
eu	disgyblion	yn	arbennig	o	dda	a	gallant	adnabod	bylchau	
mewn	perfformiad	yn	gyflym.	Ar	lefel	daleithiol,	bu	cwymp	
amlwg	yn	y	sgoriau	mathemateg	ac	mae	hyn	wedi	arwain	at	
adnewyddu’r	strategaeth	fathemateg,	gan	neilltuo	dros	$60m	o	
fis	Medi	2016	i	roi	cymorth	i	ddisgyblion	wella	eu	gwybodaeth	
a’u	sgiliau	mathemategol.8	
     
Mae	Ontario	yn	cefnogi	asesu	ar	gyfer	dysgu	ac,	yn	ei	hanfod,	
caiff	data	ei	ddefnyddio	yn	sail	i	arferion	ystafell	ddosbarth.	
Mae’r	defnydd	o	dystiolaeth,	a	gesglir	o	bob	un	o	dair	lefel	y	
system	(ystafell	ddosbarth,	ysgol	a	bwrdd	ysgolion	y	rhanbarth)	
yn	sail	i	strategaethau	a	gweithredoedd,	yn	rhan	hanfodol	o’r	
ffordd	y	mae’r	llywodraeth	yn	gweithio	gyda’i	phartneriaid.	
I’r	gwrthwyneb,	teimlir	bod	system	gymhleth	o	fesurau	
atebolrwydd	sy’n	gorgyffwrdd	yn	llethu	addysg	yng	Nghymru	ar	
hyn	o	bryd	ac	mae	Llywodraeth	Cymru	wrthi’n	adolygu’r	ffordd	y	
mae’n	meincnodi	perfformiad	ar	lefel	ysgol.9	

PISA

Mae’n	ymddangos	nad	oes	cymaint	o	bwyslais	ar	brofion	
rhyngwladol	PISA	yn	Ontario	ag	ydyn	nhw	yng	Nghymru.	
Mae’n	debyg	bod	hyn,	yn	rhannol,	o	ganlyniad	i	berfformiad	
cadarn	cyson	Ontario	yn	y	cymharydd	rhyngwladol.	Mae	yna	
ddisgwyliad	i’r	dalaith	fod	ymhlith	systemau	addysg	gorau’r	byd,	
serch	hyn,	ni	ellir	cyhuddo	Ontario	o	fod	yn	hunanfodlon.	Mae’r	
cylch	parhaus	a	maith	o	ddiwygio,	a	welir	yn	yr	ymdrechion	
diweddar	i	wella	mathemateg	mewn	ysgolion,	yn	brawf	bod	y	
dalaith	yn	gwneud	ei	gorau	i	wella	ymhellach	fyth.	

Mae’r	Weinyddiaeth	Addysg	yn	ystyried	y	PISA	yn	un	o	nifer	
o	fesuryddion	perfformiad,	a	chaiff	ei	ganlyniadau	eu	hystyried	
yn	ei	holl	agweddau.	Nid	oes	targed	PISA	yn	ei	gweledigaeth	
newydd	ar	gyfer	addysg	na	phwysau	gwleidyddol	amlwg	
i	ddringo’n	uwch	i	fyny’r	safleoedd	rhyngwladol.		Mae	
Ysgrifennydd	Addysg	Cabinet	Cymru,	yn	y	misoedd	diweddar,	
wedi	ceisio	pellhau	ei	hun	oddi	wrth	dargedau	PISA	presennol	
Llywodraeth	Cymru,	gan	ganolbwyntio	ei	sylw	yn	hytrach	ar	
welliant	mwy	generig.10	Ymddengys	bod	hyn	yn	debycach	i	
ymagwedd	Ontario.

Profion cenedlaethol

Yn	debyg	i	Gymru,	mae	Ontario	yn	gweithredu	system	o	
brofion	cenedlaethol	a	hwylusir	gan	yr	EQAO.	Yn	asiantaeth	
annibynnol,	mae’r	EQAO	yn	creu	a	gweinyddu	asesiadau	
ar	raddfa	fawr	i	fesur	cyflawniad	myfyrwyr	Ontario	mewn	
darllen,	ysgrifennu	a	mathemateg	ar	gyfnodau	allweddol	o’u	
haddysg.	Bydd	plant	Blwyddyn	3	(8	oed),	Blwyddyn	6	(11	
oed)	a	Blwyddyn	9	(16	oed)	yn	sefyll	profion.	Defnyddir	y	data	
a	geir	yn	sgil	y	rhain	i	wella	cyrhaeddiad	myfyrwyr	a	sicrhau	
atebolrwydd	byrddau	ysgol.	Mae’r	EQAO	yn	rhoi	canlyniadau	
i	bob	myfyriwr	sy’n	ysgrifennu	asesiad.	Mae	ei	adroddiadau	
personol	yn	helpu	i	gefnogi	dysgu	myfyrwyr	unigol.	Mae’r	
asiantaeth	yn	rhoi	i	ysgolion	a	byrddau	ysgol	adroddiadau	
manwl	am	gyrhaeddiad	eu	myfyrwyr,	yn	ogystal	â	gwybodaeth	
gyd-destunol,	goddrychol	ac	ymddygiadol	o	holiaduron,	mewn	
teclyn	adrodd	ar-lein	rhyngweithiol.	Defnyddir	y	data	hwn	i	wella	
rhaglennu	ysgolion	a’r	hyfforddiant	mewn	ystafelloedd	dosbarth.	

Yn	ogystal,	mae’r	EQAO	yn	cyhoeddi	canlyniadau	asesiadau	
taleithiol	er	mwyn	cadw’r	system	addysg	gyhoeddus	yn	atebol	i	
drethdalwyr.11	 

Ar	yr	olwg	gyntaf,	ymddengys	bod	system	asesu	genedlaethol	
Ontario	yn	llawer	mwy	soffistigedig	na’r	un	a	weithredir	
yng	Nghymru	ar	hyn	o	bryd.	Er	i	Gymru	honni	mai	gwerth	
‘diagnostig’	yn	bennaf	sydd	i’w	Phrofion	Darllen	a	Rhifedd	
Cenedlaethol,	nid	ydynt	wedi	ennyn	lefelau	uchel	o	gefnogaeth	o	
du’r	alwedigaeth	addysgu.12	Darganfu	arolwg	barn	a	gynhaliwyd	
yn	2016	gan	undeb	athrawon	Cymru,	NUT	Cymru,	bod	98%	
o	aelodau	yn	credu	nad	oedd	y	profion	allanol	blynyddol	yn	
brofiad	positif	i	ddisgyblion.13	Mae’n	ymddangos	bod	yr	EQAO	
yn	elwa	o’i	hannibyniaeth	gymharol;	mae’n	hyd	fraich	oddi	wrth	
y	llywodraeth	a	chynhelir	prawf	maes	o	bob	asesiad	cyn	ei	
gyhoeddi.	Mae’r	cwestiynau	wedi’u	seilio’n	llwyr	ar	y	cwricwlwm	
ac	mae	cyfoeth	o	ddeunydd	cefnogol	ar	gael	ar-lein	drwy	wefan	
yr	EQAO.	Mae	gweithgareddau	allgymorth	yn	gryf	ac	mae	
yna	bwyslais	arbennig	ar	ymgysylltu	â	rhieni.	Croesawodd	y	
Penaethiaid	oedd	ymhlith	y	dirprwyon	lefel	y	manylder	roedd	
yr	EQAO	yn	rhoi	yn	ei	adborth,	ond	bu	iddynt	gydnabod	bod	
llawer	yn	y	fantol	yn	Ontario	o	ran	profion,	gan	fod	canlyniadau	
ysgolion	yn	cael	eu	cyhoeddi	i’r	cyhoedd.

Hyfforddiant

Mae	Ontario	yn	gweithredu	system	sy’n	rhoi	hyfforddwr	i	bob	
ysgol	yn	y	dalaith,	sydd	fel	arfer	yn	athrawon	wrth	eu	gwaith.	
Rhoddir	rhwydd	hynt	i	hyfforddwyr	herio	data	ac	adnabod	
rhwystrau	at	ddysgu,	gan	gyfoethogi	dysgu	myfyrwyr	a	chodi	
cyrhaeddiad.	Caiff	gweithgarwch	hyfforddwyr	ei	angori	yn	yr	hyn	
y	mae	ymarferwyr	yn	ei	ddisgrifio	fel	‘trafod	gwrth-gormesol’	
gyda	‘phroffesiynoldeb	cydweithredol’	i	sicrhau	dialog	agored	a	
gonest	rhwng	y	prif	rhanddeiliaid.	Mae	hyfforddwyr	yn	gweithio’n	
gydweithredol	gydag	athrawon	a	phenaethiaid	i	ddyfnhau	eu	
dealltwriaeth	ac	i	ymestyn	eu	repertoire	o	strategaethau	addysgu	
a	dysgu.	Fel	arfer,	mae	hyfforddwyr	yn	gyfrifol	am	rhwng	pedair	
ac	un	ar	ddeg	ysgol	yn	amodol	ar	yr	angen,	ac	fe’u	pennir	am	
dri	thymor	blwyddyn.	Mewn	un	bwrdd	ysgol	penodol,	dathlodd	
hwyluswyr	y	‘gymuned	o	hyfforddwyr’	a	oedd	wedi’i	sefydlu	i	
rannu	arfer	gorau	ac	ymchwil.	Diben	syml	hyn	oedd	ychwanegu	
at	yr	ymdeimlad	ehangach	o	ddysgu	proffesiynol	sy’n	amlwg	
yn	Ontario.	

Ymddengys	bod	sefydlu	perthnasoedd	positif,	ymddiriedus	yn	
allweddol	wrth	sicrhau	llwyddiant	y	model	hyfforddi,	ac	fel	arfer	
rhoddir	i	hyfforddwyr	ryddid	i	grwydro’r	ysgol	a’i	dosbarthiadau	
fel	y	mynnant.	Mae	hyfforddwyr	Ontario	yn	ymddangos	yn	bur	
debyg	i	‘cynghorwyr	herio’	Cymru,	er	bod	yna	wahaniaethau	
arwyddocaol.	Efallai’n	fwyaf	trawiadol	ydy’r	ffordd	y	mae’r	math	
yma	o	gymorth	allanol	yn	cael	ei	ystyried.	Mae’n	ymddangos	
efallai	y	byddai’n	werth	i	Lywodraeth	Cymru	ailystyried	rolau	
a	swyddogaethau	cynghorwyr	herio,	yn	ogystal	â’u	teitl	lled-
gamarweiniol.	Er	mwyn	i	gynghorwyr	herio	gael	eu	hystyried	yn	
gefnogol	yn	hytrach	nag	yn	gosbol,	teimlwyd	y	byddai	newid	
‘herio’	i	rhywbeth	mwy	calonogol	yn	syniad	da.

7	Peel	District	School	Board.	(2017).	Superintendents	of	Education.	
		http://www.peelschools.org/jobs/careercategories/superintendent/Pages/default.aspx

8			Ontario	Ministry	of	Education.	(2016).	A	Renewed	Math	Strategy	for	Ontario.	http://edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/memos/april2016/min_math_strategy.html
9			Williams,	K.	(2017).	Written	Statement	-	Assessment	for	Learning.	Welsh	Government.	http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/assforlearning/?lang=en
10		BBC	Wales.	(2017).	Worldwide	PISA	Education	Test	Target	Dropped	in	Wales.	http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-40288734
11		EQAO.	(2015).	About	the	Agency.	http://www.eqao.com/en/about_eqao/about_the_agency/Pages/about-the-agency.aspx
12		Welsh	Government.	(2017).	National	Reading	and	Numeracy	Tests	–	Test	Administration	Handbook	2017.
13		Evans,	G.	(2016).	Teachers	Say	National	Reading	and	Numeracy	Tests	are	a	Negative	Experience	for	Pupils.	WalesOnline.	http://www.walesonline.co.uk/news/education/teachers-say-	
					national-reading-numeracy-11647281
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Sicrhau Tegwch
Arweinyddiaeth

Datblygwyd	Strategaeth	Arweinyddiaeth	Ontario	gan	y	
llywodraeth	i	feithrin	arweinyddiaeth	o’r	ansawdd	uchaf	posibl	
mewn	ysgolion	a	byrddau	ysgol.	Mae’r	strategaeth	yn	nodi’r	
rôl	hanfodol	y	mae	arweinwyr	ysgol	a	system	yn	ei	chwarae	
wrth	greu’r	amodau	sydd	eu	hangen	i	lwyddo,	cynyddu	
cyrhaeddiad	myfyrwyr,	lleihau	bylchau	mewn	cyrhaeddiad	
myfyrwyr	a	chynyddu	hyder	y	cyhoedd	mewn	addysg	a	ariennir	
yn	gyhoeddus.	Mae	gan	y	strategaeth	ddwy	nod:	denu’r	bobl	
iawn	i	swyddi	penaethiaid;	a	helpu	penaethiaid	a	dirprwy	
benaethiaid	i	ddatblygu	yn	arweinwyr	hyfforddi	o’r	math	gorau	
posibl.14	Cyflwynwyd	Fframwaith	Arweinyddiaeth	Ontario	yn	
2006	ac	mae’n	ganolog	i	Strategaeth	Arweinyddiaeth	Ontario,	
gan	ddisgrifio	cyfres	o	alluoedd	arweinyddiaeth	ac	arferion	
effeithiol	i	benaethiaid,	dirprwy	benaethiaid	a	swyddogion	
goruchwyliol.	Mae’r	Fframwaith	Arweinyddiaeth	yn	cynnwys	
dwy	ran:	galluoedd	ac	arferion	arweinyddiaeth	y	profwyd	eu	
bod	yn	effeithiol	wrth	wella	cyrhaeddiad	myfyrwyr;	ac	arferion	a	
gweithdrefnau	system	y	dylai	byrddau	eu	rhoi	ar	waith	i	gefnogi	
arweinwyr	ysgol	a	system	i	fod	yn	effeithiol.15    
    
Mae’r	‘Ontario	Institute	for	Education	Leadership’	(IEL)	wedi	
mabwysiadu’r	Fframwaith	Arweinyddiaeth	ac	mae’n	dod	
â	chynrychiolwyr	o’r	gymdeithas	penaethiaid	(undebau),	y	
cynghorau	cyfarwyddwyr	addysg,	y	Weinyddiaeth	Addysg	
ac	eraill	at	ei	gilydd	i	weithio	mewn	partneriaeth	a	modelu	
arweinyddiaeth	strategol	o	safon	uchel	ar	dair	lefel.	Mae’r	IEL	
yn	bodoli	i	sicrhau	bod	yr	holl	bartneriaid	a	rhanddeiliaid	yn	
rhannu	un	weledigaeth	gyffredin	o	arweinyddiaeth	addysg	ar	
gyfer	Ontario	sy’n	parchu’r	amrywiaeth	sy’n	bodoli	ynddi.16	
Mae’n	amlwg	mai	bwriad	yr	IEL	yw	cyflawni	lefel	o	gysondeb	ar	
draws	y	dalaith,	yn	debyg	i’r	hyn	y	mae	Academi	Genedlaethol	
Arweinyddiaeth	Addysg	newydd	Cymru’n	ceisio	ei	gyflawni.	
Wedi	iddi	gael	ei	sefydlu,	bydd	yr	Academi	newydd	yn	hyd	
braich	oddi	wrth	Lywodraeth	Cymru	ac	yn	ceisio	paratoi	holl	
arweinwyr	y	system	addysg	gyda’r	sgiliau	a’r	wybodaeth	iawn	a	
fydd	yn	fuddiol	i	ddisgyblion.17	Mae	Safonau	Proffesiynol	ar	gyfer	
Arweinyddiaeth	Cymru	yn	debyg	i’r	rhai	sydd	yn	Fframwaith	
Arweinyddiaeth	Ontario.	Mae’r	ddwy	gymhariaeth	yn	argoeli’n	
dda	i	Gymru,	sy’n	gwneud	ymgais	i	wella	ei	harweinyddiaeth	
addysgol	ar	ôl	cyfnod	cymharol	anweithredol.	Yn	ddiddorol,	mae	
penaethiaid	Ontario	yn	cael	cymryd	cyfnodau	sabothol	ac	fe’u	
hanogir	i	symud	ysgol	bob	5-7	blynedd.

Cau’r Bwlch

Mae	system	addysg	Ontario	yn	rhoi	pwyslais	mawr	ar	degwch	
o	ran	mynediad.	‘Sicrhau	Tegwch’	yw	un	o	bedair	blaenoriaeth	
graidd	y	Weinyddiaeth	Addysg	ac	mae	yna	ddisgwyliad	i	‘bob	
plentyn	a	myfyriwr	gael	ei	ysbrydoli	i	gyrraedd	eu	potensial	llawn,	
gyda	mynediad	at	brofiadau	dysgu	cyfoethog	sy’n	dechrau	adeg	
eu	geni	ac	yn	parhau	i	oedolaeth’.18	Mae	sefydliadau	rhyngwladol,	
gan	gynnwys	OECD,	wedi	cydnabod	llwyddiant	Ontario	wrth	leihau	
dylanwad	cefndir	sosio-economaidd	ar	ddeilliannau	myfyrwyr.	
Ond	er	bod	cynnydd	cadarn	wedi’i	wneud	ar	rai	dangosyddion,	
roedd	yn	glir	bod	gan	y	dalaith	lawer	mwy	o	waith	i’w	wneud	
o	hyd.	Roedd	uwch	swyddogion	y	Weinyddiaeth	Addysg	yn	
cydnabod	bod	lle	i	wella	ymhellach	a	bu	iddynt	ategu	ymrwymiad	
y	llywodraeth	i	leihau	anghydraddoldeb	drwyddo	draw.	Roedd	
yn	syndod	dysgu	bod	Ontario,	yn	erbyn	y	gefnlen	hon,	yn	cynnal	
system	ffrydio	sy’n	rhannu	plant	yn	fuan	wedi	iddynt	gyrraedd	yr	
ysgol	uwchradd.		 	 	 	 	 	
   
Rhaid	i	fyfyrwyr	Blwyddyn	8	(13-14	oed)	ddewis	rhwng	cyrsiau	
academaidd	a	chymhwysol.	I	raddau	helaeth,	mae’r	dewisiadau	
hyn	yn	pennu	llwybrau	addysgol	myfyrwyr	trwy	gydol	yr	ysgol	
uwchradd	ac	mae	ganddynt	y	potensial	i	ddylanwadu	ar	eu	
dewisiadau	ôl-uwchradd	a’u	cyfleoedd	gyrfaol.19	Dengys	ystadegau	
bod	cyrsiau	academaidd	yn	fwy	tebygol	o	gefnogi	mynediad	i	
addysg	uwch.	Ar	draws	y	dalaith,	amcangyfrifwyd	bod	tua	60%	o	
fyfyrwyr	yn	dewis	y	llwybrau	academaidd	a	thua	40%	yn	dewis	y	
rhai	cymhwysol.	Cynhaliwyd	prosiectau	peilot	‘dad-ffrydio’	ar	draws	
ysgolion	y	dalaith	a	dywedwyd	wrthym	fod	dyfodol	ffrydio	yn	cael	
ei	adolygu	ar	hyn	o	bryd.	Er	hynny,	roedd	rhywbeth	yn	groes	yn	
y	ffaith	bod	system	sy’n	ymroi	cymaint	i	degwch	mewn	addysg,	
yn	cynnal	math	o	ddetholiad	yn	seiliedig	ar	ddau	lefel	o	ddysgu.	
Roedd	nifer	o	swyddogion	yn	ymwybodol	o’r	gwrthddywediad	
hwn,	ac	roeddynt	yn	frwd	iawn	dros	ei	ddileu.	Mae	ymagwedd	
Ontario	at	ffrydio	yn	wrthgyferbyniad	llwyr	i	gefnogaeth	Cymru	at	
addysg	gyfun	a’i	gwrthodiad	llwyr	o	ysgolion	gramadeg.20

Amrywiaeth

Ystyrir	Toronto	yn	un	o	ddinasoedd	mwyaf	amrywiol	y	byd	
ac	roedd	hynny’n	amlwg	iawn	yn	ystod	ein	hymweliadau	ag	
ysgolion.	Roedd	y	boblogaeth	myfyrwyr	y	daethom	ni	ar	ei	
thraws	yn	amrywiol	iawn,	ac	roedd	yna	oddefgarwch	diamheuol	
o	wahanol	hiliau,	crefyddau	a	chefndiroedd	sosio-economaidd.	
Mae	trigolion	Ontario	yn	dathlu	a	chofleidio	eu	hamrywiaeth,	ac	
yn	credu	ei	bod	yn	creu	cymdeithas	well	a	chryfach.21	Dengys	
ystadegau	bod	tua	27%	o	fyfyrwyr	Ontario	yn	cael	eu	geni	y	
tu	allan	i	Ganada	a	bod	20%	yn	dod	o	leiafrifoedd	gweladwy.22	
Ond	yn	rhyfeddol,	mae	plant	teuluoedd	ymfudol	sydd	newydd	
gyrraedd	y	dalaith	yn	gallu	integreiddio	mor	gyflym	fel	eu	bod	
yn	perfformio	ar	yr	un	lefel	uchel	â	gweddill	y	plant	eu	dosbarth.	
Mae	hon,	heb	os,	yn	nodwedd	i	fod	yn	eiddigeddus	ohoni.	
  
Mae	ysgolion	yn	dathlu	tarddiad	eu	disgyblion	yn	gyhoeddus,	
yn	aml	drwy	ddangos	baneri	a	phetheuach	eraill.	Mae	Ontario	
yn	ystyried	mai	amrywiaeth	yw	un	o’i	hasedau	mwyaf;		mae	ei	
chynwysoldeb	a’i	pharch	wedi	creu	amgylchedd	rhydd	rhag	
rhagfarn.	Mae’n	sicrhau	y	cyfleoedd	dysgu	a’r	cymorth	gorau	
posibl	i	fyfyrwyr,	megis	y	rheiny	o	gefndiroedd	o	amddifadedd	
neu	o	dras	Brodorol,	a	all	fod	mewn	perygl	o	beidio	â	llwyddo.	
Mae	ysgolion	Cymru	yn	wynebu	heriau	tebyg	yn	gysylltiedig	â	
phoblogaethau	myfyrwyr	amrywiol,	ond	mae	llwyddiant	Ontario	
yn	profi	na	ddylid	defnyddio	ffactorau	fel	tlodi	a	mewnfudo	yn	
esgus	am	fethu	â	darparu	addysg	gadarn.

Amrywioldeb

Mae	systemau	addysg	ar	draws	y	byd	yn	mynd	i’r	afael	yn	
barhaus	â	her	mewnosod	arfer	gorau	ym	mhob	lleoliad.	Nid	
yw	hyn	yn	wahanol	yn	Ontario.	Dywedodd	un	o	swyddogion	
y	llywodraeth	wrthym	mai	‘amrywioldeb	yw’r	her	fwyaf	sy’n	
wynebu	gweithredu’	yn	y	dalaith.	Fe	fyddai’n	ddiniwed	disgwyl	
i	bob	ysgol	berfformio	fel	un,	hyd	yn	oed	mewn	systemau	
sy’n	cael	eu	hystyried	yn	rhai	sy’n	perfformio’n	uchel.	Yn	

14		Ontario	Ministry	of	Education.	(2017).	Leadership	Development:	Ontario	Leadership	Strategy.	http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/leadership/actionPlan.html
15		Ontario	Ministry	of	Education.	(2017).	Leadership	Development:	Framework.	http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/leadership/framework.html
16		IEL.	(2013).	The	Ontario	Leadership	Framework:	A	School	and	System	Leader’s	Guide	to	Putting	Ontario’s	Leadership	Framework	into	Action.
17		Welsh	Government.	(2016).	New	National	Academy	for	Educational	Leadership	Announced.	http://gov.wales/newsroom/educationandskills/2016/new-national-academy-for-educational-						 	
				leadership-announced/?lang=en

18		Ontario	Ministry	of	Education.	(2014).	Achieving	Excellence:	A	Renewed	Vision	for	Education	in	Ontario.
19		Parekh,	G.	(2014).	Social	Citizenship	and	Disability:	Identity,	Belonging,	and	the	Structural	Organization	of	Educators.
20		Evans,	G.	(2016).	Blow	for	Welsh	Tories	as	Education	Chief	Claims	Grammar	Schools	‘Retrograde	Step’.	WalesOnline.	http://www.walesonline.co.uk/news/education/blow-welsh-tories-education-			
				chief-11851218
21		Ontario	Ministry	of	Education.	(2014).	Achieving	Excellence:	A	Renewed	Vision	for	Education	in	Ontario.
22		OECD.	(2010).	Strong	Performers	and	Successful	Reformers	in	Education:	Lessons	from	PISA	for	the	United	States.
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aml,	defnyddir	Canada	ei	hun	yn	enghraifft	o	system	addysg	
anhygoel	o	gyson,	a	chanddi	ond	ychydig	o	amrywiaeth	rhwng	
ysgolion,	o	gymharu	â	chyfartaledd	gwledydd	datblygedig	
eraill.23	Nid	oedd	hyn	yn	amlwg	ar	unwaith	yn	ystod	ein	
hymweliad.		 	 	 	 	 	
 
Heb	os,	mae	Cymru	yn	dioddef	o	lefelau	sylweddol	o	
anghysondeb,	gyda	phocedi	o	arfer	gorau	ond	hefyd	safonau	
gwael	ac	ysgolion	sy’n	methu.	Mae’n	bwysig	cydnabod	felly	
nad	yw	Cymru	ar	ben	ei	hun	o	ran	gorfod	mynd	i’r	afael	ag	
amrywioldeb	eang	ar	draws	ei	system	addysg	a	bod	adeiladu	
mas	critigol,	efallai,	yn	gôl	fyrdymor	fwy	cyraeddadwy.

Cwricwlwm

Yn	Ontario,	mae’r	Weinyddiaeth	Addysg	yn	gyfrifol	am	
ddatblygu	dogfennau	polisi	cwricwlwm	ac	ers	2003	mae	hi	
wedi	adolygu’r	cwricwlwm	mewn	cylch	parhaus.	Nid	yw’r	
adolygiad	yn	datblygu	cwricwlwm	gwbl	newydd,	ond	yn	hytrach	
ei	bwrpas	yw	sicrhau	bod	y	cwricwlwm	yn	dal	i	fod	yn	gyfredol	
ac	yn	berthnasol	a’i	fod	yn	addas	i	ddatblygiad	plant	o	oed	
‘Kindergarten’	(4-5	oed)	i	Flwyddyn	12	(17-18	oed)	ym	mhob	
pwnc.24	Mae	dogfennau	polisi’r	cwricwlwm	yn	adnabod	yr	
hyn	y	mae’n	rhaid	i	fyfyrwyr	fod	yn	ei	wybod	a	gallu	ei	wneud	
ar	ddiwedd	bob	blwyddyn	neu	gwrs	ym	mhob	pwnc	mewn	
ysgolion	a	ariennir	yn	gyhoeddus	yn	Ontario.	Ond	nododd	y	
dirprwyon	ymdeimlad	o	ryddid	gan	athrawon	Ontario	nad	yw’n	
amlwg	yng	Nghymru,	gyda	mwy	o	le	i	arloesi	a	dehongli	i	weddu	
amgylchiadau	unigol.	Mae’n	ymddangos	bod	hyblygrwydd	
wedi’i	gynnwys	yng	nghwricwlwm	Ontario	sy’n	rhoi	i	athrawon	
y	lle	i	addasu’r	hyn	sy’n	ddisgwyliedig	ganddynt	er	mwyn	gallu	
bodloni	anghenion	eu	dysgwyr.	
    
Yr	hyn	a	ddenodd	y	rhan	fwyaf	o	sylw	ein	dirprwyon	oedd	y	
ddarpariaeth	ar	gyfer	seibergelfyddydau	ac	astudiaethau’r	
diwydiannau	gwyrdd,	sy’n	cynnwys	elfennau	o	arddwriaeth,	
coedwigaeth,	amaethyddiaeth	a	thirlunio.	Roedd	un	o’r	ysgolion	
y	bu	inni	ymweld	â	hi	wedi	creu	‘fferm	drefol’,	lle’r	oedd	
myfyrwyr	yn	tyfu	popeth	o	orfetys	i	fefus.	Gwnaeth	y	myfyrwyr	
geisiadau	am,	ac	ennill,	grantiau	i	ariannu’r	fferm	eu	hunain	ac	
nawr	maent	yn	gwerthu	eu	cynnyrch	i	fwytai	lleol.	Mae	dysgu	
seiliedig	ar	ymholiad	a	datrys	problemau	yn	nodweddion	amlwg	
ac	yn	ymddangos	yn	llawer	mwy	datblygedig	yn	Ontario	nag	
yng	Nghymru.	Yn	debyg,	mae’r	pwyslais	cryf	ar	gydweithio	
a	chyfrifoldeb	yn	golygu	bod	dysgwyr	yn	fedrus	wrth	feistroli	
eu	dysgu	eu	hunain	a	meithrin	perthnasoedd	i	gefnogi	eu	
datblygiad	personol.	Er	hynny,	lleisiodd	nifer	o	randdeiliaid	
ddiddordeb	brwd	yn	niwygiad	Cymru	o’i	chwricwlwm,	ar	ffurf	
‘Dyfodol	Llwyddiannus’25,	ac	roeddynt	yn	llawn	edmygedd	yn	
arbennig	at	yr	ymagwedd	‘seiliedig	ar	arloesi’	at	ddatblygu	
cwricwlwm.	Roedd	hyn	yn	galonogol	iawn	a	gellid	ei	ystyried	yn	
ddilysiad	o’n	ffordd	bresennol	o	weithredu.	Yn	sicr,	roedd	gan	
swyddogion	Ontario	yr	awydd	i	astudio	ymhellach	y	camau	y	
mae	Cymru	yn	eu	cymryd	o	ran	ei	chwricwlwm	newydd.

Hyrwyddo Lles

Lles

Mae’r	Weinyddiaeth	Addysg	yn	ymrwymo	i	sicrhau	bod	
‘pob	plentyn	a	myfyriwr	yn	datblygu	gwell	iechyd	meddwl	
a	chorfforol,	ymdeimlad	positif	o’u	hunan	ac	o	berthyn,	a’r	
sgiliau	i	wneud	dewisiadau	positif’.26	Roedd	yr	ymrwymiad	
hwn	yn	amlwg	iawn	yn	yr	ysgolion,	ac	roedd	ffocws	cryf	ar	ofal	
bugeiliol	a	chydnabyddiaeth	o’r	ddolen	hysbys	sydd	rhwng	lles	
a	chyrhaeddiad	academaidd.	Roedd	yn	hawdd	iawn	siarad	
gyda’r	staff	ac	roedd	un	o’r	ysgolion	y	bu	inni	ymweld	â	hi	yn	
cyflogi	gweithiwr	cymdeithasol	llawn	amser	i	ymdrin	â’r	heriau	
beunyddiol	y	mae	disgyblion	yn	eu	profi.	Hefyd,	roedd	ysgolion	
Ontario	yn	gwneud	defnydd	da	o	asiantaethau	allanol,	fel	y	
gwasanaethau	cymdeithasol	a	sefydliadau	cysylltiedig	ag	iechyd	
eraill,	wrth	ddarparu	cadwyn	gyffredinol	o	gefnogaeth	i	blant	a	
phobl	ifanc.	Heb	os,	mae	pwyslais	ysgolion	ar	les	yn	cyfrannu	
at	y	parch	oedd	yn	amlwg	rhwng	y	disgyblion	â’i	gilydd	a’u	
hathrawon.	 	 	 	 	 	
      
Yn	y	ddwy	ysgol	uwchradd	y	bu	inni	ymweld	â	nhw,	roedd	
dysgwyr	yn	cael	defnyddio	eu	ffonau	symudol,	iPads	a	
chlustffonau	yn	y	dosbarth	yn	ystod	gwersi.	Dywedodd	y	
disgyblion	bod	hyn	yn	arfer	normal,	gyda’r	athrawon	yn	
ymddiried	ynddynt	i	beidio	â	chymryd	mantais	ar	y	rhyddid	
a	roddir	iddynt.	Yn	ddieithriad,	roedd	ystafelloedd	dosbarth	
yn	amgylcheddau	croesawgar	a	chyfeillgar,	a	chanddynt	
blant	hapus,	hyderus	oedd	yn	frwd	am	eu	haddysg.	Mae	
ymgynghoriad	y	Weinyddiaeth	Addysg	gyda	myfyrwyr	(a	
ddangosir	uchod)	hefyd	werth	ei	nodi,	ac	mae	swyddogion	
yn	cydnabod	gwerth	llais	y	myfyriwr	wrth	ddatblygu	polisi.	
Cefnogwyd	hyn	gan	sylw	un	swyddog	sef	‘nid	oes	llawer	o	le	
rhwng	naratif	y	plant	a	naratif	yr	athrawon’.	Mae’n	ymddangos	

bod	Ontario	yn	elwa	ar	ei	hymrwymiad	o’r	brig	i	lawr	i	les,	s’n	
cefnogi	cam	diweddar	Llywodraeth	Cymru	i	ychwanegu	lles	at	
ei	phrif	flaenoriaeth	addysgol.27

Disgwyliadau uchel

Un	o	brif	nodweddion	system	addysg	Ontario	yw	disgwyliadau	
uchel	a	llwyddiant	i	bawb.28	Mae’r	dalaith	yn	falch	o’i	
chyraeddiadau	a’i	henw	da	rhyngwladol,	ond	mae	yna	
ddymuniad	gwleidyddol	a	chyhoeddus	i	wneud	yn	well	fyth.	
Mae’r	Weinyddiaeth	Addysg	yn	gyson	adolygu	perfformiad	
ac	yn	gweithio’n	galed	i	lenwi	bylchau	canfyddedig	mewn	
perfformiad.	Yn	amlwg,	nid	yw	system	addysg	Ontario	yn	un	
sy’n	eistedd	yn	ei	hunfan	am	yn	hir	iawn.
    
Mae	disgwyliadau	uchel	yn	nodwedd	ar	draws	y	system,	o’r	
llywodraeth	i	athrawon,	i	rieni	a	disgyblion.	Roedd	hyn	yn	amlwg	
yn	ystod	ein	holl	ymweliadau.	Mae	yna	ymdeimlad	cyffredin	
o	bwrpas	ymhlith	yr	holl	randdeiliaid	allweddol	yn	ogystal	â	
chyfrifoldeb	a	rennir	i	wneud	yn	iawn	â	chenedlaethau’r	dyfodol.	
Ychwanegir	at	hyn	gan	egni	a	brwdfrydedd	byrlymol	yn	y	
dosbarth,	gyda	phlant	a	phobl	ifanc	yn	ymgysylltu’n	llawn	yn	
eu	dysgu	ac	athrawon	sy’n	ymrwymo’n	llwyr	i’r	disgyblion	dan	
eu	gofal.	Yn	sicr,	mae	hawl	rhywun	i	addysg	gadarn	yn	rhan	o	
enaid	y	cyhoedd	ac	mae	gan	bawb	yn	y	sector	rôl	bwysig	
i’w	chwarae.	 	 	 	

Gyda’i	gilydd,	mae	Ontario	yn	uchelgeisiol	tu	hwnt	ac	y	gyson	
ymdrechu	i	wella,	er	ei	bod	eisoes	yn	cael	ei	chydnabod	fel	
un	o	systemau	addysg	mwyaf	blaenllaw’r	byd.	Mae	safonau	a	
disgwyliadau	uchel	yn	ddi-gwestiwn	yn	y	targedau	uchelgeisiol	
a	osodir	i	fyfyrwyr	gan	y	Gweinidog	Addysg.	Yng	Nghymru,	mae	

23		BBC.	(2017)	How	Canada	Became	an	Education	Superpower.	http://www.bbc.co.uk/news/business-40708421
24		Ontario	Ministry	of	Education.	(2017).	Curriculum	Review	Process.	http://www.edu.gov.on.ca/curriculumreview/process.html
25		Donaldson,	G.	(2015).	Successful	Futures:	Independent	Review	of	Curriculum	and	Assessment	Arrangements	in	Wales.	Welsh	Government.	http://learning.gov.wales/news/sitenews/successful-		
					futures/?lang=en

26		Ontario	Ministry	of	Education.	(2014).	Achieving	Excellence:	A	Renewed	Vision	for	Education	in	Ontario.
27		Williams,	K.	(2017).	Wales’	Education	System	Must	be	Built	on	the	Principles	of	Equality,	Says	Education	Secretary	Kirsty	Williams.	WalesOnline.	http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/	
					waless-education-system-must-built-12699181
28		Ontario	Ministry	of	Education.	(2014).	Achieving	Excellence:	A	Renewed	Vision	for	Education	in	Ontario.
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codi	disgwyliadau	wedi	ac	yn	parhau	i	fod	o’r	pwys	mwyaf	wrth	
inni	geisio	codi	safonau	i	bawb.	

Gweithgareddau allgyrsiol

Mae	sicrhau	bod	plant	yn	parhau	i	fod	yn	weithredol	a	chael	
eu	herio	yn	rhan	hanfodol	o	ffordd	o	fyw	Canada	-	ac	mae	
hynny’n	amlwg	yn	yr	ystod	eang	o	weithgareddau	allgyrsiol	
sydd	ar	gael	yn	ysgolion	Ontario.	Mae	llawer	o	ysgolion	
wedi	gwneud	gweithgareddau	sy’n	cymryd	rhan	yn	ystod	y	
diwrnod	ysgol,	yn	ystod	cinio	neu	ar	ôl	ysgol	yn	rhan	orfodol	
o	addysg	dysgwyr.	Dengys	ymchwil	o’r	OECD	bod	cymryd	
rhan	mewn	gweithgareddau	allgyrsiol,	chwaraeon	a	chlybiau	
yn	nodweddion	allweddol	ar	gyfer	gwerthuso	ymgysylltiad	
myfyrwyr	ac	ymdeimlad	myfyrwyr	o	berthyn	yn	yr	ysgol.	Mae’r	
ymchwil	hefyd	yn	dangos	bod	ymgysylltiad	a	pherthyn	yn	cael	
effaith	sylweddol	ar	lwyddiant	cyffredinol	myfyrwyr.29	I	gefnogi’r	
farn	honno,	dadleuodd	adroddiad	a	ysgrifennwyd	ar	gyfer	
Gweinyddiaeth	Addysg	Ontario	yn	2001	bod:	“Gweithgareddau	
cyd-addysgol	fel	chwaraeon	a’r	celfyddydau	yn	rhannau	
hanfodol	bwysig	o	addysg	myfyriwr.	Mae	myfyrwyr	sy’n	cymryd	
rhan	mewn	gweithgareddau	cyd-addysgol	yn	cael	gwell	
cyfleoedd	i	ddatblygu	cymeriad,	sgiliau	meddwl	beirniadol,	
sgiliau	cymdeithasol	a	thalentau.	Maent	yn	dysgu’n	uniongyrchol	
pa	mor	bwysig	yw	gwaith	tîm,	cyfrifoldeb,	ymrwymiad	a	gwaith	
caled.”	Penderfynodd	gweinidogion	“sicrhau	bod	pob	myfyriwr	
yn	Ontario	yn	gallu	cyrchu	ystod	lawn	o	weithgareddau	cyd-
addysgol.”30	      
   
Yn	2011,	cafodd	penaethiaid	Canada	eu	herio	i	ystyried	gosod	
gôl	a	fyddai’n	gweld	pob	myfyriwr	yn	eu	hysgol	yn	cymryd	rhan	
mewn	o	leiaf	un	gweithgaredd	allgyrsiol.31	Ym	mhob	un	o’r	tair	
ysgol	y	bu	inni	ymweld	â	nhw,	roedd	clybiau	ar	ôl	ysgol,	timau	
chwaraeon	a	grwpiau	aelodaeth	eraill	yn	eithriadol	o	amlwg	ac	
yn	weledol	iawn	yn	y	coridorau.	Roedd	balchder	amlwg	yn	y	
grwpiau	hyn	a’u	cyraeddiadau	gan	yr	arweinyddiaeth	a’r	staff	
yn	gyffredinol.	Er	mwyn	graddio	o’r	ysgol	uwchradd,	rhaid	i	holl	
fyfyrwyr	Ontario	gwblhau	40	awr	o	weithgareddau	cynnwys	
cymunedau.	Gallai’r	rhain	gynnwys	gwirfoddoli	mewn	oriel	
gelf	leol,	mynd	â	chi	cymydog	am	dro	neu	helpu’r	henoed	i	

ddefnyddio’r	we.32	Yng	Nghymru,	mae	yna	ganfyddiad	bod	y	
wasgfa	ar	gyllid	cyhoeddus	wedi	lleihau	nifer	y	gweithgareddau	
allgyrsiol	sydd	ar	gael	i	ddisgyblion.

Maint dosbarthiadau

Mae	Llywodraeth	Ontario	wedi	bod	yn	weithredol	wrth	geisio	
lleihau	maint	dosbarthiadau	yn	y	blynyddoedd	cynradd.	Mae	
hi	wedi	gwneud	hyn	yn	seiliedig	ar	y	ffaith	bod	myfyrwyr	mewn	
dosbarthiadau	llai	yn	cael	mwy	o	sylw,	yn	gwneud	yn	well	ac	
yn	fwy	tebygol	o	lwyddo	yn	yr	ysgol	uwchradd	a	thu	hwnt.	Ers	
2015-16,	ni	fu	gan	yr	un	dosbarth	cynradd	fwy	na	25	disgybl	
o	gymharu	â	25%	yn	2003/04.	Yn	ogystal,	roedd	gan	100%	
o	ddosbarthiadau	cynradd	23	neu	lai	o	fyfyrwyr	yn	2015-16	o	
gymharu	â	64%	yn	2003-04.33
       
Fodd	bynnag,	nid	yw	rhaglen	Kindergarten	diwrnod	llawn	y	
llywodraeth,	i	blant	4	a	5	oed,	wedi’i	chynnwys	yn	y	cyfrifiadau	
maint	dosbarthiadau	cynradd.	Arsylwodd	ein	dirprwyaeth	
ddosbarthiadau	Kindergarten	o	rhwng	32-34	o	ddisgyblion.	
Ar	y	cyfan,	roedd	disgyblion	Ontario	yn	ymddangos	yn	llai	
dibynnol	ac	yn	fwy	abl	i	ymgysylltu	ag	astudiaeth	annibynnol.	
Yng	Nghymru,	teimlodd	y	ddirprwyaeth	bod	y	cynnydd		yn	
nifer	y	cynorthwywyr	addysgu	wedi	peri	dibyniaeth	eithafol	a	
gorddibyniaeth	ar	gymorth	athrawon.		

Magu Hyder y Cyhoedd 

Balchder yn yr alwedigaeth

Gyda	disgwyliadau	uchel	daw	cyfrifoldeb	a	chaiff	athrawon,	
yn	asiantau	newid,	eu	cefnogi’n	eithriadol	o	dda	wrth	eu	
gwaith.	Mae’r	syniad	o	ddysgu	proffesiynol	wedi’i	fewnosod	
yn	gadarn	ac	mae	ystod	eang	o	opsiynau	ar	gael	i	ymarferwyr	
allu	cyfoethogi	eu	cymwysterau	a’u	sgiliau.	Mae	perfformiad	
uchel	Ontario	mewn	meincnodau	allweddol	yn	enwog	ac	mae	
disgyblion,	rhieni	a’r	gymdeithas	yn	gyffredinol	yn	cydnabod	
cyfraniadau	hanfodol	staff	ysgolion	wrth	addysgu	plant	a	phobl	
ifanc.		 	 	 	 	 	 	
    
Mae’r	OCT,	sy’n	gyffelyb	i	Gyngor	Gweithlu	Addysg	(CGA)	
Cymru,	yn	uchel	ei	barch	ac	yn	rhoi	rheolaeth	i	athrawon	dros,	
a	chyfrifoldeb	am,	yr	alwedigaeth.	Mae’n	ofynnol	i	athrawon	
wrth	eu	gwaith	ymaelodi	â’r	Coleg	ac	mae	aelodau’n	talu	$150	
y	flwyddyn	i	adnewyddu	eu	trwydded	addysgu,	sy’n	fwy	o	
lawer	na’r	raddfa	gyfredol	yng	Nghymru.	Caiff	yr	OCT	ei	redeg	
gan	athrawon	ar	ran	athrawon	ac	mae	yna	ganfyddiad	bod	
athrawon	yn	meddu	ar	reolaeth	lawn	dros	eu	galwedigaeth.	Yn	
neunydd	hyrwyddo’r	Coleg,	ysgrifenna	Michael	Salvatori,	Prif	
Weithredwr	yr	OCT	bod	“yr	hyn	sy’n	dda	i	athrawon	yn	dda	i	
bawb	yn	Ontario”.34	Mae’r	farn	hon	yn	crynhoi’r	ffydd	enfawr	a	
roddir	mewn	staff	ysgolion	ac	yn	dangos	yn	glir	y	buddiannau	
cymdeithasol	y	gall	athrawon	eu	creu.	 	 	
     
Mae’r	OCT	yn	datgan	ei	fod	yn	gwasanaethu	ac	amddiffyn	
budd	y	cyhoedd	mewn	addysg	trwy:	ardystio	athrawon	i	weithio	
mewn	ysgolion	a	systemau	ysgol	a	ariennir	yn	gyhoeddus;	
cymeradwyo’r	rhaglenni	a’r	cyrsiau	sy’n	paratoi	athrawon	at	
addysgu;	a	disgyblu’r	rheiny	nad	ydynt	yn	cynnal	y	safonau	
uchel	a	ddisgwylir	gan	athrawon	Ontario.35	Ar	yr	olwg	gyntaf,	
nid	yw’n	ymddangos	bod	yna’r	un	lefel	o	elyniaeth	tuag	at	y	
Coleg	ag	y	sydd	wedi	bod	at	y	CGA.36	Yn	sicr,	caiff	ei	ystyried	
yn	fwy	o	help	na	rhwystr	i’r	ymarferwyr.	Ond	o	gymharu,	mae’r	
OCT	yn	llawer	mwy	sefydledig	a,	gan	fod	y	CGA	wedi	cael	rolau	
a	chyfrifoldebau	newydd	yn	ddiweddar,	mae	yna	botensial	am	
dwf	tebyg	yng	Nghymru.	Roedd	yn	galonogol	dysgu	bod	gan	
yr	OCT	a’r	CGA	eisoes	berthynas	gwaith	gref	trwy	ffederasiwn	

rhyngwladol	o	gynghorau	addysgu.	Mae’n	ymddangos	bod	lle	
i’r	ddau	sefydliad	ddysgu	gan	ei	gilydd.	 	 	
   
Gan	fod	yr	ymrwymiad	o	tu	fewn	i’r	alwedigaeth	mor	gryf,	mae’r	
OCT	yn	cadw	cofrestr	cyhoeddus	ar	ei	wefan	o’r	holl	aelodau	
ardystiedig.	Wrth	‘Chwilio	am	Athro’	gall	ymwelwyr	â’r	wefan	
weld	statws	pob	aelod,	eu	cymwysterau,	pryd	y	cawsant	eu	
hardystio	a’r	hanes	disgyblu	ar	eu	tystysgrif.	Mae	galw	mawr	
am	yr	alwedigaeth,	a	chanddi	amodau	da	a	chyfraddau	cyflog	
cyntaf	sydd	rhwng	$41,000	a	$61,000	ar	gyfartaledd,	yn	
amodol	ar	ble	mae’r	athrawon	yn	gweithio.37	Mae	proses	derbyn	
unigolion	i’r	alwedigaeth	yn	ddetholedig	iawn,	ac	mae	nifer	
sylweddol,	tua	40,000,	o	athrawon	yn	ormod	yng	Nghanada.	
Dim	ond	rhywbeth	yn	debyg	i	rhwng	30%-40%	o	ymgeiswyr	
mae’r	OISE,	un	o	brif	ddarparwyr	addysg	athrawon	y	genedl,	
yn	eu	derbyn	ar	ei	gyrsiau.	Mae	hyn,	a	gofynion	mynediad	
uchel	addysg	athrawon,	yn	wrthgyferbyniad	llwyr	â’r	sefyllfa	yng	
Nghymru,	lle	mae	prifysgolion	yn	straffaglu	i	lenwi’r	lleoedd	a	
glustnodwyd	iddynt	ac	mae	ysgolion	y	cael	trafferth	penodi	staff	
mewn	rhai	disgyblaethau.

Ethos cydweithredol

Yn	wleidyddol,	ystyrir	yn	gyffredin	bod	gweinyddiaeth	
Ryddfrydol	Ontario	wedi	elwa’n	sylweddol	o	ddilyn	llywodraeth	
Geidwadol	a	oedd	yn	amhoblogaidd	iawn	ymhlith	athrawon.	
Yn	gyffredinol,	dywedir	bod	y	llywodraeth	Geidwadol	wedi	
estroni’r	gymuned	addysg	drwy	dorri	arian,	haneru’r	
amser	a	roddwyd	i	ddatblygiad	proffesiynol,	dangos	
hysbysebion	teledu	a	oedd	yn	esgymun	athrawon,	a	chynyddu	
cefnogaeth	i	ysgolion	preifat.	Mewn	wyth	blynedd	o	1995,
	gadawodd	55,000	o	fyfyrwyr	y	system	addysg	gyhoeddus	
ac	awgrymodd	arolygon	barn	bod	mwy	na	15%	o	rieni	ysgolion	
cyhoeddus	yn	weithredol	ystyried	opsiynau	ysgolion	preifat.	
Bunifer	o	streiciau	athrawon,	gan	gynnwys	pythefnos	o	atal	
gweithio	yn	1997	i	brotestio	deddfwriaeth	y	llywodraeth.	Roedd	
morâl	yn	isel	iawn	a’r	berthynas	rhwng	y	llywodraeth	ac	
athrawon	yn	chwerw	tu	hwnt.38	    
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Yn	dilyn	ei	hethol	yn	2003,	aeth	y	weinyddiaeth	Rhyddfrydol	
ati	i	adennill	ymddiriedolaeth	athrawon	ac	fe	weithiodd	yn	
galed	i	greu	consensws	gwleidyddol	newydd	ar	addysg.	Un	
o’i	hymyraethau	cyntaf	oedd	y	Bwrdd	Partneriaeth	Addysg,	a	
sefydlwyd	yn	2004	i	gael	safbwyntiau	eang	ac	amrywiol	oddi	
wrth	y	sector	addysg	ar	bolisi	addysg	taleithiol.	Mae’r	Bwrdd	
bellach	wedi	esblygu’n	Fwrdd	Trawsnewid	ar	Broffesiynoldeb	ac	
Arweinyddiaeth	Cydweithredol,	sy’n	cwrdd	yn	chwarterol	i	wella	
cydlyniad	y	gwaith	a	gynllunnir	ar	lefel	gweinyddiaeth	a	bwrdd.39	 
        
Bu	cefnogaeth	yr	athrawon	o	ddiwygiadau’r	llywodraeth	yn	
ganolog	i	lwyddiant	parhaus	Ontario.	Cyflawnwyd	hyn	drwy	
nifer	o	ffyrdd,	ond	yn	anad	dim,	parodrwydd	y	llywodraeth	i	
‘leihau	gwrthdyniadau’	a	chael	gwared	ar	bolisïau	nad	oeddynt	
yn	cael	fawr	ddim	effaith	ar	safonau.	Cafwyd	ffordd	o	feddwl	
gydlynol	a	pherchenogaeth	a	rennir	o	ddatblygiad	polisïau;	
mae		cynnwys	athrawon	yn	y	broses	gwneud	penderfyniadau	
wedi	meithrin	ymddiriedolaeth	ac	wedi	sicrhau	bod	gan	yr	holl	
rhandeiliaid	fuddiant	breintiedig	yn	ei	weithredu’n	llwyddiannus.	
Maent	yn	chwarae	rhan	cyfeillion	beirniadol	a	rhoddir	gwerth	ar	
eu	barn	arbenigol.	Er	bod	y	diwylliant	hwn	o	gydweithio	wedi	
cymryd	blynyddoedd,	mae	ei	fanteision	yn	glir.	Yn	ddiweddar,	
croesawyd	ymdrechion	i	feithrin	consensws	drwy	gyd-adeiladu	
yng	Nghymru,	ac	mae’n	debygol	bod	ethos	cydweithredol	
Ontario	yn	werth	ei	efelychu.

Naratif

Mae	pawb	yn	rhannu’r	un	iaith	wrth	drafod	yr	hyn	y	mae’n	ei	
olygu	i	gael	addysg	yn	Ontario.	Mae	yna	hefyd	naratif	cydlynol	
ynghylch	diwygio	addysg	yn	gyffredinol,	gyda’r	holl	rhanddeiliaid	
allweddol	yn	siarad	yn	yr	un	termau	am	nodau	cyffredin.	Mae	
pedair	blaenoriaeth	y	Weinyddiaeth	Addysg	yn	hysbys.	Mae	
dulliau	cyfathrebu	yn	dda	ac	mae	yna	deimlad	bod	pawb	yn	
gweithio	tuag	at	yr	un	amcanion.	Cefnogir	gweledigaeth	y	
llywodraeth	o	sut	dylai	addysg	yn	Ontario	edrych	gan	athrawon,	
undebau	llafur	a’r	OCT.	Mae	hyder	y	cyhoedd	yn	system	addysg	
Ontario	a	ariennir	yn	gyhoeddus	yn	uchel,	ac	mae	magu’r	hyder	
cyhoeddus	hwnnw	ymhellach	yn	parhau’n	flaenoriaeth	gan	
y	dalaith.		 	 	 	 	 	
   
Noda’r	llywodraeth	bod	‘ymddiriedolaeth	y	cyhoedd	yn	cael	
ei	magu	pan	fo’r	system	addysg	yn	gwneud	penderfyniadau	
yn	seiliedig	ar	dystiolaeth	ac	ymchwil,	a	phan	welir	ei	bod	yn	
stiward	da	ar	gyfer	adnoddau	cyhoeddus’.40	Yn	fwy	na	hynny,	
mae’r	llywodraeth	yn	defnyddio	geirfa	y	mae	pawb	yn	ei	deall	
ac,	yng	ngeiriau	un	swyddog,	‘rydym	yn	siarad	yr	un	iaith’.	
Mae’r	negeseuon	yn	gyson	ac	yn	glir	ac	nid	oes	dim	dryswch	na	
chamddealltwriaeth,	fel	sy’n	aml	yn	wir	yng	Nghymru.	Heb	os,	
gall	Gymru	a	Llywodraeth	Cymru	ddysgu	llawer	gan	ymagwedd	
Ontario	at	naratif	addysgol,	ac	ar	hyn	o	bryd	mae	ganddi	bellter	
i	fynd	cyn	datblygu	iaith	a	rennir.

Sefydlogrwydd gwleidyddol

Yn	sicr,	mae	Ontario	wedi	elwa	o	14	blynedd	o	lywodraethu	
di-dor	gan	un	blaid.	Mae’r	Rhyddfrydwyr	wedi	bod	mewn	grym	
ers	2003	ac	mae	hyn	wedi	rhoi	sefydlogrwydd	sylweddol	i’r	
holl	ddiwygiadau	polisi,	ar	draws	y	sector.	Ni	fu	naid	sydyn	
o	un	fenter	i’r	nesaf,	fel	sy’n	digwydd	yn	aml	pan	fydd	newid	
mewn	arweinyddiaeth	wleidyddol.	Yn	hytrach,	mae’r	broses	o	
ddiwygio	addysg	yn	Ontario	wedi	bod	yn	gymharol	ddiffwdan	
ac	er	bod	y	camau	a	gymerwyd	i	wella	perfformiad	yn	aml	wedi	
bod	yn	ddidrugaredd,	mae’r	cyfeiriad	a’r	deilliannau	dymunol	
wedi	bod	yn	glir.		 	 	 	 	 	
     
Roedd	Dalton	McGuinty,	pensaer	cymaint	o	fentrau	addysg	
Ontario,	yn	‘Brif	Weinidog	Addysg’	o	fathau	ac	roedd	ei	
ymrwymiad	i’r	achos,	yn	gyhoeddus	ac	yn	ariannol,	yn	ffocysu	
ar	flaenoriaethau	craidd	strategaeth	y	dalaith.41	Mae	gwariant	ar	
addysg	wedi	cynyddu’n	sylweddol	ers	2002,	ac	addysg	
sy’n	cael	yr	ail	swm	fwyaf	o	bwrs	y	dalaith	yn	Ontario,	ar	ôl	
gofal	iechyd.

Undebau Llafur

Mae	gan	yr	undebau	llafur	bresenoldeb	cryf	yn	addysg	Ontario,	
gyda	phedwar	corff	cysylltiedig	yn	cynrychioli	athrawon	o	dan	
faner	dorfol	‘Ffederasiwn	Athrawon	Ontario’.	Mae’r	cyrff	hyn	yn	
cynnwys:	l’Association	des	enseignantes	et	des	enseignants	
franco-ontariens;	Ffederasiwn	Athrawon	Elfennol	Ontario;	
Cymdeithas	Athrawon	Catholig	Saesneg	Ontario;	a	Ffederasiwn	
Athrawon	Ysgol	Uwchradd	Ontario.	O	ganlyniad	i	bwyslais	
cryf	y	llywodraeth	ar	gyd-adeiladu	a	thrwy	hynny	grymuso’r	
alwedigaeth,	mae	pwysigrwydd	undebau	llafur	wedi	tyfu.	Yn	
wleidyddol,	mae	angen	cefnogaeth	athrawon	ar	y	llywodraeth	
ac	felly	mae	rhai	yn	teimlo	nad	ydy	hi’n	barod	i	wirioneddol	eu	
herio	pan	fydd	angen	bargeinio.42	
    
At	ei	gilydd,	mae	athrawon	Ontario	yn	cael	eu	talu’n	dda	
ac	yn	elwa	ar	bensiynau	sector	cyhoeddus	hael.	Ond	nid	
yw	hynny’n	golygu	na	fu	yna	peth	tyndra	rhwng	athrawon	a	
gwleidyddion.	Yn	ystod	cyfres	o	streiciau	yn	2015,	gwelwyd	
degau	o	filoedd	o	athrawon	yn	gwrthod	gweinyddu	profion	
EQAO,	paratoi	sylwadau	adroddiadau,	mynychu	cyfarfodydd	
staff	a	chyfarfodydd	gradd.	Roedd	gweithredoedd	aelodau’n	
bennaf	ymwneud	â	chynyddu	maint	dosbarthiadau,	rhoi	
cyfarwyddiadau	ar	eu	hamser	paratoi	ac	arferion	hurio.43	Ni	
chasglwyd	data	ar	gyfer	profion	safonol	yn	2014-15	oherwydd	
bod	mwyafrif	yr	ysgolion	wedi	dewis	peidio	â	chymryd	rhan.

Casgliad

Mae	gan	Ontario	system	addysg	drawiadol	iawn	sy’n	cael	ei	
hystyried	yn	un	o	oreuon	y	byd.	Mae	ei	disgyblion	yn	hapus	ac	
yn	frwdfrydig;	mae	ei	hathrawon	yn	fywiog	ac	ysbrydoledig;	
ac	mae	ei	harweinyddiaeth	ar	draws	pob	lefel,	yn	gadarn	a	
symbylol.	Mae	yna	ymrwymiad	sylfaenol	gan	bawb	tu	fewn	
a	thu	allan	i	system	ysgolion	Ontario	i	wella	cyfleoedd	plant	
a	phobl	ifanc.	Gallwch	deimlo’r	cariad	at	ddysgu,	ond	mae’r	
amgylchiadau	y	datblygwyd	y	cariad	hwnnw	ynddynt	wedi	
cymryd	nifer	o	flynyddoedd	i’w	creu.	 	 	 	
    
Wrth	adfyfyrio	ar	ansawdd	diamau	system	addysg	Ontario,	
mae’n	bwysig	cofio’r	daith	hir	y	mae	wedi’i	goddef.	Nid	oedd	
Canada	a’i	thaleithiau	yn	arweinydd	clir	yn	yr	asesiadau	
rhyngwladol	yn	y	1980au	a’r	1990au44,	a	gellir	priodoli	llawer	
o’i	llwyddiant	i’r	llywodraeth	Rhyddfrydol	a	etholwyd	a’i	Phrif	
Weinidog	Dalton	McGuinty.	Gan	roi	gwleidyddiaeth	o’r	neilltu,	
dywedodd	pawb	y	bu	inni	siarad	gyda	nhw	bod	ymrwymiad	
cryf	i	addysg	ar	lefel	taleithiol	wedi	cyfrannu’n	fawr	at	ail	wynt	
cymharol	diweddar	Ontario.
      
Ymhlith	y	ffactorau	eraill	sydd	wedi	cyfrannu	at	hyn	mae	meithrin	
iaith	gyffredin	wrth	ymdrin	â	diwygio	addysg;	meithrin	gallu’r	
gweithlu	addysg;	ymagwedd	gydweithredol	at	ddatblygu	a	
gweithredu	polisi;	mecanweithiau	atebolrwydd	di-gosb;	math	
soffistigedig	o	brofion	cenedlaethol;	disgwyliadau	uchel	i	bawb;	
pwyslais	cryf	ar	les;	a	balchder	yn	yr	alwedigaeth	addysgu.	
Gyda’i	gilydd,	mae’r	rhain	wedi	arwain	at	hyder	cyhoeddus	
sylweddol	a	diwylliant	o	ddysgu	a	rennir.	 	 	
      
Mae	Ontario	yn	dal	i	fod	ar	gylch	parhaus	o	welliant.	Tra	bo	
cyfran	o	ddisgyblion,	waeth	pa	mor	fach,	yn	parhau	i	beidio	
â	chyrraedd	y	lefelau	perfformiad	a	dargedir,	mae	gwaith	i’w	
wneud	o	hyd.	Mae	tegwch	yn	air	pwysig	o	fewn	system	addysg	
y	dalaith	ac	mae	disgyblion	o	gefndiroedd	dan	anfantais	yn	
tangyflawni	o	gymharu	â’u	cymheiriaid.	Nid	yw	hyn	yn	ffenomen	
newydd	ac	mae	Cymru	yn	wynebu	heriau	tebyg	i	sicrhau	bod	
pob	disgybl	yn	perfformio	hyd	eithaf	eu	gallu	waeth	beth	
fo’u	magwraeth.	 	 	 	 	 	
   
Roedd	ein	dirprwyon	yn	ffodus	o	ran	bod	pob	ymgysylltiad	a	
gawsant	â	rhanddeiliaid	wedi	bod	yn	agored	a	gonest.	Roedd	
pobl	Ontario,	o’r	rhai	yn	y	Weinyddiaeth	Addysg	i’r	rhai	sy’n	
gweithredu	ar	lefel	ysgol,	yn	arddangos	hyder	i’w	chwennych	
a	oedd	yn	eu	galluogi	i	gynnal	trafodaethau	rhydd	a	didwyll.	
Mae’r	system	addysg	wedi	aeddfedu	i	lefel	sy’n	caniatáu	
iddi	ddadansoddi’n	feirniadol,	mewn	fforymau	cyhoeddus,	ei	
gwendidau	yn	ogystal	â’i	chryfderau.	Er	bod	eu	darpariaeth	
addysgol	ymhlith	y	goreuon,	mae	pobl	Ontario	yn	awyddus	
i	brofi’r	hyn	y	maent	yn	ei	wneud	yn	erbyn	eraill	i	ddilysu’r	
cynnydd	a	phennu	meysydd	i’w	gwella.	Mae	swyddogion	y	
llywodraeth	yn	gwybod	nad	ydynt	yn	gwneud	popeth	yn	iawn	

ac	maent	yn	barod	iawn	i	dderbyn	mewnbwn	o’r	tu	allan;	
rhennir	y	farn	hon	gyda	rhan	fwyaf	y	bobl	sy’n	gweithio	yn	y	
sector	ysgolion	ac	felly	mae	lefel	y	trafodaethau’n	eithriadol	
o	uchel.	 	 	 	

Er	hyn,	mae	pobl	Ontario	yn	haeddiannol	o	falch	o’u	
cyraeddiadau	ac	maent	wrth	eu	bodd	yn	croesawu	
dirprwyaethau	i	archwilio’r	hyn	y	maent	wedi’i	wneud.	Rhennir	
llwyddiannau	ar	lefel	ysgol,	bwrdd	a	llywodraeth	ac	mae	
ymarferwyr	o	bob	rheng	yn	barod	iawn	i	gydnabod	y	camau	
enfawr	y	mae’r	dalaith	wedi’u	cymryd.	Ond	nid	oes	chwaith	
ymdeimlad	o	hunanfoddhad	–	mewn	gwirionedd,	mae	pobl	
Ontario	eisiau	ac	yn	disgwyl	gwell.	Mae’r	disgyblion	eu	hunain	
yn	ymgysylltu’n	iawn	â’r	broses	diwygio	addysg	a	chaiff	barn	y	
myfyriwr	ei	lleisio’n	llawer	gwell	yn	Ontario	nag	yng	Nghymru.	
Mae	myfyrwyr	yn	eiriolwyr	dros	eu	system	addysg;	bu	inni	
arsylwi	grŵp	bach	o	ddisgyblion	elfennol	yn	gwneud	cyflwyniad	
ar	‘pam	fod	gan	Ganada	system	addysg	o’r	radd	flaenaf’.	Caiff	
ei	dderbyn	yn	ffaith	bod	Canada	yn	arweinydd	rhyngwladol	ym	
maes	addysg.	 	 	 	 	 	
      
Fodd	bynnag,	mae	yna	rhai	anghysondebau	trawiadol.	Yr	
amlycaf	o’r	rhain	yw	ei	fod	yn	ymddangos	bod	Ontario	wedi	
rhoi	llai	o	ffocws	i	waith	ysgol	i	ysgol	na’r	hyn	a	welwyd	yn	
ddiweddar	yng	Nghymru.	Yn	draddodiadol,	mae	ysgolion	wedi	
bod	yn	rhan	o	‘deuluoedd’	o	ysgolion	yn	eu	hardal	gyfagos,	
ond	nid	yw’n	ymddangos	bod	unrhyw	ymgais	sylweddol	
wedi’i	wneud	i	ehangu	neu	gryfhau’r	cysylltiadau	hynny.	Mae	
yna	le	i	feithrin	ymagwedd	fwy	strategol	at	rannu	adnoddau,	
gan	bod	cymaint	o	ysgolion	mewn	byrddau	ysgol	unigol.	Yn	
debyg,	ymddengys	bod	model	cynhwysfawr	Cymru	o	ysgolion	
a	ariennir	yn	gyhoeddus	yn	gweddu’n	well	i	leihau	bylchau	
cyrhaeddiad	rhwng	gwahanol	grwpiau	o	ddisgyblion,	yn	
arbennig	y	rheiny	sydd	o	gefndiroedd	llai	cefnog.	Er	gwaethaf	
ei	hymrwymiad	diedifar	at	sicrhau	tegwch	mewn	addysg,	cyn	
hired	ag	y	bydd	system	addysg	Ontario	yn	parhau	i	weithredu	
system	ffrydio	sy’n	rhannu	plant	yn	ôl	eu	gallu,	fe	fydd	yn	parhau	
i	wynebu	cwestiynau	anghyfforddus.	Mae	yna	le	i	ddadlau	y	gall	
Ontario	ddysgu	gan	Gymru	yn	y	ddau	faes	yma.
      
Gan	gofio	hynny,	mae	ein	hymweliad	astudiaeth	cyfareddol	
â	Chanada	wedi	bod	yn	ddefnyddiol	wrth	ail-gadarnhau’r	
hyn	rydym	ni	yng	Nghymru	yn	ei	wneud	yn	dda,	a’r	hyn	y	
mae	angen	i	ni	ei	wella.	Mae	gan	Gymru	lawer	i	fod	yn	falch	
ohono	ac,	fel	cenedl,	rhaid	i	ni	fod	yn	well	am	ddathlu’r	arfer	
da	sy’n	digwydd	yn	feunyddiol	yn	ein	hysgolion.	Efallai	nad	yw	
rhagolygon	system	addysg	Cymru	mor	llwm	ag	y	byddai	PISA	
a	chymaryddion	eraill	yn	ei	awgrymu.	Bu	cryn	gyffro	yn	Ontario	
am	y	gwaith	rydym	yn	ei	wneud	ar	ddiwygio’r	cwricwlwm	
a	chafodd	ein	hymagwedd	gydweithredol	at	ddylunio	a	
gweithredu	sêl	bendith	Canada.	Roedd	y	ddirprwyaeth	yn	

39		Zegarac,	G.	(2015).	Letter	to	Stakeholders.	Deputy	Minister,	Ontario	Ministry	of	Education.	http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/memos/dec2015/ministry_initiatives_elepc.pdf
40		Ontario	Ministry	of	Education.	(2014).	Achieving	Excellence:	A	Renewed	Vision	for	Education	in	Ontario.
41		Radwanski,	A.	(2012).	Final	Piece	of	McGuinty’s	Education	Legacy	Will	be	a	Very	Tough	Sell.	The	Globe	and	Mail.	https://www.theglobeandmail.com/news/politics/final-piece-of-mcguintys-				 	
				education-legacy-will-be-a-very-tough-sell/article5988835/
42		Wente,	M.	(2015).	Why	the	Teachers’	Unions	Rule.	The	Globe	and	Mail.	https://www.theglobeandmail.com/opinion/why-the-teachers-unions-rule/article27047599/
43		CTV	News.	(2015).	Ontario	Teachers’	Strike:	What	You	Need	to	Know	About	the	Labour	Dispute.	http://www.ctvnews.ca/canada/ontario-teachers-strike-what-you-need-to-know-about-the-	 	
				labour-dispute-1.2359768

44		OECD.	(2010).	Strong	Performers	and	Successful	Reformers	in	Education:	Lessons	from	PISA	for	the	United	States.
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dyheu	am	allu	croesawu	addysgwyr	o	Onatario	a	gwledydd	eraill	
sy’n	arwain	ym	maes	addysg	i	Gymru	rhyw	ddydd.	
  
O	ganlyniad	i	gael	eu	trochi	mewn	astudiaeth	addysgol	am	
bedwar	diwrnod	cafodd	yr	arweinwyr	addysg	a	gymerodd	rhan	
yn	yr	ymweliad	amser	i	ystyried	materion	ehangach,	manteision	
arloesi	a	beth	yn	fwy	y	gallent	ei	wneud	i	gyfoethogi	addysgu	
a	dysgu.	Tu	allan	i	hynt	a	helynt	beunyddiol	rhedeg	ysgol,	bu’n	
help	i	feithrin	proffesiynoldeb	rhwng	y	dirprwyon	a	chydweithwyr	
tramor,	gyda	math	o	ddysgu	proffesiynol	sy’n	annodweddiadol	
yng	nghyd-destun	Cymru.	Yn	fwy	cyffredinol,	caniataodd	y	
cyfleoedd	i	rwydweithio	a	gafwyd	o	ganlyniad	i’r	ymweliad	i’r	
dirprwyon	rannu	arbenigedd	a	datrysiadau	i	broblemau	bob	
dydd.	Dylid	annog	y	profiadau	hyn	ac,	wedi	dychwelyd	i’w	
hysgolion	eu	hunain	gyda	‘llygaid	ffres’,	mae	pob	pennaeth	
wedi	siarad	am	yr	effaith	a	gafodd	yr	ymweliad	ar	eu	
gweithgareddau	beunyddiol.	 	

I	gloi,	cyfyd	nifer	o	negeseuon	clir	o’n	hymweliad	ag	Otario	a	
fyddai’n	ddefnyddiol	iawn	i	Gymru.	Yn	sicr,	mae	lle	i	Gymru	
ffocysu	ar	nifer	llai	o	flaenoriaethau	allweddol;	i	ymfalchïo	yn	
ei	galwedigaeth	addysgu	a	meithrin	ymdeimlad	gyffredin	o	
berchenogaeth	dros	safonau	addysgol;	i	rhoi	mwy	o	bwyslais	
ar	asesu	ar	gyfer	dysgu	a	rhoi	gwell	cymorth	i	ysgolion	sy’n	
straffaglu;	a	chynnal	disgwyliadau	uchel,	wedi’u	gyrru	gan	
naratif	cyson	ac	iaith	a	rennir	i	ddiwygio	addysg.	Gall,	ac	mae’n	
rhaid	i,	system	addysg	Cymru	wneud	yn	well.	Ond	mae	llawer	
o’r	mentrau	polisi	a	roddwyd	ar	waith	wedi’u	defnyddio’n	
effeithiol	yn	Ontario.	Fe	fyddai’n	llesol	i	Gymru	gadw	golwg	
agos	ar	ddatblygiadau’r	dalaith	a	chadw	mewn	cysylltiad	gyda	
rhanddeiliaid	yn	gyffredinol.	Byddai	eu	gwybodaeth	a’u	profiad	o	
ddiwygio	addysg	yn	amhrisiadwy.

Argymhellion

•	 Bod	Llywodraeth	Cymru	yn	seilio	ei	hagenda	diwygio	ar	
nifer	llai	o	nodau	uchelgeisiol,	gan	sicrhau	gwell	cyfle	i	
lwyddo	a	gwell	eglurder	ymhlith	rhanddeiliaid.

•	 Bod	Cymru	a	Llywodraeth	Cymru	yn	gosod	uchelgeisiau	
uchel	ac	yn	mynnu’r	gorau	un	gan	ddarparwyr	a	
defnyddwyr	addysg,	heb	eithriad.	Rhaid	rhoi	peth	
ystyriaeth	i	osod	targedau	ar	wahanol	gyfnodau.

•	 Bod	Llywodraeth	Cymru	yn	parhau	i	fuddsoddi	mewn	
arweinyddiaeth	addysgol	ar	bob	lefel,	gyda	ffocws	
arbennig	ar	esblygiad	yr	Academi	Genedlaethol	
Arweinyddiaeth	Addysg.

•	 Bod	Cymru	a	Llywodraeth	Cymru	yn	gwneud	gwell	
defnydd	o	ddata	i	wella	addysgu	a	dysgu.

•	 Bod	Llywodraeth	Cymru	yn	parhau	gyda’i	hymagwedd	
gydweithredol	at	ddatblygu	polisi	ac	yn	helpu	i	lunio	
perthnasoedd	gwaith	cryfach	gyda’r	holl	randdeiliaid.

•	 Bod	Llywodraeth	Cymru	yn	ystyried	y	ffordd	orau	i	
ddangos	yr	arfer	gorau	sy’n	bodoli	yng	Nghymru	ac	yn	
edrych	ar	ffyrdd	newydd	i	hyrwyddo’r	hyn	a	wna	Cymru’n	
dda	i	gynulleidfa	ehangach,	ryngwladol.

•	 Bod	Llywodraeth	Cymru	yn	cael	gwared	ar	wrthdyniadau	
o	tu	fewn	i’r	system	addysg,	gan	sicrhau	bod	addysgwyr	
yn	gallu	canolbwyntio	eu	hamser	a’u	hegni	ar	addysgu	a	
dysgu.

•	 Bod	Llywodraeth	Cymru	yn	datblygu	naratif	cyson	ac	
iaith	a	rennir	am	ddiwygio	addysg	i	helpu	i	fagu	hyder	y	
cyhoedd	yn	system	addysg	Cymru.

•	 Bod	Llywodraeth	Cymru	yn	parhau	i	ddatblygu	gallu’r	
gweithlu	addysg,	gan	fanteisio	ar	arbenigedd	o	tu	fewn	i’r	
gymuned	addysg	ehangach.

•	 Bod	Llywodraeth	Cymru	yn	ystyried,	fel	rhan	o’i	
hadolygiad	o	atebolrwydd,	mecanweithiau	atebolrwydd	
di-gosb	a	math	mwy	soffistigedig	o	brofion	cenedlaethol.

•	 Bod	Llywodraeth	Cymru	yn	ailystyried	rolau	a	
swyddogaethau	ymgynghorwyr	herio,	yn	ogystal	â’u	teitl	
lled-gamarweiniol.

•	 Bod	Llywodraeth	Cymru	yn	parhau	gyda’i	hymagwedd	hir	
dymor	at	ddiwygio	addysg,	gan	ddysgu	gan	ymrwymiad	
Ontario	i	ddatblygu	addysg	dros	amser.

•	 Bod	Cymru	yn	parhau	i	ddysgu	gan	arferion	gorau	
rhyngwladol	ac	yn	ceisio	cyngor	gan	ystod	o	wahanol	
randdeiliaid	o	bob	rhan	o’r	sbectrwm	addysg.
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Atodiad 1: Tystiolaeth Penaethiaid Ysgol

Chris	Parry,	Pennaeth,	Lewis	School	Pengam,	Caerffili

Mae	Canada	yn	hyderus,	a	dweud	y	gwir,	mae	Ontario	yn	
hyderus	ond	rwy’n	amau	bod	gweddill	Canada	yn	teimlo’r	un	
ffordd,	mae	o’n	wir	y	math	yna	o	le.	Wrth	gwrs,	nid	oes	neb	yn	
dweud	wrthych	fod	Canada’n	hyderus,	rwy’n	credu	y	byddai	
gŵr	nodweddiadol	o	Ganada	yn	credu	bod	hynny’n	anhygoel	o	
haerllug	ac	anghwrtais.	Waeth	hynny,	mae’r	hyder	hwnnw	ym	
mhobman	yr	edrychwch.	Gallwch	ei	weld	yn	y	ffordd	y	mae’r	
plant	Kindergarten	yn	cyfarch	y	barista	yn	y	siop	goffi	ar	eu	
ffordd	i’r	ysgol	yn	y	bore.	Gallwch	ei	weld	yn	y	ffordd	y	mae’r	
bobl	leol	yn	dweud	wrthych	am	fwynhau’r	ddinas	fel	petaent	
yn	gwybod	heb	os	eich	bod	yn	mynd	i	fwynhau’r	ddinas,	
(sydd,	gyda	llaw,	yn	wir.	Allwch	chi	ddim	peidio).	Yn	bwysicaf	
oll,	rydych	chi	wir	yn	gallu	teimlo’r	hyder	yn	ysgolion	Ontario.	
Gallwch	ei	deimlo	yn	y	ffordd	mae’r	athrawes	blwyddyn	tri	yn	
Ysgol	Gyhoeddus	Forest	Manor	yn	gofyn	i’w	disgyblion	eiddgar,	
hapus	ddewis	y	parau	o	blith	y	pecyn	o	gardiau	sydd	â’i	wyneb	
i	lawr,	am	yr	hyn	sy’n	teimlo	fel	y	canfed	tro.	“Mae’r	cof	yn	
allweddol	wrth	ddatblygu	sgiliau	mathemateg	gwych,”	dywed	
wrthynt,	“mae’n	bwysig	ein	bod	yn	rhoi	cynnig	ar	wahanol	
gyfuniadau	a	cheisio	cofio	ymhle	mae’r	parau”.	Am	y	canfed	
tro	mae	ei	myfyrwyr	yn	dweud	wrthi	eu	bod	nhw’n	gwybod	yr	
ateb,	mae’n	gadael	iddynt	ddewis,	maen	nhw’n	anghywir	eto,	
maen	nhw’n	troi	eto,	maen	nhw’n	anghywir	eto.	Mae	hi’n	codi	
ei	hysgwyddau	ac	yn	dyfalbarhau	er	gwaethaf	yr	addysgwyr	o	
Gymru	sy’n	hofran	yn	ei	dosbarth	ac	yn	ysu	iddynt	gael	yr	ateb	
iawn.	Mae	hi’n	dal	i	fynd.	Mae	hi’n	gwybod	y	cânt	yr	ateb	cywir	
yn	y	pendraw,	mae’r	data’n	dweud	wrthi	y	byddan	nhw,	mae	ei	
hyfforddiant	yn	dweud	wrthi	y	byddan	nhw.	Mae	hi’n	hyderus.	
       
O	safbwynt	addysgol,	mae	pob	hawl	gan	Ontario	i	deimlo’n	
hyderus.	Dengys	profion	PISA	mae	hi	yw	un	o’r	systemau	sy’n	
perfformio	orau	yn	y	byd,	mae	sgoriau	darllen	34	pwynt	yn	
uwch	na’r	cyfartaledd	OECD.	Mae’r	agwedd	bositif	sy’n	codi	yn	
sgil	y	cyfryw	ganlyniadau	yn	treiddio	i	bob	agwedd	ar	bolisi	ac	
arfer.	Ochr	yn	ochr	â’r	perfformiad	hwn	ar	bapur,	mae	Ontario	
yn	dalaith	sy’n	enghraifft	fyw	o	ymrwymiad	i	degwch,	ac	nid	dim	
ond	yn	ei	dogfennau	polisi,	mae’n	syllu	i	fyw	eich	llygaid	mewn	
ysgolion	hefyd.	Er	enghraifft,	y	30	o	blant	o	Dde-ddwyrain	Asia	
mewn	ysgol	uwchradd	yn	Nhoronto	sy’n	rhagori	ar	ffiseg	uwch;	
y	prif	fyfyriwr	dymunol	sy’n	hyderus	wrth	esbonio	i	ymwelwyr	pa	
mor	falch	ydy	hi	o’i	hysgol;	a’r	ffaith	fod	86%	o	fyfyrwyr	yn	un	o	
ysgolion	elfennol	Toronto	yn	dychwelyd	i	gartrefi	lle	nad	Saesneg	
yw	iaith	yr	aelwyd.	Mae’r	gymdeithas	hon	yn	esiampl	i	eraill	o	
ran	mewnfudo	llwyddiannus	ac	mae’n	amlwg	bod	Ontario	yn	
cydnabod	ei	bod	yn	lle	gwell	o’i	herwydd.
    
Felly	beth	allwn	ni	ei	ddysgu	gan	system	sy’n	gwneud	mor	
dda?	Dyma	rai	arsylwadau:

•	 Mae	gan	Ontario	genhadaeth	glir,	ei	nod	yw	cyflawni	
rhagoriaeth,	sicrhau	tegwch,	hyrwyddo	lles	ac	yn	
hollbwysig,	mae’n	ceisio	hybu	hyder	y	cyhoedd	mewn	
addysg.	Mae	eglurder	a	symlrwydd	y	genhadaeth	hon	yn	
rhoi	cyfeiriad	i’r	system;

•	 Mae’r	‘Ontario	College	of	Teachers’	(OCT)	yn	allweddol	
i	ymddiriedolaeth	y	cyhoedd	ac	mae’n	creu	argraff	fawr	

ar	rywun.	Mae’r	OCT	yn	darparu	eiriolaeth	ar	gyfer	yr	
alwedigaeth,	yn	comisiynu	ac	achredu’r	holl	DPP	ac	
yn	gweithredu	fel	corff	gwarchod.	Mae’n	chwarae	rhan	
hanfodol	wrth	gynnal	hyder	y	cyhoedd	mewn	addysg;

•	 Mae’n	gwbl	amlwg	bod	athrawon	yn	gallu	cyrchu	DPP	o	
ansawdd	uchel	a	bod	hyn	yn	arwain	at	safonau	aruthrol	
o	uchel	o	ymddiddan	proffesiynol,	collais	gyfrif	ar	nifer	
y	weithiau	y	siaradodd	addysgwyr	am	eu	traethawd	hir	
meistr/doethur;

•	 Teimlwyd	bod	cysylltiadau	agos	gydag	addysg	uwch	
o	fantais	sylweddol.	Fe	wnaeth	yr	Ontario	Institute	
for	Studies	in	Education	(OISE)	argraff	fawr	arnom	a	
rhoddodd	ei	gysylltiad	gyda	Michael	Fullan	ac	Andy	
Hargreaves	iddo	wir	hygrededd.	Roedd	yn	ymddangos	
bod	ymchwil	ar	flaenau	bysedd	pawb	ac	roedd	meddwl	
cyfredol	yn	treiddio’r	arfer;

•	 Roedd	ysgolion	labordy	fel	Ysgol	Prifysgol	Toronto	yn	
edrych	fel	ffordd	gyffrous	o	hwyluso	arbrofi	addysgol,	
ymchwil	addysgol	a	DPP;

•	 Roedd	data	sy’n	deillio	o	brofion	llythrennedd	a	rhifedd	yr	
EQAO	yn	gosod	y	marciwr	ar	gyfer	disgwyliadau’r	system,	
yn	amlwg	roedd	y	data	yn	gyrru	cyrhaeddiad	ond	yn	
bwysicach,	roedd	hyn	o	fewn	fframwaith	di-gosb;

•	 Roedd	tegwch,	lles	a	sensitifrwydd	diwylliannol	hefyd	
yn	allweddol	wrth	yrru	llwyddiant,	roedd	y	datganiad	
cenhadaeth,	sef	“nid	oes	rhagoriaeth	heb	degwch”,	yn	
cael	ei	gymryd	o	ddifrifol	ar	bob	lefel.

Os	ydych	chi’n	addysgwr,	mae	Ontario	yn	gwneud	ichi	deimlo’n	
dda;	er	ei	bod	yn	anhygoel	o	wych	am	wneud	cymaint	o	
bethau,	dydych	chi	ddim	yn	digio	wrthi	am	hynny.	Yn	wir,	yr	
hyn	sy’n	arbennig	o	gyffrous	yw’r	teimlad	nad	yw	Cymru’n	rhy	
bell	y	tu	ôl	i	lwyddiannau	ysgubol	Canada.	Rydw	i’n	credu’n	
gryf	ein	bod	yn	tynnu’r	liferi	iawn.	Mae	yna	wir	ddiddordeb	
yn	Ontario	ynghylch	diwygio’r	cwricwlwm	yng	Nghymru,	y	
safonau	athrawon	diwygiedig	a’r	gwaith	y	mae’r	llywodraeth	yn	
ymgymryd	ag	ef	gyda’r	OECD.	Hefyd,	mae	yna	bethau	y	gall	
Ontario	eu	dysgu	gan	Gymru.	Y	cyfleoedd	a	geir	drwy’r	Cyfnod	
Sylfaen,	cymorth	ysgol	i	ysgol	a’r	agenda	gallu	digidol.	 	
       
Wedi’r	cyfan	nid	yw’n	fêl	i	gyd	i’n	cydweithwyr	yng	Nghanada.	
Mae’n	amlwg	bod	tyndra	rhwng	perthnasoedd	diwydiannol,	gall	
ymyrraeth	wleidyddol	llesteirio	cynnydd,	mae	ariannu	i’w	weld	
yn	her	gynyddol	i	bolisïau	blaenllaw	fel	adfer	darllen.	Eto,	allwch	
chi	ddim	peidio	â	mynd	nôl	i’r	ymdeimlad	hwnnw	o	hyder	a	
theimlo	rhywsut,	er	gwaethaf	yr	heriau,	y	bydd	Ontario	yn	dod	
o	hyd	i	ffordd	i	ragori.	Pwy	a	ŵyr,	efallai	y	gall	Gymru	chwarae	
rhyw	ran	wrth	helpu	Canada	i	ddod	o	hyd	i’r	ffordd	honno,	ac	o	
ganlyniad	y	gallwn	ni	ddysgu	ganddynt	hwythau	hefyd.	Yn	y	pen	
draw,	efallai	y	dylai	Cymru	fod	yn	fwy	hyderus,	wedi’r	cyfan	mae	
yna	fwy	nag	un	rheswm	i	fod	yn	optimistaidd,	ac	oni	fyddai’n	
beth	hyfryd	i	Gymru	fod	yn	hyderus...
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Roeddwn	wrth	fy	modd	i	gael	bod	yn	rhan	o	ddirprwyaeth	
o	benaethiaid	o	Gymru	mewn	partneriaeth	â’r	Athrofa,	
Llywodraeth	Cymru	a’r	British	Council	i	ymweld	ag	Ontario,	
Canada,	i	ddysgu	rhagor	am	eu	system	addysg.	Canada	yw	un	
o’r	gwledydd	sy’n	perfformio	orau	yn	y	byd	(PISA,	2015).	Mae	
pob	awdurdodaeth	yng	Nghanada	yn	gyfrifol	am	ei	safonau	ac	
arferion	addysgol	ei	hun	i	athrawon	a	rhaglenni	addysgol	ac	nid	
oes	yno	gwricwlwm	cenedlaethol,	na	pholisi	ffederal	trosfwaol.	
Felly	sut	y	maent	yn	gwneud	mor	dda?
      
Yn	ystod	ein	hymweliad	bu	inni	wrando	ar	lawer	o	weithwyr	
proffesiynol	yn	rhannu	eu	safbwyntiau	ar	pam	fod	Canada,	ac	
yn	arbennig	Ontario,	yn	perfformio’n	dda.	Roeddynt	hefyd	yn	
cydnabod	ac	yn	adnabod	yr	angen	i	ddal	ati	i	ddatblygu	eu	
system	addysg	er	mwyn	bodloni	gofynion	y	byd	a’i	weithle,	
gan	gydnabod	bod	y	myfyrwyr	eu	hunain	hefyd	yn	newid	ac	
y	gallant	leisio’u	barn	ar	eu	dyfodol.	Clywsom	wybodaeth	gan	
weithwyr	proffesiynol	ar	bob	lefel	ond	uchafbwynt	yr	wythnos,	
wrth	gwrs,	oedd	yr	ymweliadau	ysgol	lle	cawsom	gyfle	i	siarad	
gydag	athrawon	ac	yn	bwysicach	oll,	y	plant	a	phobl	ifanc	eu	
hunain.	Wedi	cael	rhywfaint	o	amser	i	adfyfyrio	ar	yr	ymweliad,	
rwy’n	meddwl	y	byddai’n	deg	dweud	y	gallwn	ddysgu	gan	
beth	o’r	wybodaeth	a’r	arfer	a	rannwyd	yn	ystod	ein	hymweliad	
ond	hefyd,	bod	gan	Gymru	lawer	i’w	gynnig	a’i	rannu	ac	yn	
sicr	roedd	gan	Weinyddiaeth	Addysg	Ontario	ddiddordeb	yn	
ein	diwygiad	o’r	cwricwlwm	ac	yn	yr	hyn	sydd	gan	Ddyfodol	
Llwyddiannus	i’w	gynnig.	
    
Yn	sicr,	mae	yna	ymagwedd	gyffredin	ar	draws	y	rhanbarth	o	
rna	ei	gweledigaeth	ac	roedd	hyn	yn	glir	o	glywed	pobl	yn	siarad	
ac	ymweld	â’r	ysgolion.	Yn	sicr,	mae	Ontario	wedi	croesawu	
diwylliant	o	newid	ac	mae	yna	barodrwydd	i	fod	yn	rhan	o	
wneud	i	hyn	weithio,	nid	er	mwyn	eu	gwneud	nhw	yn	wlad	
orau	ei	pherfformiad	y	byd,	ond	er	mwyn	iddynt	allu	darparu’r	
addysg	orau	posibl	gyda’r	dysgwr	wrth	wraidd	popeth	a	wnât	
a’r	rheswm	dros	ei	wneud.	Roedd	yn	amlwg	bod	tegwch	ar	
draws	y	system	yn	flaenoriaeth	ac	roeddynt	yn	frwd	dros	sicrhau	
bod	yna	ymagwedd	gyson	at	ymdrin	â	hyn	drwy	adnabod	
anghenion	dysgwyr	ar	bob	cyfle	posibl.	Nid	yw	asesu’n	fesur	
cosbedigol	ond	yn	hytrach	yn	ymagwedd	bersonol,	ddiagnostig	
sy’n	caniatáu	am	ymdeimlad	o	bwrpas	i	fod	yn	ganolog	i’r	dysgu	
er	mwyn	symud	dysgu	unigol	ymlaen.	 	 	
      
Rhoddir	hyfforddeion	i	ysgolion	sydd	ag	angen	cymorth,	i	
weithio	gyda	nhw	-	mae’r	rhain	yn	athrawon	sy’n	cael	eu	
secondio	am	hyd	at	dair	blynedd.	Eto,	mae’n	system	o	
gefnogi	nid	herio,	ymyrraeth	mewn	ffordd	ddi-gosb	sy’n	cynnig	
cefnogaeth	a	wahaniaethir	i’r	ysgolion	a	ddetholir.	Mae’r	
hyfforddeion	yn	gweithio	ochr	yn	ochr	gyda’r	ysgol	i	adnabod	
meysydd	y	mae	angen	eu	gwella.	Mae	yna	barodrwydd	i	wneud	
i	bethau	weithio.			 	 	 	

Ers	2014,	fe	fu	newid	yn	y	ffordd	y	mae	athrawon	yn	cymhwyso	
ac	mae	OISE	wedi	symud	o	ddarparu	tystysgrif	addysgu	10	
mis	i	ardystiad	addysgu	dwy	flynedd	a	chymhwyster	Meistr	
Addysgu	a	chanddynt	bwyslais	clir	ar	addysgeg.	Fodd	bynnag,	
nid	yw’r	dysgu	proffesiynol	yn	gorffen	yma,	ystyrir	bod	Dysgu	
Proffesiynol	Parhaus	(DPP)	yn	rhan	annatod	o’r	alwedigaeth	a	
chaiff	ei	fewnosod	yn	eu	harfer	adfyfyriol	gan	ffocysu	ar	gadw	
addysgeg	yn	flaenoriaeth	drwyddo	draw.	Cymerir	yn	ganiataol	
y	bydd	y	gweithwyr	proffesiynol	yn	parhau	i	ddatblygu	eu	
haddysgeg	(gwybodaeth	ac	arfer,	nid	cynnwys)	drwy	gydol	eu	
gyrfa.	Gallent	gyrchu	un	o’r	375	o	gyrsiau	sydd	ar	gael,	sydd	i	
gyd	yn	cynnwys	pwyslais	clir	ar	addysgeg,	trwy	OISE.	Mae’r	holl	
gyfleoedd	dysgu	proffesiynol	yn	seiliedig	ar	brosiect	a	arweinir	
gan	ymholiad,	mae	agwedd	gydweithredol	ac	ymchwil	hyn	yn	
sicrhau	ac	yn	caniatáu	i’r	dysgu	proffesiynol	orau	ddigwydd	o	
fewn	y	gymuned	ysgol	a	thu	hwnt.	Anogir	yr	ysgolion	eu	hunain	
i	ysgrifennu	Cynlluniau	Gwella	Ysgol	a	arweinir	gan	ymholiad	
ac	sy’n	unigryw	(ddim	yn	seiliedig	ar	dempled)	-	mae’r	broses	
hon	yn	un	o	gryfderau	system	hunanwerthuso	sy’n	cydnabod	
mai	ysgolion	sy’n	orau	adnabod	eu	hunain,	ac	yn	llunio	rhan	o’u	
polisi	system	hunanwella	i	ysgolion.
     
Cydnabyddir	bod	arweinyddiaeth	yn	gyrru’r	gallu	i	ddylanwadu	
ar	ddysgu	myfyrwyr	a	dylunnir	eu	fframwaith	(Fframwaith	
Arweinyddiaeth	Ontario)	i	hwyluso,	hyrwyddo	hunaniaeth	a	
thywys	a	gweithredu	dysgu	proffesiynol	drwyddo	draw.	Mae	
yna	fodel	clir	ar	gyfer	arweinyddiaeth	o	fewn	yr	alwedigaeth	
sy’n	caniatáu	am	ddatblygu	gyrfa.	Maent	yn	ffocysu	ar	bum	
dimensiwn	o	arweinyddiaeth	effeithiol	ond	hefyd	yn	cydnabod	
bod	angen	iddynt	fod	yn	arweinwyr	da	ac	effeithiol	sy’n	barod	
am	newid	a	bod	meithrin	gallu	yn	hanfodol	er	mwyn	i	hyn	
ddigwydd.	Mae	hyn	yn	her	i	Gymru,	hefyd.	 	 	
      
Yn	sicr,	mae	gan	Ontario	a	Thoronto,	yn	arbennig,	ddiwylliant	
o	hyder,	ymdeimlad	o	hunaniaeth	a	chyd-gred	mewn	system	
addysg	sy’n	gosod	rhagoriaeth,	tegwch	a	lles	yn	flaenoriaethau	
ond	hefyd,	ochr	yn	ochr	â’r	tair	blaenoriaeth	hon,	mae’n	ystyried	
bod	hyder	y	cyhoedd	yn	flaenoriaeth	hefyd,	er	bod	hyder	
y	cyhoedd	eisoes	yn	uchel	ar	draws	y	wlad.	Dywed	Coleg	
Athrawon	Ontario	(OCT)	bod	cyfathrebu	gyda’r	cyhoedd	yn	
hanfodol	a	bod	rhaid	cynnwys	rhieni	a’r	gymuned	ehangach	ar	
bob	cam	o’r	ffordd.	Heb	os,	mae	yna	ymdeimlad	o	falchder	yn	
yr	hyn	y	maent	yn	ei	gyflawni	yn	barod,	ond	bod	hefyd	arnynt	
eisiau	rhywbeth	mwy,	gwahanol	a	gwell	ac	nid	polisi	llywodraeth	
mo	hyn,	ond	cred	a	rennir.	Teg	yw	dweud	bod	yna	ymdeimlad	
o	falchder	a	hunangred	yn	yr	hyn	y	maent	yn	ceisio’i	gyflawni	ac	
yn	sgil	hynny	daw’r	hyder	proffesiynol	o’r	tu	mewn	a’r	parch	at	
yr	alwedigaeth	o’r	tu	allan.	
     
Mae’r	ymweliad	wedi	dylanwadu	ar	fy	ffordd	i	fy	hun	o	feddwl	
ac	arfer	ac	yn	sicr,	mae	wedi	codi	sawl	cwestiwn.	Fodd	bynnag,	
mae	gan	Gymru	ei	chryfderau	hefyd!	Mae	hwn	yn	amser	
cyffrous	i	addysg	yng	Nghymru	ac	mae	angen	i	ni	ei	gofleidio	ac	
ymfalchïo	a	chredu	yn	yr	hyn	rydym	ninnau’n	ei	gyflawni,	hefyd.
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Bu’n	fraint	cael	y	cyfle	i	ymweld	â	Chanada	ac	i	ddysgu	gan	
yr	hyn	a	gydnabyddir	yn	un	o	systemau	addysg	gorau’r	byd.	
Evelyn	Wilson,	o	Ontario	Institute	for	Studies	in	Education	
(OISE),	oedd	yn	llywyddu’r	ymweliad.	Bu	inni	gwrdd	â	nifer	o	
gynrychiolwyr	a	rhanddeiliaid,	oedd	i	gyd	yn	groesawgar	iawn	
ac	yn	hael	iawn	gyda’u	hamser.	Siaradodd	pawb	yn	barod	ac	
yn	onest	am	eu	taith	dysgu	hyd	yma	ac	am	eu	huchelgeisiau	a’u	
cynlluniau	ar	gyfer	datblygu	system	addysg	Ontario	yn	y	dyfodol.	
     
Bu	inni	glywed	a	dysgu	cymaint	mewn	cyfnod	byr	iawn.	Roedd	
llawer	i	adfyfyrio	arno	a	rhywbeth	i	bawb	ei	ystyried	o	ran	
eu	polisi	ac	arfer	o	ganlyniad	i’r	hyn	a	glywsom	a	gwelsom.	
Gwelsom	fod	llawer	o	nodweddion	yn	debyg	o	fewn	ein	
systemau	addysg	ac	ysgolion;	rhoddodd	yr	ymweliad	hyder	i	ni	
bod	y	cyfeiriad	y	mae	Cymru’n	mynd	iddo	ar	y	trywydd	iawn.	
Fodd	bynnag,	yr	hyn	oedd	arna’i	wir	eisiau	ei	weld	oedd	beth	
mae	Canada	wedi	bod	yn	ei	wneud	yn	wahanol	hyd	yma	fel	bod	
eu	myfyrwyr	nhw’n	perfformio’n	wall	nag	ein	rhai	ni.	 	
Trwy	gydol	yr	ymweliad,	fe	ddaeth	yn	amlwg	iawn	bod	yna	
gydlyniad	rhwng	y	rhanddeiliaid,	gyda	phawb	yn	gweithio	
tuag	at	gyflawni	tair	gôl	allweddol:	codi’r	bar,	cau’r	bwlch	a	
magu	hyder.	Tair	gôl	glir	iawn	y	gall	pawb	yn	y	system	ddweud	
wrthych	at	beth	yr	oeddynt	yn	anelu.		Yn	ddiweddarach,	
ychwanegwyd	pedwaredd	gydran	a’r	weledigaeth	ddiwygiedig	
yw:	Cyflawni	Rhagoriaeth;	Sicrhau	Tegwch;	Hyrwyddo	Lles;	a	
Gwella	Hyder	y	Cyhoedd.		Ni	all	rhagoriaeth	fodoli	heb	degwch	
a	lles!	Pan	oedd	Canada’n	adolygu	ei	system	addysg,	bu	
iddi	ddadansoddodd	effaith	y	mentrau	niferus	a	gyflwynwyd	i	
ysgolion	a	phenderfynodd	daflu	wyth	ohonynt	allan!	Bu	iddynt	
stopio	gwario	symiau	mawr	o	arian	ar	swyddi	nad	oeddynt	yn	
effeithio	ar	y	myfyrwyr.	Mae’r	weinyddiaeth	yn	credu	mai	un	
o’r	ysgogiadau	i’w	system	gwella	lwyddiannus	oedd	cael	llai	o	
goliau	uchelgeisiol.		
 
Ymgynghorodd	y	weinyddiaeth	gyda’r	myfyrwyr	i	weld	beth	
oedden	nhw	ei	eisiau,	gan	alluogi	iddynt	leisio’u	barn	a	
chael	mwy	o	ddewis.	Roedd	yna	hefyd	ffocws	bwriadol	ar	
weithio	gyda	rhieni	a	chymunedau	i	ennyn	eu	hyder,	gan	fod	
y	gweinidog	wedi	dweud	“ni	all	tegwch	fod	yn	weithgaredd	
addysg”.	Defnyddiodd	y	weinyddiaeth	hefyd	ymchwil	yn	sail	
i	drawsnewid	proffesiynoldeb.	Creodd	y	weinyddiaeth	nifer	
o	ddarnau	o	fideo	i	ddangos	yr	hyn	oedd	yn	digwydd;	mae	
trawsnewid	yn	anodd	os	nad	ydych	yn	gwybod	sut	mae’n	
edrych.	Canolbwyntiwyd	ar	wella	sgiliau	meddwl	creadigol	
a	datrys	problemau’r	athrawon	i	gryfhau	gallu	athrawon	
i	ddatblygu’r	un	math	o	sgiliau	yn	eu	myfyrwyr.	Ysgogiad	
allweddol	arall	wrth	ddatblygu	system	wella	lwyddiannus	oedd	
gwella	arweinyddiaeth	ar	bob	lefel	ac	felly,	meithrin	gallu.			
 
Roedd	morâl	athrawon	yn	uchel,	roeddynt	yn	ymlaciedig	ac	
yn	cael	eu	cefnogi’n	dda	mewn	system	fwriadol	ddi-gosb.	
Gwelsom	fod	DPP	yn	sefydlog,	a	bod	athrawon	yn	cael	eu	
hannog	i	gyrchu	ystod	eang	o	gyrsiau	parhaus	i	wella	eu	
sgiliau	drwy	gydol	eu	gyrfa	(roedd	OISE	yn	cynnig	dros	300	o	
gyrsiau’n	benodol	i	athrawon	wrth	eu	gwaith).	Roedd	hyfforddi’n	
nodwedd	gref	iawn	o’r	arfer	bob-dydd.	Agwedd	bwysig,	yn	fy	

nhyb	i,	yw	bod	ffocws	y	cymorth	hyfforddi	wedi’i	adnabod	drwy	
ddadansoddi	data	o’r	hyn	roedd	angen	i’r	myfyrwyr	wella	arno.	
Edrychasant	ar	ba	fyfyrwyr	oedd	yn	gwneud	yn	dda	a	pha	rai	
nad	oeddynt	yn	gwneud	cystal	a	pha	addysgu	penodol	oedd	ei	
angen.	Hefyd,	roedd	y	gefnogaeth	hyfforddi	yn	dod	i’r	ysgolion	
o’r	tu	allan	-	rhywbeth	i	Gymru	ei	ystyried	yn	lle’r	ymweliadau	
arolygu	a’r	herio	a	gaiff	ysgolion?	Nid	oes	arolygiaeth	ysgolion	
yng	Nghanada.	Yn	Ontario	mae’r	cyhoedd	yn	ymddiried	yn	fawr	
mewn	athrawon,	yn	yr	un	ffordd	â	meddygon.	Mae	strategaeth	
ddiweddarach	wedi	cynnwys	athrawon	mewn	ymholiadau	
cydweithredol.	Mae’r	athrawon	yn	casglu	data,	yn	edrych	ar	
bwy	sy’n	tanberfformio	ac	yna’n	creu	ymholiad	cydweithredol	
ar	y	grŵp	yma	o	fyfyrwyr.	Mae	athrawon	yn	gweithio	gyda	
hyfforddwyr	mewn	amrywiaeth	o	ffyrdd	ond	yn	bennaf	gan	
ganolbwyntio	ar	addysgeg.	Mae	athrawon	yn	adnabod	y	
rhwystrau	at	ddysgu	ac	yn	gweithio	i’w	dileu	nhw.		 	
       
Yr	hyn	a	wnaeth	argraff	anaf	fi	oedd	eu	prosesau	profi	
cenedlaethol.	Cymerodd	dair	blynedd	o’r	cyfnod	cynllunio	i	
gwestiwn	prawf	ymddangos	ar	bapur.	Caiff	y	cwestiynau	eu	
hysgrifennu	gan	athrawon.	Mae	pob	cwestiwn	yn	mynd	trwy	
brofion	sensitifrwydd	trylwyr	gan	wahanol	baneli	arbenigol	
fel	na	fydd	yr	un	grŵp	o	fyfyrwyr	dan	anfantais	gan	unrhyw	
un	o’r	cwestiynau.	Yna,	roedd	yr	adborth	i	athrawon	yn	
gynhwysfawr,	nid	dim	ond	beth	a	gafodd	y	myfyrwyr	yn	gywir	
neu’n	anghywir,	ond	defnyddiwyd	cyfarwyddyd	sgorio	a	oedd	
yn	rhoi	gwybodaeth	ynghylch	beth	sydd	angen	i’r	myfyrwyr	ei	
wneud	i	wella.	Mae	myfyrwyr	hefyd	yn	cwblhau	papurau	am	eu	
hagweddau	a’u	hymddygiad	at	ddysgu.	Yna,	caiff	y	rhain	eu	
dadansoddi	ar	y	cyd	â’r	papurau	academaidd.		 	
   
Menter	diweddarach	yw	‘pawb	yn	darllen	erbyn	diwedd	
Blwyddyn	1’	(7	oed).	Defnyddir	hyfforddiant	allanol	i	gefnogi	
athrawon	wrth	iddynt	addysgu	myfyrwyr	i	ddarllen.	Mae’r	
ystadegau	yn	dweud	wrthym	fod	myfyrwyr	Canada	yn	darllen	er	
mwynhad	am	fwy	o	oriau	na	myfyrwyr	yr	un	wlad	arall.	Roedd	
gan	y	llyfrgelloedd	lawer	o	fentrau	i	annog	myfyrwyr	i	fod	yn	
ddarllenwyr.	Mae	yna	ysgolion	Saesneg	eu	hiaith,	ysgolion	
Ffrangeg	eu	hiaith	ac	ysgolion	ffydd	(Catholig)	sydd	hefyd	yn	
darparu	ar	gyfer	y	ddwy	iaith.	Mae	gan	ddosbarthiadau	i	fyny	i	
Flwyddyn	3	(neu	ein	Blwyddyn	4	ni)	uchafswm	o	20	myfyriwr,	
mae	gan	grwpiau	blynyddoedd	hŷn	uchafswm	o	30	o	fyfyrwyr.	
Roedd	absenoldeb	Cynorthwywyr	Cymorth	Dysgu	(CCD)	yn	
amlwg,	ac	nid	oedd	dim	un	yn	y	rhan	fwyaf	o	ddosbarthiadau.	
Gwelwyd	bod	lefelau	annibyniaeth,	ymgysylltiad	ac	ymdeimlad	o	
gyfrifoldeb	myfyrwyr	o	lefel	uchel	iawn.		
   
Mae	parch	mawr	at	yr	Onatario	College	of	Teachers	(sy’n	
gyffelyb	â’n	CGA)	lle	bydd	athrawon	yn	cymryd	cyfrifoldeb	am	
reoleiddio’r	alwedigaeth.	Nid	oes	dim	byd	cyfwerth	â’r	EWC	ar	
gyfer	CCD.	Yn	ogystal	â	safonau	addysgu,	mae	yna	safonau	
moesegol	ar	gyfer	athrawon.	Gall	aelodau’r	cyhoedd	ddod	o	
hyd	i	athro	ar	y	wefan	a	gweld	eu	rhestr	o	gymwysterau	dysgu	
proffesiynol.	Roedd	yn	amlwg	bod	balchder	at	y	cymunedau	
amrywiol	a’r	wlad,	lle	mae’r	diwylliant	o	ddathlu	llwyddiant	
ac	uchelgais	yn	amlwg	iawn.	Roedd	yr	holl	ysgolion	y	bu	i	ni	
ymweld	â	nhw	yn	arddangos	llwybrau	gyrfaol	a	dewisiadau	
prifysgol	athrawon,	ac	roedd	yn	arddangos	llwyddiannau	ysgol	a	
chenedlaethol.
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Mae	myfyrwyr	yn	dysgu	crefft	siarad	cyhoeddus	a	dadlau,	a	
rhoddir	pwyslais	ar	ddatblygiad	technoleg,	sgiliau	digidol	ac	
artistig	i’w	helpu	i	gyflwyno’u	gwaith.	Mae’r	holl	sgiliau	hyn	yn	
ddefnyddiol	ar	gyfer	byd	gwaith.	Mae’r	cwricwlwm	yn	seiliedig	
ar	brofiad,	yn	ddilys	ac	yn	ymarferol.	Anogir	dysgu	y	tu	allan	
i’r	ystafell	ddosbarth	hefyd.	Gwnaethpwyd	cyfleoedd	ar	gyfer	
gweithgareddau	meithrin	tîm,	yn	arbennig	ar	ddechrau’r	tymor	
ac	mae	yna	ystod	o	systemau	cyfeillio	i	annog	cydweithredu	a	
chymorth	cymheiriaid	i	gymheiriaid.	Pan	ofynnais	i	fyfyrwyr	beth	
roedden	nhw’n	ei	hoffi	orau	am	eu	hysgolion,	cyfeiriodd	llawer	
ohonynt	at	amrywiaeth	y	boblogaeth	ysgol;	yr	amgylchedd	
dysgu	hapus,	cydweithredol;	eu	hymgysylltiad	â’r	ysgol	drwy	lais	
y	myfyriwr;	y	cwricwlwm	diddorol;	a’r	cymorth	a	gawsant	gan	eu	
cymheiriaid	a’u	hathrawon.			 	 	 	
    
Adroddwyd	bod	rhan	fwyaf	y	myfyrwyr	yn	un	o’r	ysgolion	
yr	ymwelwyd	â	hi	yn	cymryd	rhan	mewn	hyd	at	20	awr	o	
weithgareddau	allgyrsiol	yr	wythnos.	Roedd	llais	a	dewis	
myfyrwyr	yn	gryf	yn	yr	holl	ysgolion	a	siaradodd	y	myfyrwyr	am	
fod	yn	swyddogion	gweithredol	ar	glybiau	a	chymdeithasau,	a’u	
bod	yn	eu	rhedeg	gyda	dim	ond	arweiniad	a	goruchwyliaeth	gan	
yr	athrawon.	Cynigodd	yr	ysgolion	ystod	eang	o	weithgareddau	
allgyrsiol,	ac	rwyf	fi’n	credu	bod	hyn	yn	cyfrannu	at	fwynhad,	
cymhelliant	ac	ymgysylltiad	myfyrwyr	yn	eu	hysgol.		 	
	 Roedd	yna	nifer	o	nodweddion	yn	sefyll	allan	i	mi	ac	yn	
Ysgol	Gymunedol	Doc	Penfro	rydym	wedi	cynllunio	yn	barod	i	
symud	ymlaen	gyda’r	rhain	(maent	i	gyd	yn	cyd-fynd	â	Dyfodol	
Llwyddiannus	a’r	pedwar	diben	craidd):

1.	 Parhau	i	chwilio	am	ffyrdd	i	wella	datblygiad	proffesiynol	a		
	 dysgu	staff;

2.	 Pawb	yn	darllen	erbyn	7	oed	-	staff	ychwanegol	sy’n		
	 canolbwyntio	ar	y	gôl	hon	a	hyfforddiant	i	gefnogi	addysgu		
	 darllen	i’r	grwpiau	o	ddysgwyr	a	nodwyd	yn	rhai	sydd	angen		
	 addysgu	ychwanegol;

3.	 Ychwanegu	dysgu	seiliedig	ar	broblemau	dilys	yn	ein		
	 cwricwlwm,	gan	chwistrellu	creadigrwydd	pellach	i	mewn	i’r		
	 cwricwlwm;

4.	 Cyfoethogi	ein	cymorth	lles	drwy	gynnig	clybiau	galw	heibio		
	 amser	cinio	megis	ioga	a	gweithgareddau	ymwybyddiaeth		
	 ofalgar;

5.	 Ymestyn	ymhellach	ein	hamserlen	allgyrsiol	sydd	eisoes	yn		
	 eang,	gan	gynnwys	dewis	myfyrwyr	a	gweithgareddau	a		
	 arweinir	gan	fyfyrwyr;

6.	 Gwella	ymhellach	annibyniaeth	dysgwyr	a	rhoi	cyfrifoldebau		
	 ysgol	ehangach	i	bob	myfyriwr.

Russell	Dwyer,	Pennaeth,	Ysgol	Gynradd	Gymunedol	St	
Thomas,	Abertawe

Gyda’i	datganiad	gweledigaeth	beiddgar	a	chlir	yn	seinio	yn	
fy	nghlustiau	ar	‘ddiwrnod	un’	ein	hymweliad	â	Thoronto,	
dechreuais	y	cyfle	anhygoel	i	weld	drosof	fi	fy	hun	beth	oedd	
talaith	Ontario	yn	ei	wneud	i	fodloni	ei	disgwyliadau	a	sut	
roedd	yn	helpu	Canada	i	gynnal	ei	safle	ffafriol	yn	y	PISA.	Yr	
hyn	a	ddaeth	yn	amlwg	dros	yr	ymweliad	oedd	bod	datganiad	
gweledigaeth	Ontario,	er	yn	feiddgar,	mewn	gwirionedd	yn	
adlewyrchiad	teg	o’r	hyn	roedd	pobl	Ontario	yn	anelu	ato	ac	
mewn	llawer	o	ffyrdd	yn	llwyddo	ei	wneud.
      
Daeth	yn	glir	yn	gyflym	bod	Ontario	wedi	datblygu	ei	
hymagwedd	hunan-wella,	meithrin	gallu	at	addysg	yn	seiliedig	
ar	gyd-ymddiriedolaeth	a	pharch	rhwng	holl	garfannau	addysg:	
athrawon,	penaethiaid	a	Goruchwylwyr;	ysgolion,	byrddau	
ysgol	a’r	Coleg	Athrawon.	Daeth	yr	ymagwedd	ddi-gosb	hon	
ar	bob	lefel	yn	amlwg	am	y	tro	cyntaf	pan	ofynnwyd	cwestiynau	
ynghylch	sut	oedd	data	am	garfannau,	a	rennir	yn	gyhoeddus,	
yn	cael	ei	ddefnyddio	a	sut	yr	ymdriniwyd	â	neges	y	cyhoedd	yn	
sgil	cwymp	mewn	canlyniadau	mathemateg.	Roedd	yr	ymateb	
i	hyn	yn	syml	ond	amheuthun	–	nid	oedd	dim	ffon	diarhebol;	
roedd	ysgolion	yn	cael	mwy	o	gefnogaeth	pan	oedd	arnynt	ei	
hangen.	Roedd	gwybodaeth	ddilynol,	fel	bod	Uwcharolygwyr	
yn	ymweld	ag	ysgolion	yn	rheolaidd	ond	nid	o	fewn	cyfnodau	
safonol,	yn	gynyddol	atgyfnerthu’r	syniad	hwn	o	ymagwedd	
anffurfiol	ond	cefnogol	iawn	tuag	at	wella	ysgol.	Yn	wir,	cafodd	
yr	ethos	hwn	o	gyd-gyfrifoldeb	a	meithrin	asedau	ei	atgyfnerthu	
drwy	gydol	yr	wythnos	a	bu	i	ni	ddysgu	bod	ei	egwyddorion	
wedi’u	hymgorffori	yn	‘The	Policy/Program	Memorandum	No.	
159,’	a	gyhoeddwyd	ym	mis	Mai	2016.

Ffurfiolodd	y	memorandwm	hwn,	o’r	enw	‘Collaborative	
Professionalism’,	y	weledigaeth	i	bawb	mewn	addysg,	‘weithio	
gyda’i	gilydd,	rhannu	gwybodaeth,	sgiliau	a	phrofiad	i	wella	
cyflawniad	a	lles	myfyrwyr	a	staff’.	Roedd	yr	ymagwedd	
lorweddol	hon,	yn	hytrach	nag	o’r	brig	i	lawr,	yn	ddeniadol	
iawn,	yn	yr	un	ffordd	â’r	ymdeimlad	bod	pawb	yn	cael	ei	
werthfawrogi’n	hafal	yn	y	system.	Caiff	gweledigaeth	glir	
Ontario	ar	gyfer	addysg	ei	chefnogi	gan	bedair	gôl	â	ffocws	y	
mae’n	ymddangos	eu	bod	wedi’u	mewnoli	ym	meddyliau	holl	
addysgwyr	Ontario.	Roedd	cael	gweledigaeth	glir	a	goliau	â	
ffocws	roedd	pawb	yn	eu	gwybod	â’u	cofleidio,	wir	yn	sicrhau	
neges	gyson	ar	draws	y	gymuned	addysg	ac	roedd	hyn,	ynghyd	
â’r	ymagwedd	gymharol	anffurfiol,	anfygythiol,	meithrin	gallu	yn	
golygu	bod	pawb	i’w	weld	yn	cefnogi’r	cynllun.	Y	gobaith	yw	
y	bydd	ein	pedwar	diben	craidd	ninnau	yn	helpu	i	greu	neges	
glir	o	fwriad	a	diben	ar	gyfer	ein	system	addysg	ond	mae	yna	
rhywbeth	syml	a	deniadol	am	weledigaeth	Ontario	ar	gyfer	
gwella	ysgolion	nad	ydw	i’n	sicr	ein	bod	wedi’i	gyflawni	eto	yma	
yng	Nghymru.		 	 	

Un	o’r	pedair	gôl	Ontaraidd	rydym	ni	fel	gwlad	wirioneddol	
angen	ei	hystyried	yw,	‘Gwella	Hyder	y	Cyhoedd’	ac	mae’n	
ymddangos	bod	Coleg	Athrawon	Ontario	yn	chwarae	
rhan	allweddol	yn	hyn.	Mae’r	Coleg	Athrawon	yn	rheoli	eu	
galwedigaeth	eu	hunain.	Maent	yn	pennu	safonau,	rhaglenni	
ac	yn	ymdrin	â	chamymddwyn.	Wrth	wneud	hynny,	maent	yn	
gweithio	er	budd	y	cyhoedd	ac	roedd	hyn	yn	glir	i	bawb.	Roedd	

gwir	ymdeimlad	o	falchder	yn	y	ffordd	roedd	yr	alwedigaeth	yn	
cael	ei	thrafod	yn	y	Coleg	Athrawon.	Mae	safonau	moesegol	
gofal,	parch,	unplygrwydd	ac	ymddiriedolaeth	wrth	wraidd	
popeth	a	wnânt	ac	mae	iaith	rymusol	fel,	‘rydym	yn	ysbrydoli	ac	
adfyfyrio	er	mwyn	cynnal	anrhydedd	a	pharch	yr	alwedigaeth	
addysgu’	yn	peintio	darlun	gwahanol	i’r	rhethreg	a	glywn	yn	
aml	ynghylch	yr	alwedigaeth	yng	Nghymru.	Er	bod	gwerthoedd	
ac	agweddau	wedi’u	gosod	wrth	wraidd	y	safonau	addysgu	
newydd	ar	gyfer	Cymru,	a	ydym	ni’n	cytuno	ar	beth	y	dylai’r	
gwerthoedd	a’r	agweddau	hynny	fod	ac	a	ydym	yn	barod	i	
werthfawrogi’r	alwedigaeth	mewn	ffordd	mor	bositif?	A	all	ein	
fersiwn	ni	o’r	Coleg,	sef	Cyngor	y	Gweithlu	Addysg	(CGA),	elwa	
drwy	edrych	ar	waith	ac	ymagwedd	y	Coleg?	Rwy’n	teimlo	
bod	gwaith	i’w	wneud	yma	o	hyd	ond	fe	ddylai	magu	hyder	yn	
yr	alwedigaeth	trwy	adfyfyrio’n	onest	ac	ymrwymo’n	ddiwyro	
i	anelu	at	ragoriaeth	fod	yn	nod	y	mae	pawb	yn	ei	rannu	yng	
Nghymru.			 	 	 	 	 	
     
Fel	arfer,	mae’n	cymryd	pum	mlynedd	i	ddod	yn	athro	yn	Ontario	
ac	unwaith	y	byddant	wedi	cymhwyso,	mae	yna	isadeiledd	
hyfforddiant	a	chymwysterau	ychwanegol	trwy	raglen	daleithiol	
gydnabyddedig.	Daw’r	rhaglen	hon,	a	gyflwynir	gan	wahanol	
brifysgolion	ond	a	achredir	gan	y	Coleg,	â	pheth	cysondeb	i’r	
hyfforddiant	a	wneir	mewn	meysydd	pwrpasol.	Anogir	darparwyr	
i	fod	yn	arloesol	ond	mae	yna	gynnwys	craidd	sy’n	golygu	bod	
arweinwyr	ysgol	yn	gwybod	yn	union	beth	mae’r	unigolion	
wedi’i	gwmpasu.	At	hyn,	anogir	athrawon	i	gymryd	rhan	mewn	
ymchwil	a	ariennir	a	chynhaliwyd	cyfrannu	torfol	proffesiynol	i	
ddatblygu	adnoddau	cadarn,	fel	adnoddau	i	ddatblygu	addysgu	
mathemateg.	Eto,	yn	sicr	mae	yna	le	i’r	CGA	ddatblygu	ei	rôl	yn	
y	dyfodol	yn	rhai	o’r	meysydd	hyn,	yn	arbennig	datblygu	rhaglen	
hyfforddi	genedlaethol	i	gefnogi	datblygiad	y	safonau	newydd	a	
meysydd	penodol,	yn	hytrach	na’r	myrdd	o	gyrsiau	achrededig	
a	rhai	heb	eu	hachredu	sy’n	bodoli	ar	hyn	o	bryd,	a	hynny	heb	
fawr	sicrwydd	ansawdd.	

Pwynt	diddorol	arall	a	oedd	efallai’n	grymuso’r	gweithlu	oedd	y	
gydnabyddiaeth	bod	gormod	o	fentrau	wedi	cael	eu	cyflwyno.	
Felly,	dadansoddwyd	effaith	pob	menter	a	chafwyd	gwared	
ar	y	rheiny	nad	oeddynt	yn	cyflawni	eu	nod	bwriedig.	Fodd	
bynnag,	roedd	yr	arian	yn	parhau	ac	yn	cael	ei	ailddefnyddio	
ar	gyfer	pethau	mwy	pwrpasol.	Oni	fyddai’r	ymagwedd	hon	
yn	ein	grymuso	yma	yng	Nghymru!	Ydyn,	heb	os,	rydym	yn	
grymuso	ein	gweithlu	i	raddau	yng	Nghymru	drwy’r	ymagwedd	
Arloesi	ond	byddai’r	syniad	hwn	o	godi’ch	llaw	a	dweud	‘digon	
yw	digon’	a	chael	gwared	ar	fentrau	nad	ydynt	yn	cael	effaith	
bositif,	er	mwyn	gallu	rhyddhau	arian	at	ddibenion	eraill,	yn	
neges	rymus	a	gonest	iawn.	Gan	aros	gyda	thema	ariannu,	
mae’n	amlwg	nad	yw	gweledigaeth	addysgol	Ontario	yn	cael	
ei	gweithredu	ar	geiniog	a	dimau.	Dywedwyd	wrthym	y	bu	
cynnydd	o	45%	ers	2002	yn	yr	arian	a	roddir	i	addysg,	ac	mai	
dim	ond	gofal	iechyd	sy’n	cael	cyllideb	mwy	nag	addysg	yn	
Ontario.	Nawr,	dydw	i	ddim	yn	awgrymu	y	gellid	datrys	popeth	
drwy	daflu	arian	ato,	ac	yn	wir,	fy	mhrofiad	i	hyd	yma	yw	bod	
pobl	yn	aml	yn	meddwl	mewn	ffordd	fwy	strategol	pan	fo	
adnoddau’n	cael	eu	lleihau.	Serch	hyn,	ni	ellir	anwybyddu’r	
buddsoddiad	sylweddol	hwn.	Rhaid	i	ni	ofyn,	a	ydym	ni’n	rhoi	
digon	o	arian	i	ysgolion	Cymru	allu	cyflawni	ein	gweledigaeth?		
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Er	mai	dim	ond	peth	addysgu	y	bu	inni	ei	arsylwi	yn	ystod	yr	
wythnos,	roedd	yr	arsylwadau’n	amrywiol.	Roedd	yn	amlwg	bod	
gwerth	yn	cael	ei	roi	i	syniadau	a	barn	plant	a	bod	annibyniaeth	
mewn	ymagweddau	dysgu	a	datrys	problemau	yn	cael	eu	
hyrwyddo.	Roedd	plant	yn	cael	eu	hannog	i	gymryd	rolau	a	
chyfrifoldebau	ac	roedd	yna	dystiolaeth	bod	myfyrwyr	hŷn	yn	
rhedeg	cymdeithasau	a	chlybiau	allgyrsiol.	Gwelsom	hefyd	
gyfleoedd	i	ddatblygu	sgiliau	mewn	mentrau	cyffrous	fel	‘Seibr-
Gelfyddydau’	a	defnydd	gwych	o’r	amgylchedd	i	gefnogi	dysgu	
ar	draws	y	cwricwlwm.	Fodd	bynnag,	teg	yw	dweud	ein	bod	
hefyd	wedi	gweld	addysgu	a	fyddai	prin	wedi	crafu	‘digonol’	ym	
marn	Estyn.		 	 	 	 	 	
  
Gan	gadw’r	uchod	mewn	cof,	mae’n	bwysig	cydnabod	er	bod	
yna	lawer	i’w	ddysgu	ar	ein	taith	o	ddarganfyddiad	addysgol,	
rhoddodd	ein	siwrnai	i	Doronto	hefyd	gyfle	i	ni	ddathlu	pethau	
sy’n	digwydd	yn	barod	yn	ein	mamwlad	Geltaidd.	Er	enghraifft,	
roedd	yn	glir	mai	megis	dechrau	mae	gwaith	ysgol	i	ysgol	
effeithiol	yn	Ontario	ac	nad	oedd	newidiadau	diweddar	i’r	
system	i	hyrwyddo	hyn	wedi	cael	amser	i	ymwreiddio.	Roedd	y	
weinyddiaeth	hefyd	yn	cydnabod	bod	angen	iddynt	ailedrych	ar	
eu	cwricwlwm	ac	roedd	ganddynt	ddiddordeb	yn	yr	ymagwedd	
Arloesi	rydym	ni’n	ei	mabwysiadu	at	ddatblygu	ein	un	ni.	At	hyn,	
pleser	oedd	gweld	bod	lles	disgyblion	yn	flaenoriaeth	ar	y	ddwy	
ochr	i’r	Iwerydd.
      
I	gloi,	mae	gan	negeseuon	Ontario	ffocws	ac	mae	yna	
ddiwylliant	wirioneddol	gefnogol	ar	draws	y	system	i	gyflawni	
rhagoriaeth.	Fodd	bynnag,	nid	oeddwn	yn	gadael	Toronto	yn	
teimlo	fel	bod	y	gwynt	wedi’i	dynnu	o’m	hwyliau,	na	bod	y	nod	
allan	o’n	cyrraedd	yng	Nghymru.	Mewn	gwirionedd,	roeddwn	
i’n	teimlo	bod	y	camau	rydym	wedi’u	cymryd	yn	y	blynyddoedd	
diwethaf,	fel	yr	awgryma’r	OECD,	yn	rhai	breision	ar	hyd	y	llwybr	
at	fawredd	a	rhaid	inni	ddathlu	hynny	fel	y	byddai	pobl	Ontario	
yn	ei	wneud.	Mae	angen	i	Gymru	ddal	ei	thir;	mae	angen	iddi	
ddyfalbarhau	ar	hyd	y	llwybr	mae’n	teithio	-	llwybr,	fel	un	Ontario,	
lle	mae	disgwyl	i	bob	plentyn	gyflawni	ac	mae’n	gyfrifoldeb	
ar	bawb	i’w	helpu	i	wneud	hynny.	Rhaid	inni	gydnabod	
pwysigrwydd	datblygu	ein	hyder	cyhoeddus	ein	hun,	er	mwyn	
magu’r	ymdeimlad	holl	bwysig	hwnnw	o	ymddiriedolaeth	a	
pharch	at	ein	gilydd	ac	mae	angen	inni	ailedrych	ar	yr	haenau	
o	atebolrwydd	sydd	gennym,	ac	sydd	weithiau’n	llesteirio	
cynnydd	yn	hytrach	na’i	hyrwyddo.	Dylai	mewnosod	rhinweddau	
proffesiynol	fel	gofal,	parch,	gonestrwydd	ac	ymddiriedolaeth,	yn	
ogystal	â	wir	ymdrechu	i	gyflawni	tegwch	yn	hytrach	na	dim	ond	
cydraddoldeb,	fod	yn	nodau	cyffredin	a	rhaid	inni	ddefnyddio’r	
egwyddorion	hyn	i	barhau	i	symud	o	system	sydd	wedi	bod	yn	
feirniadol,	cosbol	ac	ymatebol	i	un	sy’n	gefnogol,	calonogol	
a	rhagweithiol.	

Rhian	Morgan	Ellis,	Pennaeth,	Ysgol	Gyfun	Cymer	Rhondda,	
Rhondda	Cynon	Taf

Gofynnais	gwestiwn	i	blentyn	10	oed	wrth	iddo	fy	nhywys	
o	gwmpas	ei	ysgol	am	y	ffordd	y	mae’n	well	ganddo	
ddysgu.	Roeddwn	yn	dal	i	wrando	ar	ei	ateb	10	munud	yn	
ddiweddarach.	Atebodd	fy	nghwestiwn	gyda’r	fath	huodledd,	
roeddwn	yn	teimlo’n	ddiymhongar.	Roedd	yr	aeddfedrwydd	
a’r	hyder	yn	ei	ateb	yn	ysbrydoledig.	Yn	yr	ysgol	hon,	roedd	
rhan	fwyaf	y	disgyblion	yn	dod	o	gartrefi	lle	nid	Saesneg	oedd	
mamiaith	yr	aelwyd.	Roedd	hyn	yn	arbennig	o	ddiddorol	i	mi	
oherwydd	bod	fy	ysgol	i	yn	ysgol	gyfrwng	Gymraeg	lle	daw	rhan	
fwyaf	o’n	disgyblion	o	gartrefi	di-gymraeg.		 	 	
    
Rwyf	wedi	ailadrodd	y	profiad	hwn	yn	fanwl	wrth	fy	nghyd-
aelodau	ar	y	tîm	arweinyddiaeth	yn	fy	ysgol	fy	hun	gan	ei	fod	
wedi	gadael	y	fath	argraff	arna’i.	Mae	pwyslais	yr	ysgol	hon	yn	
Ontario	ar	ddatblygu	sgiliau	llafar,	sgiliau	datrys	problemau	a	
sgiliau	meddwl	beirniadol	wedi	bod	yn	flaenoriaeth	yn	nod	yr	
ysgol	i	godi	safonau.	Mae	hyder	yr	ysgol	yn	ei	Chynllun	Gwella	
Ysgol	clir,	cryno	a	dilanastr	yn	amheuthun,	gan	adlewyrchu’r	
hyn	sydd	efallai’n	bosibl	mewn	system	ddi-gosb,	lle	nad	oes	
arolygiaeth	addysgol.	Ar	bob	lefel,	roedd	y	pwyslais	ar	nifer	fach	
o	oliau	uchelgeisiol.	Fe’m	hatgoffodd	o	amser	pan	oedd	gan	
fy	ysgol	innau		ddisgwyliad	y	byddai	70%	o	bob	gwers	CA3	
yn	cael	ei	seilio	ar	ddatblygu	sgiliau	llafar	a	datrys	problemau...	
Ond	efallai	bod	hynny	mewn	oes	pan	nad	oedd	plethora	o	
ddangosyddion	i’ch	barnu	yn	eu	herbyn	gan	gynnwys	yr	
L2+	hollalluog...	
      
Roedd	llwyddiant	Ontario	wrth	sefydlu	gweledigaeth	a	rennir	
ar	bob	lefel	yn	amlwg	yn	y	momentwm	oedd	i’w	deimlo	yn	ei	
holl	ysgolion.	Mae	yna	bwyslais	enfawr	ar	degwch	-	ac	roedd	
didwylledd	yr	arwyddair	‘Cefnogwch	bob	plentyn,	cyrhaeddwch	
bob	myfyriwr’	yn	yrrwr	cyffredin.	Roedd	tegwch	yn	cael	ei	
bwysleisio	ar	bob	cyfle,	ond	yna	cefais	fy	synnu	i	ddysgu	bod	
ysgolion	preifat	yn	bodoli.	Ar	ôl	ymweld	ag	un	o’r	rhain,	roeddwn	
yn	teimlo’n	falch	ofnadwy	o	ba	mor	bell	ar	y	blaen	mae	Cymru,	
o	gymharu,	o	ran	ei	methodoleg	addysgu	a	dysgu.	Roedd	yn	
athrawes	yn	gyffrous	iawn	am	ei	bod	wedi	trefnu	ei	dosbarth	
mewn	siâp	pedol	am	y	tro	cyntaf	y	flwyddyn	academaidd	hon	
(tair	wythnos	cyn	arholiadau	allanol),	er	mwyn	bod	yn	agosach	
i’r	disgyblion	i	drafod	cwestiynau	arholiad	a	chefais	fy	hun	yn	
cymharu	hyn	gyda	faint	o	weithiau	mewn	un	wers	roedd	trefn	
dosbarth	a	arsylwais	yn	fy	ysgol	fy	hun	wedi	newid	yn	ystod	y	
wers	iaith.	 	 	 	 	 	
       
Yn	yr	un	ffordd,	cefais	fy	synnu	i	ddysgu	hefyd	bod	y	gwelliant	
rhagorol	mewn	mathemateg	yn	Ontario	yn	gyfansoddiad	o	
‘Fathemateg	Academaidd’	a	‘Mathemateg	Gymhwysol’	ac	y	
byddai’r	disgyblion	hynny	nad	oeddynt	yn	gallu	mynd	i’r	afael	â’r	
Fathemateg	Academaidd	erbyn	Blwyddyn	9	yn	cael	eu	cofrestru	
ar	gyfer	Mathemateg	Gymhwysol	ar	Lefel	Graddio.	Roedd	60%	
o	ddisgyblion	yn	astudio	Mathemateg	Academaidd	a	40%	yn	
astudio	Mathemateg	Gymhwysol.	Cefais	fy	hun	yn	cwestiynu	
tegwch	y	system	honno...	 	 	 	

Mae	gennym	gymaint	i	ymfalchïo	ynddo	yn	ein	system	addysg	
yng	Nghymru,	ond	eto	pan	edrychwn	ni	ar	PISA	fel	dangosydd,	
dydyn	ni	ddim	i	weld	yn	cyrraedd	y	nod.	Gyda	hon	yn	bythefnos	
canlyniadau	arholiadau	Safon	Uwch,	Uwch	Gyfrannol	a	TGAU,	
rwy’n	mynd	i	gysgu	ac	yn	deffro	yn	meddwl	am	ganlyniadau	fy	
ysgol	yn	nhermau	dangosyddion	ein	gwlad	-	ac	efallai	mai	dyna	
yw	ein	man	gwan?	Mae’r	deilliannau	anfwriadol	yn	ein	system	
yn	ein	gorfodi	i	ffocysu	ar	ein	dangosyddion	yn	hytrach	na’r	
ymagwedd	gyfannol	at	addysg	a	welsom	yn	cael	ei	gweithredu	
yn	Ontario	o	ganlyniad	i	weledigaeth	y	dalaith.	Caniataodd	y	
‘cwricwlwm	rhydd’	a	welais	yn	un	ysgol	uwchradd	yn	Nhoronto	
am	greadigrwydd	organig	ar	draws	y	cwricwlwm	lle’r	oedd	
pynciau’n	esblygu	o	gwmpas	pwnc	cyffredin,	ac	o	ganlyniad	
roedd	disgyblion	yn	cael	y	cyfle	i	arwain	eu	dysgu	eu	hunain.	
Gall	cwricwlwm	newydd	ein	gwlad	sy’n	seiliedig	ar	argymhellion	
‘Dyfodol	Llwyddiannus’	roi	inni’r	rhyddid	creadigol	hwn	yn	
CA3...	nes	inni	gynllunio	ar	gyfer	disgwyliadau	cyfnewidiol	CA4!	
 
Esboniwyd	tri	phrif	nod	Ontario,	sef	codi’r	bar,	cau’r	bwlch	a	
magu	hyder	y	cyhoedd	yn	y	system	addysg,	yn	fanwl.	Roedd	
y	parch	a’r	hyder	a	ddatblygwyd	yn	raddol	yn	y	system	addysg	
a’r	alwedigaeth	addysgu	yn	amlwg.	Cefais	fy	rhyfeddu	gan	y	
ffaith	bod	20%	o	gyllideb	Ontario	yn	cael	ei	fuddsoddi	mewn	
addysg;	mae’r	buddsoddiad	hwn	yn	rhoi	i	athrawon	20%	o	
amser	digyswllt	bob	dydd	er	mwyn	paratoi	at	addysgu	a	dysgu,	
ac	mae	blwyddyn	sabothol	yn	orfodol	ar	ôl	addysgu	am	bedair	
blynedd.	Disgwylir	i	bob	athro	ymgymryd	â	chwrs	o	ddatblygiad	
proffesiynol	bob	blwyddyn	-	a	disgwylir	iddynt	dalu	am	hyn	eu	
hunain.	Mae	hyn	oll	yn	cyfrannu’n	fawr	at	wireddu	gweledigaeth	
y	dalaith	i	bob	athro	fod	yn	offerynnol	wrth	fod	yn	arweinydd	
mewn	addysg	a	sefydlu	diwylliant	dysgu	cyfoethocach	a	
disgwyliadau	uchel	drwyddo	draw.	Roedd	disgwyliadau	uchel	a	
hyder	yn	yr	alwedigaeth	addysgu	a’r	system	addysg	yn	amlwg	
drwy	gydol	fy	ymweliad	â	Thoronto	-	ym	mhob	ysgol	y	gwelais	
a	gan	bob	athro,	pennaeth	a	gweinidog	y	siaradais	gyda	nhw.	
Ni	fu	hyn	yn	amlycach	nag	yng	ngeiriau’r	bachgen	bach	10	oed	
oedd	mor	falch	o	fod	yn	arweinydd	yn	ei	ysgol,	ac	‘roedd	ei	
sgiliau	llafar	yn	fraint	i’w	gweld.			
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Atodiad 2: Oriel

Y	ddirprwyaeth	yn	ymweld	ag	ysgol	uwchradd	yn	Nhoronto	(uchod	ac	isod) Tro	dysgu	o	gwmpas	ysgol	elfennol	yn	Nhoronto	(uchod	ac	isod)
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Arddangosfa	wal	mewn	ysgol	elfennol	(uchod)	a’r	ddirprwyaeth	gyda	staff	ysgol	uwchradd	(isod) Gweithgareddau	allgyrsiol	(uchod)	a	‘fferm	drefol’	mewn	ysgol	uwchradd	yn	Nhoronto	(isod)
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Ymweliad	â	Phrifysgol	Toronto	(uchod)	ac	adran	seiber-gelfyddydau	ysgol	uwchradd	(isod)	 Y	ddirprwyaeth	gyda	staff	yn	yr	OCT	(uchod)	a	choridor	ysgol	uwchradd	nodweddiadol	(isod)
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Llyfrgell	llawn	adnoddau	mewn	ysgol	uwchradd	yn	Nhoronto a	dathliad	o	Gonffederasiwn
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