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10 Ffordd i Ysgolion Gefnogi Addysg 
Gychwynnol i Athrawon 
 
Rhai egwyddorion ac ystyriaethau allweddol ar gyfer arweinwyr ysgolion sy'n gweithio mewn 

partneriaeth tuag at addysg gychwynnol athrawon o safon uchel. 

 
Mae’r genhadaeth genedlaethol ar gyfer addysg yng Nghymru yn tynnu sylw at addysg gychwynnol athrawon 
fel rhan gynhenid o gontinwwm twf a datblygiad proffesiynol athrawon.  Ers i’r Athro John Furlong ysgrifennu ei 
adroddiad ‘Dysgu Athrawon Yfory’, bu newidiadau sylweddol yn addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru.  
Mae'r holl raglenni AGA wedi'u creu ar y cyd gan randdeiliaid mewn prifysgolion, ysgolion a chonsortia ac mae 
pob rhaglen AGA bellach yn cael eu hasesu, eu gwerthuso a'u monitro yn erbyn  meini prawf Llywodraeth 
Cymru ar gyfer achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru.  O ganlyniad, mae rhaglenni’n 
seiliedig ar ddysgu a phrofiad myfyrwyr dan hyfforddiant sydd, yng ngeiriau’r Meini Prawf Achredu newydd, “yn 
ymarferol ddeallusol ac yn heriol ar yr un pryd” (2017, t.4). 
 
Un o'r newidiadau mwyaf arwyddocaol yn y model newydd hwn o AGA yw bod y bartneriaeth - prifysgolion ac 
ysgolion arweiniol gyda'i gilydd - yn gyfrifol ar y cyd am gysyniadau’r rhaglen, llunio'r cwricwlwm a datblygu 
athrawon newydd sydd wedi ymrwymo i ragoriaeth, proffesiynoldeb a dysgu o safon uchel.  O ganlyniad, mae'r 
ddau bartner hefyd yn atebol am ansawdd y ddarpariaeth - nid yn unig i athrawon dan hyfforddiant, ond i 
lywodraethwyr ysgolion, Cyngor y Gweithlu Addysg ac Estyn. 
 
Trafododd yr Athro Graham Donaldson yr angen i athrawon feddu ar “ddealltwriaeth gadarn o ‘pam’ a ‘sut’ o 
addysgu yn ogystal â’r ‘beth’” (2015, t.71). Mewn addysg gychwynnol i athrawon, mae hyn yn ei gwneud yn 
ofynnol i ysgolion fynd y tu hwnt i agor eu hystafelloedd dosbarth ar gyfer ‘ymarfer addysgu’ ond i ystyried eu 
hunain fel addysgwyr athrawon.  Mae hyn yn cynnwys helpu athrawon dan hyfforddiant i fyfyrio ar eu 
haddysgu yng ngoleuni mathau eraill o dystiolaeth: o ymchwil ac ymholi, o theori, ac o wybodaeth am arfer da 
yn yr ysgol neu mewn mannau eraill.  Mae'r newid pwyslais hwn, ochr yn ochr â mwy o gyfrifoldeb, yn cynnwys 
newid diwylliannol sylweddol lle mae dysgu proffesiynol i athrawon dan hyfforddiant yn cael ei ystyried yn fater 
ysgol gyfan ac yn rhan o genhadaeth graidd yr ysgol.   
 
Mae'r ddogfen ganllaw hon wedi'i hanelu at arweinwyr ysgolion a mentoriaid ac fe'i hysgrifennwyd mewn 
cydweithrediad â chydweithwyr o ysgolion a phrifysgolion sy'n gweithio yn rhanbarth Consortiwm Canolbarth y 
De sydd wedi ymrwymo i addysg gychwynnol athrawon.  Ei nod yw darparu rhai egwyddorion allweddol a 
chanllawiau ymarferol mewn fformat hygyrch a all fod o fudd i bob ysgol.  Mae pob pennod hefyd yn cynnwys 
adran ychwanegol ar gyfer ysgolion arweiniol sy'n adlewyrchu eu cyfrifoldeb a'u hymrwymiadau gwell.  I gael 
rhagor o wybodaeth am addysg gychwynnol athrawon neu unrhyw agwedd ar y ddogfen hon, gwahoddir 
darllenwyr i gysylltu â Chonsortiwm Canolbarth y De trwy anfon e-bost at ite@cscjes.org.uk  
 

 

"Dylai gwneud cyfraniad systematig a pharhaus i addysg athrawon fod yn un ffordd o ddangos bod 

ysgol yn ysgol dda neu'n dyheu am fod yn dda ” (Furlong, 2015) 

 

https://llyw.cymru/cenhadaeth-ein-cenedl
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/addysgu-athrawon-yfory.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-09/meini-prawf-ar-gyfer-achredu-rhaglenni-addysg-gychwynnol-athrawon-yng-nghymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-09/meini-prawf-ar-gyfer-achredu-rhaglenni-addysg-gychwynnol-athrawon-yng-nghymru.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/successful-futures.pdf
mailto:ite@cscjes.org.uk
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Arwain wrth gefnogi athrawon yfory 
 
Pob ysgol  
 

Dylai ysgolion a staff ysgolion weld 

buddsoddiad mewn athrawon dan 

hyfforddiant fel cyfraniad at ddyfodol y 

proffesiwn ac addysg plant yng Nghymru.  

Mae pob darparwr AGA yn cydnabod y rôl bwysig y 

mae pob partner yn ei chwarae wrth gynorthwyo 

athrawon dan hyfforddiant i gyflawni'r Safonau yn 

llwyddiannus. Mae angen i ysgolion gydnabod bod 

y cyfrifoldeb o fentora athrawon dan hyfforddiant 

yn cael effaith sylweddol, nid yn unig ar 

ddatblygiad unigolyn, ond hefyd y cyfraniad y 

mae'r unigolyn wedyn yn ei wneud i ddysgwyr ar 

draws ystod eu gyrfa. Mae Mick Waters, yn ei 

adroddiad ar ymsefydlu athrawon i'r proffesiwn, yn 

trafod pwysigrwydd cefnogi athrawon yn gynnar yn 

eu gyrfaoedd fel un o sylfaeni proffesiynoldeb. 

“Mae’r athro da, profiadol yn talu’n ôl trwy eu 

perthynas [gydag athrawon gyrfa gynnar] am y 

gefnogaeth a gawsant gan eraill ar ddechrau eu 

gyrfa eu hunain. 

 Er bod trefniant mentor ffurfiol yn rôl bwysig, nid 

yw'n gwrthod nac yn lleihau'r cyfrifoldeb sydd gan 

bob un ohonom am ymrwymiad a mentora 

anffurfiol gweithwyr proffesiynol newydd.” 

(Waters, 2020, t. 16)  

 

Bydd ysgolion eisiau sicrhau bod athrawon 

dan hyfforddiant yn gwybod ac yn cynnal 

gweledigaeth, nodau strategol ac amcanion yr 

ysgol.   Mae athrawon dan hyfforddiant yn 

aelodau gwerthfawr o gorff staff yr ysgol. Fel rhan 

o'u profiad ac i gefnogi dealltwriaeth gynyddol o 

weledigaeth yr ysgol a sut mae'n trosi i ymarfer, 

bydd athrawon dan hyfforddiant yn elwa ar gyfnod 

sefydlu ar ddechrau eu lleoliad gan uwch  

 

arweinwyr ac yn cael cyfleoedd i ymgysylltu â staff  

mewn gwahanol rolau. 

 

Trwy'r profiadau hyn a mwy o ymwybyddiaeth o 

wahanol safbwyntiau ar draws yr ysgol, byddant yn 

gallu gwneud cyfraniad cynyddol effeithiol at 

gyflawni nodau ac amcanion yr ysgol gyfan. 

 

Mae bod yn Ysgol Bartneriaeth yn golygu 

sicrhau bod gan lywodraethwyr ysgol 

fuddsoddiad i gefnogi addysg gychwynnol 

athrawon.  Gan fod y corff llywodraethu yn 

darparu arweinyddiaeth strategol gyffredinol ac 

atebolrwydd mewn ysgolion, mae'n bwysig bod 

llywodraethwyr yn deall ymrwymiadau llawn yr 

ysgol i AGA, y goblygiadau ariannol, yr effaith ar 

ddysgwyr a staff, a manteision posibl o gefnogi 

athrawon dan hyfforddiant fel rhan o ddiwylliant 

dysgu - o fewn yr ysgol ac o fewn y fframwaith 

addysg yng Nghymru.  

 

 
 

Mae athrawon dan hyfforddiant yn elwa pan 

fydd ysgolion yn buddsoddi amser yn eu 

paratoi ar gyfer cyflogaeth. 

O ddechrau eu rhaglen addysg gychwynnol 

athrawon, mae angen i athrawon dan hyfforddiant 

fod yn agored i'r arena addysg fwy, er enghraifft 

trwy gael eu gwahodd i gynadleddau, lle maent ar 

gael, neu trwy gael eu hannog i gwrdd a siarad â 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-11/dysgu-bod-athro-nghymru-sefydlu-athrawon-yn-proffesiwn.pdf
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chymuned eang o addysgwyr. Bydd hyn yn eu 

helpu i gael ymdeimlad o'r hyn y mae'n ei olygu i 

fod yn rhan o'r proffesiwn ac i ddatblygu'r 

gwerthoedd a'r agweddau, a'r sgiliau, y wybodaeth 

a'r ddealltwriaeth i'w galluogi i symud ymlaen trwy 

gydol eu gyrfa a chael effaith gadarnhaol.  Mae gan 

y Bartneriaeth gyfrifoldeb ar y cyd i baratoi 

athrawon dan hyfforddiant ar gyfer trosglwyddo'n 

llwyddiannus o AGA i'w swydd addysgu gyntaf a'u 

helpu i weld addysgu yng Nghymru fel rhywbeth 

cyffrous a gwerthfawr. Mewn rhai ysgolion, mae'r 

uwch dîm arwain yn helpu athrawon dan 

hyfforddiant gyda'r trawsnewid hwn trwy drefnu 

gweithgareddau paratoi ar gyfer recriwtio ar gyfer 

athrawon dan hyfforddiant, er enghraifft ffug 

gyfweliadau ac adborth ar lythyrau cais. 

 

 
Fel pennaeth, byddaf bob amser yn cwrdd â'r 
athrawon dan hyfforddiant ac yn siarad â nhw am 
ddiwylliant a gweledigaeth yr ysgol, y disgwyliadau 
sydd gennym ar eu cyfer a'r gefnogaeth y byddwn 
yn ei darparu.Rydym yn ei gwneud yn glir, tra eu 
bod yn ein hysgol, y byddwn yn eu trin ac yn eu 
gwerthfawrogi fel aelodau staff ac y byddwn yn eu 
trin â'r un cwrteisi a pharch ag y byddem yn ei 
ddisgwyl ganddyn nhw.Yn y bôn, nid ydym yn eu 
gweld fel myfyrwyr, rydym yn eu hystyried yn 
athrawon dan hyfforddiant, yn rhan annatod o 
drefn yr ysgol.Yna rydyn ni'n cynllunio'n strategol 
fel eu bod nhw'n cwrdd â gwahanol arweinwyr a 
rhanddeiliaid yn yr ysgol, gan gynnwys sawl 
cyfarfod gyda mi i sicrhau bod yr ysgol gyfan yn 
ymwneud â chefnogi athrawon dan 
hyfforddiant.Mae'r lefel hon o fewnbwn yn estyn ei 
hun i'w cefnogi wrth iddynt geisio cyflogaeth.Fel 
pennaeth, rwy'n cymryd amser i ddarllen eu 
datganiadau personol a darparu adborth a all eu 
helpu i wneud i'w ceisiadau sefyll allan yn seiliedig 
ar eu cryfderau a'u profiadau.Fel ysgol, rydym yn 
ymfalchïo'n fawr os yw athrawon dan hyfforddiant 
yr ydym ni fel ysgol wedi'u datblygu a'u cefnogi yn 
llwyddo i sicrhau swydd. 
 

- Sally Phillips - Ffederasiwn Pear Tree 

 

Mae addysg bob amser yn newid, ac mae gan 

ysgolion gyfrifoldeb i ddatblygu gweithwyr 

proffesiynol sy'n gallu addasu yn unol â 

blaenoriaethau cenedlaethol.  Gan weithio o fewn 

y bartneriaeth, mae gan ysgolion gyfrifoldeb 

allweddol wrth gynorthwyo athrawon dan 

hyfforddiant i ddod yn ymarferwyr myfyriol sy'n 

gallu ymateb yn gadarnhaol ac yn rhagweithiol i 

newid. Mae'n bwysig creu awyrgylch ar gyfer 

athrawon dan hyfforddiant (a'r holl staff) lle mae 

dysgu parhaus yn norm ac, o ganlyniad, creu'r 

“gallu i newid ac addasu'n rheolaidd i 

amgylcheddau ac amgylchiadau newydd ...” (Y 

Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 

Economaidd, 2016, t.1). Gellir cyflawni hyn trwy 

rannu ymchwil gyfoes a theilwra rhaglenni dysgu 

proffesiynol ar gyfer staff ac athrawon dan 

hyfforddiant gyda'i gilydd.  Yn yr enghreifftiau 

gorau, mae ysgolion yn dilyn dull ymholi lle mae 

athrawon yn rhoi ymchwil ar waith a myfyrio yn 

rheolaidd. 

 

Mae'n cymryd Partneriaeth gyfan i greu 

athro/athrawes dan hyfforddiant.    Mae'r 

bartneriaeth yn seiliedig ar gyd-ddibyniaeth 

ysgolion a phrifysgolion yn gweithio gyda'i gilydd. 

Mae gan bob un gyfraniad pwysig a dilys i'w wneud 

i greu athrawon o ansawdd uchel ac, felly, mae 

angen i'r holl bartneriaid weld addysg gychwynnol 

athrawon fel eu cyfrifoldeb. Bydd angen i ysgolion 

fod yn barod i hyrwyddo'r gwerthoedd a'r 

ymddygiadau proffesiynol a all gyfrannu'n 

gadarnhaol at wella partneriaeth ac annog 

cydweithredu effeithiol rhwng staff yn yr ysgol, ar 

draws y Bartneriaeth a gyda sefydliadau eraill, fel 

consortia. Dim ond trwy gydweithio â gweledigaeth 

a ddelir ar y cyd y gall partneriaethau greu'r 

athrawon gorau i Gymru.  

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Feducation%2Fschool%2Fschool-learning-organisation.pdf&data=04%7C01%7Csharne.watkins%40cscjes.org.uk%7C9eefb1a1b50b4e120b2108d8c78652df%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637478727013421193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JJComApMRd6aZJ4gxA1IkxPji28Yiw%2FSEoksmK6jLpk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Feducation%2Fschool%2Fschool-learning-organisation.pdf&data=04%7C01%7Csharne.watkins%40cscjes.org.uk%7C9eefb1a1b50b4e120b2108d8c78652df%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637478727013421193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JJComApMRd6aZJ4gxA1IkxPji28Yiw%2FSEoksmK6jLpk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Feducation%2Fschool%2Fschool-learning-organisation.pdf&data=04%7C01%7Csharne.watkins%40cscjes.org.uk%7C9eefb1a1b50b4e120b2108d8c78652df%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637478727013421193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JJComApMRd6aZJ4gxA1IkxPji28Yiw%2FSEoksmK6jLpk%3D&reserved=0
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Ysgolion arweiniol 

 

Mae gan ysgolion arweiniol gyfrifoldeb ar y 

cyd am ansawdd a darpariaeth addysg 

gychwynnol athrawon yn eu 

Partneriaeth.Bydd gan ysgolion arweiniol 

drosolwg llawn o'r rhaglen AGA y maent yn bartner 

ynddi a byddant yn cyfrannu llawer. Mae'n debygol 

y bydd hyn yn cynnwys creu cynnwys a phrosesau 

ar y cyd.   Mae gan ysgolion arweiniol rôl allweddol 

wrth alluogi'r cysylltiad rhwng theori ac ymarfer 

trwy gydweithio â'r brifysgol ac ysgolion eraill i 

arwain dysgu proffesiynol ar gyfer athrawon dan 

hyfforddiant.  I wneud hyn, mae angen i ysgolion 

arweiniol feddu ar ddealltwriaeth gynhwysfawr o 

brofiad y myfyriwr yn ei gyfanrwydd. Mae'r 

trosolwg hwn yn helpu i sicrhau nad yw tasgau'n 

digwydd ar eu pennau eu hunain ac mae 

trosglwyddiad di-dor rhwng gwahanol agweddau'r 

rhaglen. 

 

 

Yn ôl natur eu rôl, mae gan ysgolion arweiniol 

ymrwymiad strategol i'r Bartneriaeth. Dylai 

ysgolion arweiniol ddeall eu hymrwymiad i'r 

bartneriaeth a'u rolau a'u cyfrifoldebau trwy 

gynrychiolaeth ar fyrddau strategol a gweithgorau. 

Yn rhinwedd y swydd hon, maent yn chwarae rhan 

allweddol wrth fonitro a gwerthuso parhaus a 

gweithredu pwyntiau dysgu o'r gweithgareddau 

hyn.  Mae llwyddiant gwella partneriaeth yn deillio 

o lwyddiant partneriaid ar bob lefel i ddeall a 

chyflawni eu rolau a'u cyfrifoldebau a'r ymrwymiad 

llawn gan ysgolion arweiniol a phrifysgolion, a 

sefydliadau eraill fel consortia, wrth yrru 

blaenoriaethau strategol ymlaen. 

 

Mae partneriaeth yn gryfach pan fydd pob ysgol 

ynddi yn gweithio gyda'i gilydd.Dylai ysgolion 

arweiniol edrych am ffyrdd i gysylltu ag ysgolion 

eraill yn y bartneriaeth. Mae hyn yn bwysig er 

mwyn sicrhau profiad o safon uchel i'r 

athro/athrawes dan hyfforddiant. Yn y 

partneriaethau gorau, mae ysgolion yn rhannu 

arfer da ac yn cefnogi ei gilydd i sicrhau bod y 

ddarpariaeth yn effeithiol. Mae ysgolion arweiniol 

mewn sefyllfa dda i gefnogi ysgolion lleoliad eraill i 

ddeall model y Bartneriaeth yn llawn. 
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Ymgorffori AGA yng nghynlluniau strategol 

ysgolion
 

Pob ysgol  

 

Mae addysg gychwynnol athrawon yn rhan 

bwysig o Genhadaeth ein Cenedl dros Addysg, 

ac mae gan ysgolion, fel sefydliadau dysgu, 

ran bwysig i'w chwarae. Mae diwylliant yr ysgol 

yn meithrin datblygiad yr holl staff waeth ble maen 

nhw ar y continwwm ac mae addysg gychwynnol 

athrawon yn rhan annatod o ddarpariaeth yr 

ysgol.Bydd y sefydliadau dysgu mwyaf 

llwyddiannus yn ymgorffori addysg gychwynnol 

athrawon mewn systemau ar gyfer casglu a 

chyfnewid gwybodaeth ar gyfer dysgu, ar gyfer 

datblygu partneriaethau, ac ar gyfer datblygu'r 

diwylliant a'r amodau i hwyluso deialog a 

chydweithio proffesiynol.  Mae llwyddiant 

ymrwymiad ysgol i AGA yn ymwneud â phrosesau 

cynllunio, monitro a gwerthuso effeithiol.   

Bydd ysgolion eisiau cynllunio'n strategol ar 

gyfer diwylliant o ddysgu gydol oes a 

datblygiad proffesiynol parhaus sy'n diwallu 

anghenion pawb sy'n ymwneud â'r ysgol, ac 

mae hyn yn cynnwys athrawon dan 

hyfforddiant. Dylid defnyddio'r amser a ddarperir 

ar gyfer rhaglenni dysgu proffesiynol i gydlynu'r 

cyfleoedd gorau ar gyfer mewnwelediad a 

myfyrdod proffesiynol. 

 Dysgu proffesiynol ar bob lefel - o athrawon dan 

hyfforddiant i arweinwyr  - gallai gynnwys cyfres o 

gyfleoedd dysgu proffesiynol. Gallai enghreifftiau 

gynnwys rhaglen hyfforddi, teithiau cerdded dysgu 

neu raglen arweinyddiaeth. Er mwyn i hyn fod yn 

llwyddiannus i athrawon dan hyfforddiant, mae 

angen iddynt fod yn weithgar wrth nodi eu 

hanghenion eu hunain mewn cydweithrediad â'u 

mentor a gwneud cysylltiadau â'r rhaglen ddysgu 

broffesiynol, fel sy'n briodol.  

 

Mae cynllunio strategol ar gyfer rôl mentor 

AGA, ar lefel ysgol a phartneriaeth, yn 

ganolog i lwyddiant y rhaglen AGA.   Bydd 

angen i ysgolion ystyried yn ofalus sut y byddant yn 

cwrdd â'r disgwyliadau y cytunwyd arnynt mewn 

perthynas â rhaglenni AGA. Bydd hyn yn cynnwys 

nodi staff i fod yn fentoriaid effeithiol a chynllunio 

gallu yn strategol i adlewyrchu gofynion y rôl hon. 

Dylai gofynion y mentor neu’r uwch fentor, ynghyd 

ag unrhyw rolau pellach sy’n gweithio o fewn y 

bartneriaeth AGA, gael eu nodi yn strwythur yr 

ysgol a rolau a chyfrifoldebau aelodau staff unigol. 

O'r herwydd, byddant yn dod yn rhan o werthuso a 

chynllunio gwella datblygiad unigolion ac ysgolion 

yn naturiol.   

 

 
 

Mae monitro darpariaeth AGA yn rheolaidd 

fel rhan o brosesau hunanwerthuso yn yr 

ysgol yn sicrhau gwelliant parhaus.  Gellir 

ystyried ystod o dystiolaeth er mwyn gwerthuso'r 

ddarpariaeth a wneir ar gyfer y rhaglen AGA. Gallai 
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hyn gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, 

ddadansoddiad o adborth gan athrawon dan 

hyfforddiant am brofiadau dysgu proffesiynol yn yr 

ysgol; canlyniadau a chynnydd unigolion a 

charfannau o athrawon dan hyfforddiant mewn 

gwahanol gyfnodau pwnc/oedran; effeithiolrwydd 

cefnogaeth mentoriaid; ac effaith y rhaglen AGA ar 

gynnydd disgyblion a gallu'r ysgol yn hyn o beth. 

Yna gellir defnyddio canlyniadau'r gweithgareddau 

hyn i gynllunio ar gyfer datblygu a gwella. 

 

 
Yn ein hysgol rydym yn ei ystyried yn gyfrifoldeb 
arnom i ddatblygu, hyfforddi a mentora athrawon 
yfory dyfodol.Mae'n gyfrifoldeb ar y cyd ac nid 
cyfrifoldeb yr uwch fentor yn unig, ond pawb yn yr 
ysgol.Ein nod erioed oedd arwain ein hathrawon 
dan hyfforddiant gyda'u dysgu proffesiynol ond 
nawr rydym yn cydnabod ei fod hefyd yn gyfle i'r 
holl staff ddatblygu.Er enghraifft, y llynedd, rhan 
o'n cynllun datblygu ysgolion oedd edrych ar y 
deuddeg egwyddor addysgeg ac i'n staff gymryd 
mwy o berchnogaeth dros ddatblygu eu harfer eu 
hunain.Dewisodd pob cydweithiwr un o'r 
egwyddorion i ymgymryd â gwaith ymchwil lle 
buont yn edrych ar theori ac yna'n edrych yn agos 
ar eu harfer eu hunain yn y dosbarth.Yr hyn yr 
oeddwn yn gallu ei wneud wedyn oedd rhannu 
gyda'r staff yr hyn yr oeddwn wedi'i ennill o weithio 
gyda'r athrawon dan hyfforddiant, a oedd yn 
edrych ar yr egwyddorion hefyd, ac roedd hyn yn 
cynnwys y deunyddiau darllen yr oeddent yn eu 
defnyddio. Mae'n gweithio'r ddwy ffordd: roeddem 
yn datblygu athrawon y dyfodol, ond roeddem 
hefyd yn datblygu ein hathrawon ein hunain ar yr 
un pryd. 

 
- Nia Jones – Ysgol Y Wern 

 

 

Gall athrawon dan hyfforddiant gyfrannu at 

waith gwella a datblygu ysgolion. Trwy sicrhau 

bod yr athro/athrawes dan hyfforddiant yn cael ei 

gynnwys/chynnwys mewn gweithgaredd gwella 

ysgol gyfan, er enghraifft, dylunio a datblygu'r 

cwricwlwm, mae'n eu galluogi i fod yn arloeswyr 

gweithredol o ddysgu. Yn y modd hwn, gall yr ysgol 

sicrhau bod athrawon dan hyfforddiant yn 

cydnabod ac yn datblygu eu statws proffesiynol a'u 

hymdeimlad o gyfrifoldeb, yn ogystal â'u 

perchnogaeth dros ganlyniadau disgyblion. Yn ei 

dro, gall ysgolion elwa ar fewnwelediadau 

ehangach a'r ymchwil a'r darllen parhaus y gall 

athrawon dan hyfforddiant ei gyfrannu i'r 

drafodaeth. 

 

Ysgolion arweiniol 

 
Mae bod yn ysgol arweiniol mewn partneriaeth 

yn golygu bod yr ysgol yn ystyried addysg 

gychwynnol athrawon fel un o gyfrifoldebau 

craidd yr ysgol.  Mae angen i'r ysgol arweiniol fod 

yn gwbl ymwybodol o'r rôl y mae wedi'i chyflawni 

ac ymgorffori AGA fel rhan o'i gweledigaeth a'i 

diwylliant. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod yr holl 

randdeiliaid yn deall buddsoddiad yr ysgol 

arweiniol mewn meithrin gallu ar gyfer y system 

addysg yng Nghymru. Bydd angen i bob ysgol 

arweiniol weithio gyda llywodraethwyr i wneud 

cynlluniau effeithiol i sicrhau bod addysg 

gychwynnol athrawon yn brofiad cadarnhaol i 

bawb. Mewn rhai ysgolion arweiniol, maent yn 

sicrhau bod eu cyfranogiad partneriaeth yn 

weladwy trwy wefannau ysgolion. Mae hyn yn 

sicrhau bod pawb yn deall lefel yr ymrwymiad i 

addysg gychwynnol athrawon a'r buddion i'r ysgol, 

y dysgwyr a'r sector cyfan.  

 

Bydd angen i ysgolion arweiniol sicrhau bod 

eu gwaith ehangach gyda'r Bartneriaeth yn 

cael ei adlewyrchu yn eu Cynlluniau Strategol. 

Dylai'r ysgol arweiniol adlewyrchu gweledigaeth a 

gwerthoedd y Bartneriaeth yng nghynlluniau 

strategol yr ysgol a bod yn rhan bwysig o brosesau 

gwerthuso a chynllunio gwelliannau. Mae cynllunio 

a monitro gofalus yn hanfodol i sicrhau nad yw 

cymryd rhan mewn AGA yn cael effaith negyddol ar 

gynnydd disgyblion. Mae hyn yn golygu adolygu 
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cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau 

cyfranogiad yr ysgol yn rheolaidd.  Efallai y bydd 

rhai ysgolion arweiniol, er enghraifft, eisiau 

gwerthuso effaith cefnogi nifer fawr o athrawon 

dan hyfforddiant a, thrwy gynllunio strategol, nodi 

atebion wrth oresgyn gorlwytho posib.  Yn yr 

enghreifftiau gorau, mae ysgolion yn osgoi 

gorlwytho trwy ddewis dosbarthiadau yn strategol 

sy'n caniatáu i athrawon dan hyfforddiant gael 

mynediad llawn at ystod o brofiadau a chyfnodau 

oedran wrth osgoi pwysau ar athrawon unigol 

neu'r un grwpiau o ddisgyblion. Mae manteisio ar 

addysgu tîm yn ffordd wych o wneud hyn. 
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Blaenoriaethu lles 

Pob ysgol  

 

Mae angen i ysgolion sicrhau bod athrawon 

dan hyfforddiant yn gwybod eu rôl wrth 

ddiogelu oedolion, plant a phobl ifanc.Er y 

byddant wedi derbyn hyfforddiant amddiffyn plant 

yn y brifysgol, mae angen i athrawon dan 

hyfforddiant ddeall gweithdrefnau diogelu yn llawn 

yng nghyd-destun yr ysgol lle maent wedi'u lleoli.  

Dylid darparu hyn trwy hyfforddiant yn yr ysgol fel 

rhan o'r cyfnod sefydlu gan sicrhau bod athrawon 

dan hyfforddiant yn deall eu dyletswydd fel y nodir 

yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

2014 a Gweithdrefnau Diogelu Cymru. Mae 

hyfforddiant yn sicrhau bod athrawon dan 

hyfforddiant yn gwybod pwy yw Arweinydd 

Diogelu Dynodedig yr ysgol a'r gweithdrefnau yn y 

sefydliad ar gyfer cyfleu unrhyw bryderon.  Dylai 

athrawon dan hyfforddiant hefyd ddeall sut i 

adnabod esgeulustod a chamdriniaeth a sut i 

ddelio â datgeliadau. 

 

Mae pob ymarferydd mewn ysgolion, gan 

gynnwys athrawon dan hyfforddiant, yn 

destun gwiriadau manwl gan y Gwasanaeth 

Datgelu a Gwahardd.Bydd athrawon dan 

hyfforddiant wedi cael gwiriad gan y Gwasanaeth 

Datgelu a Gwahardd fel rhan o gael eu derbyn i'w 

rhaglenni AGA.   Bydd ysgolion eisiau gwirio beth 

yw gweithdrefnau'r Brifysgol i sicrhau bod 

tystysgrifau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar 

waith.  Mae myfyrwyr rhyngwladol yn wynebu 

gwiriadau yr un mor llym ond, yn dibynnu pryd y 

dônt i'r wlad, efallai na fydd gwiriad gan 

Wasanaeth Datgelu a Gwahardd y DU ar gael ar 

ddechrau eu rhaglenni.  Yn yr achos hwn, gall 

ysgolion ddisgwyl i ddarparwr y brifysgol gysylltu â 

nhw ynghylch statws gwiriadau diogelu ar gyfer 

sicrwydd yr ysgol ei hun. 

Yn ogystal â diogelu disgyblion, mae gan 

Bartneriaethau gyfrifoldeb i ddiogelu'r 

myfyrwyr dan hyfforddiant.  Mae gan ysgolion 

ddyletswydd gofal i'r athro/athrawes dan 

hyfforddiant, ac mae'n bwysig darparu 

hyfforddiant sefydlu ar agweddau ar ymddygiad 

proffesiynol a disgwyliadau ysgolion.  Mae hyn yn 

sicrhau bod athrawon dan hyfforddiant yn deall sut 

mae gosod eu ffiniau eu hunain yn effeithio ar sut 

mae disgyblion, staff eraill a rhieni yn eu canfod ac 

yn uniaethu â nhw.  Ymhlith eraill, gallai hyn 

gynnwys cyflwyniad personol a chod gwisg; 

amddiffyn eich hun rhag honiadau; defnyddio iaith 

briodol; ymddygiad parchus; gweithio gyda rhieni; 

gofod personol; e-ddiogelwch a chyfryngau 

cymdeithasol; data a GDPR. 

Bydd athrawon dan hyfforddiant yn elwa ar  

gyfnod sefydlu ar ddechrau lleoliad gwaith, 

sy'n darparu gwybodaeth am systemau, 

https://www.wlga.cymru/social-services-and-well-being-wales-act-2014
https://www.wlga.cymru/social-services-and-well-being-wales-act-2014
https://llyw.cymru/canllawiau-diogelu
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gweithdrefnau a chanllawiau gweithredol 

ysgolion.  Dylai hyn gwmpasu eu cyfrifoldebau 

cytundebol, bugeiliol, iechyd a diogelwch, 

cyfreithiol a phroffesiynol.  Ymhlith eraill, gallai hyn 

gynnwys darparu copi o'r llawlyfr staff; trefniadau 

ar gyfer ymarferion tân; protocolau ar gyfer egwyl 

a chinio, a hefyd dechrau a diwedd y dydd; 

amserlenni dysgu proffesiynol; dyddiadau 

allweddol; polisi dysgu ac addysgu; herio 

annhegwch; polisi a gweithdrefnau ymddygiad ar 

gyfer rheoli ymddygiad heriol. Dylai athrawon dan 

hyfforddiant hefyd gael arweiniad clir ynghylch at 

bwy i fynd am gymorth.  

 

Mae cyfathrebu clir o fewn yr ysgol ac ar 

draws y Bartneriaeth yn allweddol i gefnogi 

lles athrawon dan hyfforddiant.   Mae'n rhan o 

wneud iddyn nhw deimlo'n ddiogel ac yn rhan o 

dîm staff. Mewn rhai ysgolion, darperir llawlyfrau 

athrawon dan hyfforddiant fel arweiniad ac mae 

hyn yn cael ei groesawu yn gyffredinol. 

 

Mae cefnogaeth reolaidd, strwythuredig yn 

rhan bwysig iawn o ddarparu ar gyfer lles 

athrawon dan hyfforddiant. Ym mhob 

Partneriaeth, mae gan athrawon dan hyfforddiant 

hawl i gyfarfodydd rheolaidd â'u mentoriaid.  

Mae'n bwysig i'r mentor ac i lwythi gwaith yr 

athro/athrawes dan hyfforddiant os yw'r sesiynau 

hyn yn cael eu cynllunio'n ofalus a'u rhoi o'r neilltu 

o'r amserlen addysgu. Mae angen i athrawon dan 

hyfforddiant deimlo'n hyderus eu bod yn gwybod 

pryd y bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal a beth 

fydd yn digwydd ynddynt. Yn ogystal, dylai 

athrawon dan hyfforddiant deimlo y gallant 

dderbyn amser mentora anffurfiol os oes angen ar 

adegau eraill yn ystod yr wythnos, ond mae angen i 

fentoriaid fod yn eglur ynghylch yr hyn sy'n briodol 

yn unol â'u hymrwymiadau eu hunain.  
 

 
 

Mae llawer y gall mentor ei wneud i leddfu'r 

pwysau ar athrawon dan hyfforddiant i 

sicrhau nad yw pwysau dysgu i addysgu yn 

rhwystro cynnydd.   Os yw athro/athrawes dan 

hyfforddiant yn teimlo o werth cyfartal ag aelodau 

eraill o staff yn yr ysgol, bydd hyn yn eu helpu i 

deimlo'n ddiogel ac yn rhan werthfawr o'r tîm.  

Efallai y bydd mentoriaid yn mabwysiadu 

meddylfryd o dwf i gefnogi athrawon dan 

hyfforddiant gan gofio nad ydyn nhw wedi 

cyrraedd pen y daith eto ac mae hyn yn iawn. Gall 

rhoi lle i athro/athrawes dan hyfforddiant 

weithio'n effeithiol yn yr ysgol wella cynhyrchiant a 

llesiant hefyd.   

 

 
Mae lles athrawon dan hyfforddiant yn bwysig 
iawn i ni, ac er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr dan 
hyfforddiant yn teimlo'n ddiogel ac yn cael eu 
croesawu, un o'r pethau cyntaf a wnawn yw dod o 
hyd i ddesg iddynt trwy gydol eu lleoliad gwaith. Yn 
ein hadran, mae gennym Ystafell Paratoi lle mae'r 
holl staff yn cynllunio ac yn paratoi ar gyfer eu 
gwersi.Rydyn ni'n sicrhau bod athrawon dan 
hyfforddiant wedi'u lleoli yn yr ystafell honno fel eu 
bod nhw'n teimlo'n rhan o'r tîm yn syth, sy'n 
hanfodol bwysig.Yn yr ystafell hon, mae staff bob 
amser yn gweithio gyda'i gilydd, yn bownsio 
syniadau yn ôl ac ymlaen ac felly gyda'r athrawon 
dan hyfforddiant yno hefyd, byddant yn cael y cyfle 
i ymgolli yn niwylliant yr adran a gallu gweld bod 
addysgu yn broses gyson o fireinio, dadansoddi a 
gwella.Mae hefyd yn golygu eu bod yn gallu gofyn i 
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unrhyw un yn yr adran am help pryd bynnag maen 
nhw ei angen oherwydd bydd rhywun yno bob 
amser. 
 
 Gavin Gibson - Ysgol Uwchradd Mary Immaculate 
 

 

Efallai y bydd ysgolion am ddarparu cymorth 

ar gyfer iechyd meddwl a llesiant athrawon 

dan hyfforddiant trwy rannu strategaethau 

ynghylch rheoli llwyth gwaith, rheoli straen, a 

blaenoriaethu eu hiechyd a'u llesiant.  Gall 

athrawon dan hyfforddiant elwa ar gefnogaeth 

cymheiriaid yn ogystal â chefnogaeth gan 

fentoriaid sy'n sicrhau eu lles.Mae hefyd systemau 

cymorth defnyddiol mewn prifysgolion fel 

gwasanaethau cwnsela, sydd ar gael i athrawon 

dan hyfforddiant. 

 

 
 

Dylid annog athrawon dan hyfforddiant i 

chwarae rhan lawn a gweithredol ym mywyd 

yr ysgol ac i werthfawrogi gwerth meithrin 

cydberthnasau.   Mae llesiant athrawon yn fwy 

na mynd i'r afael â llwyth gwaith, a dylai 

athro/athrawes dan hyfforddiant deimlo y gallant 

chwarae rhan lawn ym mywyd a gwaith yr ysgol.  

Mae sicrhau eu bod yn cael gwahanol brofiadau yn 

fanteisiol iddynt. Er enghraifft, gweithio gyda 

cherddorfa'r ysgol, helpu gyda chynhyrchiad yr 

ysgol, ymgysylltu â chlybiau a chymdeithasau fel 

STEM, Clwb Eco neu'r Cyngor Myfyrwyr. Mae'r 

rhain i gyd yn hanfodol bwysig wrth deimlo'n rhan 

o gymuned yr ysgol ac yn rhoi cyfleoedd pellach i 

athrawon dan hyfforddiant ddatblygu eu sgiliau 

arwain. 

 

Ysgolion arweiniol 

 
Gyda chyfrifoldeb ar y cyd am addysg 

gychwynnol athrawon, mae gan ysgolion 

arweiniol ddyletswydd gofal uwch.   Efallai y 

bydd adegau pan fydd ysgolion arweiniol yn codi 

materion gan athrawon dan hyfforddiant sy'n 

ymgymryd â lleoliadau mewn ysgolion eraill. Mae 

hyn yn golygu efallai y bydd angen iddynt gysylltu 

â’r brifysgol neu ag ysgolion lleoliad eraill i gefnogi 

llesiant athrawon dan hyfforddiant. Mewn 

sefyllfaoedd o'r fath, mae angen ymdrin â hyn yn 

gyfrinachol ac yn sensitif a chyda datgeliad llawn i'r 

athro/athrawes dan hyfforddiant.  

 

Fel rhan o weithdrefnau sicrhau ansawdd y 

Bartneriaeth, mae ysgolion arweiniol mewn 

sefyllfa dda i ddylanwadu ar benderfyniadau 

strategol sy'n gysylltiedig â llesiant athrawon 

dan hyfforddiant.   Gall ymgorffori pwyntiau 

gwirio gydag athrawon dan hyfforddiant helpu i 

nodi pwyntiau pwysau posibl. Mae adegau pan 

fydd ysgolion arweiniol yn cael mwy o gyfleoedd i 

rannu llais myfyrwyr, yn enwedig pan ddaw 

grwpiau mwy o athrawon dan hyfforddiant ynghyd 

neu drwy werthusiadau yn yr ysgol. Mae hyn yn 

rhoi mwy o fewnwelediad iddynt i brofiad 

cyffredinol myfyrwyr ac felly, dylid ei rannu ar 

draws y Bartneriaeth. Gan fod ganddynt 

wybodaeth fanylach o ofynion prifysgolion ac 

ysgolion, gallant hefyd gefnogi prifysgolion i wneud 

penderfyniadau ynghylch dyddiadau, terfynau 

amser ac ymrwymiadau gwaith
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Hyfforddi a mentora manwl  
 

Pob ysgol  

 
Mae'n bwysig bod ysgolion a mentoriaid yn 

deall bod  mentor da yn gynghorydd profiadol 

y gellir ymddiried ynddo.   Mae angen iddynt 

ddeall disgwyliadau rôl y mentor a chefnogi 

athrawon dan hyfforddiant yn effeithiol i gyflawni'r 

Safonau Proffesiynol ar y lefel sy'n ymwneud â 

statws athro cymwysedig. Mae'r mentoriaid mwyaf 

effeithiol yn gwerthuso'r hyn sy'n digwydd, yn 

asesu'r llwybr y mae'r athro/athrawon dan 

hyfforddiant arno ac yna'n eu cefnogi ar hyd eu 

llwybr datblygu. 

 

Mae'n bwysig bod mentoriaid yn parhau i 

ddatblygu eu sgiliau mentora.  Bydd pob 

mentor yn elwa ar gyfle i fynychu hyfforddiant dan 

arweiniad Partneriaeth, o leiaf. Fodd bynnag, dylid 

ystyried hyn fel dechrau hyfforddiant a datblygiad 

parhaus yn rôl mentor myfyrwyr dan hyfforddiant. 

Mae'r mentor, yr ysgol a'r Bartneriaeth ar y cyd yn 

gyfrifol am ddatblygiad parhaus. 

 

Dylai mentora o ansawdd da gael ei ategu gan 

fonitro cynnydd yn ofalus.  Mae angen i 

fentoriaid feddu ar ddealltwriaeth drylwyr o'r 

Safonau er mwyn gwneud gwerthusiadau cywir o 

ble mae'r athro dan hyfforddiant ar unrhyw adeg. 

Mae hyn hefyd yn cynnwys bod yn ymwybodol o'u 

lles, eu presenoldeb a'u hymddygiad proffesiynol. 

Mae angen trafod cynnydd gydag athrawon dan 

hyfforddiant mewn cyfarfodydd strwythuredig, 

rheolaidd a gellir disgwyl i athrawon dan 

hyfforddiant fod yn gyfranogwr gweithredol yn y 

broses. Dylai mentoriaid allu nodi yn gynnar 

unrhyw athrawon dan hyfforddiant nad ydynt yn 

gwneud cynnydd disgwyliedig a gweithredu'n 

gyflym, yn sensitif ac yn briodol os oes angen rhoi 

ymyriadau ar waith.  Mae'n synhwyrol trafod gyda 

chydweithwyr eraill wrth lunio unrhyw 

ddyfarniadau cyn adborth. Dylid paratoi unrhyw 

sgyrsiau anodd ar gyfer defnyddio canlyniadau 

trafodaethau ar draws y Bartneriaeth. 

 

 
 

Nid cyfrifoldeb y mentor yn unig yw cynnydd 

athro/athrawes dan hyfforddiant. Mae 

mentora athrawon dan hyfforddiant a mentora 

mewn cyd-destunau eraill yn wahanol yn yr ystyr 

bod mentoriaid AGA hefyd yn asesu cynnydd ac yn 

gallu teimlo, felly, eu bod yn borthgeidwaid i'r 

proffesiwn. Gellir lliniaru'r heriau gyda hyn os yw 

mentoriaid yn gweithio'n effeithiol mewn 

partneriaeth. Mae partneriaeth o'r fath yn cynnwys 

cyswllt agos â'r uwch fentor a darparwr prifysgol 

ynghyd â manteisio ar gyfleoedd i fentora anffurfiol 

ddigwydd gan aelodau eraill o staff ar sail eu 

harbenigedd. Os yw addysg gychwynnol athrawon 

yn cael ei hystyried yn ymrwymiad ysgol gyfan, yna 

dylai pawb weld eu hunain yn gweithio gyda'i 

gilydd gyda chynnydd yr athro/athrawes dan 

hyfforddiant mewn golwg. 

 

Mae mentora a hyfforddi yn rhannu llawer o 

debygrwydd ond gall gwybod y 
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gwahaniaethau helpu’r mentor i wybod pryd 

a sut i gymhwyso’r sgiliau. Mae’r berthynas yn

cydnabod profiad sylweddol y mentor o'i gymharu 
â'r athro/athrawes dan hyfforddiant, ond mae'r 
berthynas leoliadol yn llawer mwy tebyg i 
berthynas hyfforddi. Mae mentora yn tueddu tuag 
at roi atebion trwy gyfarwyddiadau a chyngor tra 
bod hyfforddi'n gwyro mwy tuag at alluogi eraill i 
ddod o hyd i'w datrysiadau eu hunain trwy gefnogi 
myfyrio a gofyn cwestiynau. Mae angen i fentoriaid 
AGA fod ag ymwybyddiaeth o sgiliau a thechnegau 
mentora a hyfforddi er mwyn caniatáu iddynt 
gydnabod ble i'w defnyddio fel bod y gefnogaeth a 
ddarperir yn gweddu'n dda i anghenion yr 
unigolyn.  
 

 
Mae ein tîm staff yn cydnabod y cyfrifoldeb sydd 
gennym i gefnogi dysgu ein gilydd a thrwy weithio 
gyda'n gilydd, sut y gallwn gyfrannu at ddatblygiad 
ein staff er mwyn cael effaith gadarnhaol ar 
ganlyniadau a phrofiadau disgyblion; mae 
hyfforddi a mentora yn allweddol i hyn yn Ysgol 
Nantgwyn. Mae'n bwysig bod ein staff yn hyblyg ac 
yn ymatebol i anghenion ein disgyblion fel rhan o'n 
continwwm cwricwlwm i blant 3-16 oed ein hunain 
ac, i gefnogi hyn, mae disgwyl i bawb gael 
cyfarfodydd rheolaidd lle maen nhw'n gweithio 
gyda un cydweithiwr arall i ganolbwyntio ar 
agwedd ar eu datblygiadGall y drafodaeth hon 
ganolbwyntio at fentora neu hyfforddi neu efallai 
gynnwys elfennau o'r ddau; fodd bynnag, bydd pob 
trafodaeth yn y cyfarfodydd hyn yn cefnogi staff i 
fyfyrio ar eu harfer, archwilio posibiliadau a 
gwneud penderfyniadau. Mae'r ymrwymiad hwn i 
ddiwylliant ysgol gyfan o hyfforddi a mentora yn 
golygu bod athrawon dan hyfforddiant yn dod yn 
rhan annatod o drefniadau hyfforddi a mentora 
ysgol gyfan gyda thîm staff sydd wedi'u hymrwymo 
i ddatblygu eraill fel hyn. 
 
- Laura Morris – Ysgol Nantgwyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae llawer o fodelau mentora a hyfforddi ar 

gael i fentoriaid eu cyrchu. Dylai mentoriaid 

barhau i ddatblygu eu sgiliau mentora a hyfforddi 

trwy roi cynnig ar wahanol fodelau fel eu bod yn 

gallu dewis y rhai sydd fwyaf priodol iddyn nhw a'r 

athrawon dan hyfforddiant. Gall modelau a 

ddefnyddir yn helaeth ym mhob proffesiwn helpu i 

ganolbwyntio trafodaeth, gan alluogi athrawon dan 

hyfforddiant i gyflawni eu nodau.  Ymhlith y 

modelau sydd ar gael yn eang mae GROW, OSCAR, 

ac  amgylchedd meddwl Nancy Kline. .  Mae'r olaf 

yn canolbwyntio ar bwysigrwydd yr hyfforddwr fel 

gwrandäwr, gan roi amser a lle i'r hyfforddai - neu'r 

athro/athrawes dan hyfforddiant - gael cyfle i 

feddwl, a allai gynnwys cyfnod o dawelwch.  Gall 

ymchwilio i'r gwahanol fodelau roi cyfle i fentoriaid 

fyfyrio ar ba mor dda y mae eu rhyngweithiadau yn 

cefnogi'r athro/athrawes dan hyfforddiant i fod yn 

weithiwr proffesiynol sy'n gwella ei hun. 

 

 

Mae angen i fentoriaid ac athrawon profiadol 

ddysgu gwneud yr ymhlyg, yn eglur er mwyn 

cefnogi athrawon dan hyfforddiant. Nid yw 

strategaethau llwyddiannus athrawon bob amser 

yn glir i athrawon newydd.  Mae'n bwysig peidio â 

chymryd yn ganiataol bod pethau'n amlwg a dylid 

buddsoddi amser i gael esboniad clir ac i hwyluso 

cyfleoedd i athrawon dan hyfforddiant ddatblygu 

sgiliau sy'n ymhlyg yn y Safonau. Gallai 

enghreifftiau o hyn gynnwys, ond heb fod yn 

https://www.gla.ac.uk/media/Media_414501_smxx.pdf
https://acmedsci.ac.uk/file-download/24904697
https://www.coachingcultureatwork.com/wp-content/uploads/Nancy-Klines-Thinking-Environmnet.pdf
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gyfyngedig i, ddosbarthu adnoddau, croesawu 

disgyblion, rheoli trawsnewidiadau rhwng 

gweithgareddau mewn gwersi, darllen yr ystafell 

ddosbarth a lleoliad yn yr ystafell.  

 

Ysgolion arweiniol 

 

Dylai ysgolion arweiniol fod mewn sefyllfa lle 

gallant gefnogi ysgolion eraill, os oes angen. 

Mae hyn yn golygu bod angen iddynt fod wedi 

dewis arweinwyr AGA medrus iawn sydd â'r 

wybodaeth, y sgiliau a'r profiad i fod yn effeithiol 

yn eu rôl yn yr ysgol, ond mae angen iddynt hefyd 

fod yr un mor effeithiol wrth gefnogi ysgolion eraill. 

 

Dylai ysgolion arweiniol fod â staff uwch 

hyfforddedig i arwain ar AGA yn y 

Bartneriaeth i helpu i godi safonau mentora. 

Fel uwch addysgwyr athrawon, dylai sgiliau 

hyfforddi a mentora fod yn flaenoriaeth ar gyfer 

datblygiad proffesiynol parhaus o ystyried statws 

uwch y rôl. Gallai hyn olygu cymryd rhan mewn 

dysgu proffesiynol y tu hwnt i gytundeb hyfforddi 

safonol y Bartneriaeth ar gyfer uwch fentoriaid ac 

ymgysylltu'n rheolaidd ag ymchwil.
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Canolbwyntio ar y Safonau 

Pob ysgol  

 

Y Safonau yw'r sylfaen i'r holl adborth. Mae'r 

pum safon broffesiynol ar gyfer addysgu ac arwain 

yn gweithio fel un i sicrhau addysgeg effeithiol 

gyda gwerthoedd a chyfeiriadau trosfwaol ac mae 

athrawon dan hyfforddiant yn cychwyn ar eu taith 

gan weithio tuag at y Safonau ar y lefel sy'n 

ymwneud â statws athro cymwysedig. Mae’r 

Safonau hyn yn ddyheadol yn eu dyluniad ac felly, 

pan fydd athrawon dan hyfforddiant eithriadol, ni 

ddylai mentoriaid ystyried y Safonau statws athro 

cymwysedig fel pendraw ar ddatblygiad athrawon 

dan hyfforddiant.  Adborth yw'r tacteg i ganiatáu i 

ddatblygiad o'r fath ddigwydd. 

 

Mae angen i fentoriaid feddu ar wybodaeth 

fanwl o'r Safonau a sut i'w hasesu'n deg ac yn 

gyfannol.  Mae'n bwysig deall na ddyluniwyd y 

Safonau i'w defnyddio'n unigol ond i'w plethu 

gyda'i gilydd, gan symud o Safon i Safon gan wneud 

cysylltiadau i wella dysgu ac addysgu. Er enghraifft, 

gall athrawon dan hyfforddiant sy'n awyddus i 

ddatblygu eucynllunio ar gyfer bywyd go iawn, cyd-

destunau dilys (addysgeg), ofyn am gyngor gan 

athro/athrawes mwy profiadol (cydweithredu) a 

chymryd rhan mewn rhywfaint o ddarllen pellach 

(dysgu proffesiynol). Gall hyn arwain at ffyrdd 

newydd o addysgu (arloesedd), ac, os bydd yn 

llwyddiannus, gall yr athro/athrawes dan 

hyfforddiant fynd ymlaen i rannu arfer newydd 

gyda staff neu gyfoedion (arweinyddiaeth).   

 

Mae hyn yn ei gwneud yn anodd asesu yn erbyn y 

Safonau oherwydd ni ellir ystyried bod yr 

athro/athrawes dan hyfforddiant wedi sicrhau 

disgrifiad neu Safon benodol mewn un achos. Yn 

lle, rhaid i'r athro/athrawes dan hyfforddiant 

ddangos arfer parhaus dros amser, a rôl y mentor 

yw hwyluso ac annog y prosesau hyn a'u hasesu yn 

unol â hynny. O ganlyniad, mae'n hanfodol bod gan 

fentoriaid ddealltwriaeth gynhwysfawr o'r holl 

ddisgfrifwyr yn y Safonau Proffesiynol.  

 

 
 

Mae angen i ysgolion fod yn gyfarwydd â 
gofynion asesu'r Bartneriaeth. 
Er bod y Safonau yr un fath, bydd gan bob 

Partneriaeth ei dull ei hun o sut mae'r Safonau'n 

cael eu hasesu gyda'i strwythur graddio ei hun. 

Mae'n bwysig bod ysgolion yn deall yn llawn ystyr 

pob disgrifiad gradd gan ei fod yn adlewyrchu i ba 

raddau y mae pob Safon wedi'i chyrraedd. Gallai 

hefyd effeithio ar gynnydd yr athro/athrawes dan 

hyfforddiant ac, mewn rhai achosion, penderfynu a 

yw'n llwyddo neu'n methu. Bydd angen i fentoriaid 

hefyd wybod a chadw at derfynau amser cyflwyno 

asesiad oherwydd gallai cyflwyniad hwyr fod yn 

niweidiol i gynnydd neu ganlyniad athro/athrawes 

dan hyfforddiant. Os oes unrhyw amheuaeth, dylai 

uwch fentoriaid ofyn am gefnogaeth gan y brifysgol 

bartneriaeth bob amser.  

 

Bydd gan bartneriaethau weithdrefnau 

cymedroli i wirio cywirdeb asesiadau a bydd 

angen i ysgolion ymgysylltu'n llawn â'r 

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/safonau-proffesiynol
https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/safonau-proffesiynol
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prosesau hyn. Mae cymedroli'n hanfodol i sicrhau 

dilysrwydd a chywirdeb yr asesiad, ac mae 

cyfathrebu da yn hynod bwysig.  Mae hyn yn 

cynnwys cyfathrebu rhwng darparwyr prifysgol ac 

uwch fentoriaid, rhwng uwch fentoriaid a 

mentoriaid, rhwng mentoriaid a 

mentoriaid/athrawon dosbarth eraill, a rhwng 

mentoriaid ac athrawon dan hyfforddiant. Am y 

rheswm hwn, gall ysgolion hefyd ddewis datblygu 

eu prosesau cymedroli mewnol eu hunain fel rhan 

o ddatblygiad staff.  

 

 
 

Dylid annog athrawon dan hyfforddiant i fod 

yn hunan-fyfyriol ac i gynnig eu hasesiadau eu 

hunain o'u perfformiad yn erbyn y Safonau.  

Dylai fod cyfleoedd priodol ar waith i ganiatáu i 

athrawon dan hyfforddiant nodi eu cryfderau a'u 

meysydd datblygu eu hunain. Dylai hyn fod yn 

gysylltiedig â'r Safonau. Gallai arfer da gynnwys 

athrawon dan hyfforddiant yn gweithio gyda’i 

gilydd i adolygu eu perfformiad eu hunain a 

pherfformiad eraill. Er enghraifft, gallai athrawon 

dan hyfforddiant gynllunio gwers gyda'i gilydd, a 

gallai un cyfranogwr ddysgu'r wers tra bod y llall yn 

arsylwi'r dysgu. Gall deialog fyfyriol ddilynol fod yn 

bwerus wrth ddeall addysgeg ac ymarfer tra bod y 

Safonau'n helpu i ddarparu fframwaith ar gyfer 

trafodaeth. 

 

AGA yw dechrau taith athrawon.   Pan fydd 

athro/athrawes dan hyfforddiant yn cwrdd â'r 

gofynion ar gyfer statws athro cymwysedig, nid 

yw'n golygu ei fod/bod wedi gorffen dysgu. Bydd 

canlyniadau lleoliad terfynol yn cael eu 

hadlewyrchu ym mhroffil mynediad gyrfa'r 

athro/athrawes dan hyfforddiant a fydd yn eu 

cefnogi trwy ddechrau eu blwyddyn sefydlu. Mae’n 

bwysig cofio bod y Safonau yn sail i yrfa addysgu ac 

nad yw athrawon byth yn ‘gorffen’ y Safonau ond 

yn datblygu ac yn symud ymlaen yn gyson. Gall 

dylanwad cadarnhaol mentor sy'n deall hyn fynd yn 

bell o ran ymgorffori diwylliant o hunan-welliant a 

myfyrio. 

 

 
Fel sefydliad dysgu, rydyn ni'n rhoi pwyslais cryf ar 
ddysgu proffesiynol i'r holl staff. Adlewyrchir hyn 
yng nghred ein hysgol, sef bod dysgu wrth wraidd 
popeth a wnawn. Trwy ddilyn diwylliant o ddysgu 
parhaus i bawb a chydweithio sy'n canolbwyntio ar 
y Safonau, gall athrawon dan hyfforddiant 
ddechrau gweld pwysigrwydd hyn ar eu dilyniant 
gyrfa. Er mwyn i hyn fod yn fwyaf effeithiol, rhaid 
i'r Safonau fod yn sail i bopeth a wnawn yn yr ysgol 
ac maen hanfodol bod yr athrawon dan 
hyfforddiant yn eu cyflawni.Mae'r holl staff yn 
parhau i weithio ar y Safonau ac yn eu defnyddio i 
nodi eu cryfderau a'u meysydd i'w datblygu. Mae 
angen dealltwriaeth drylwyr ar ein mentoriaid, nid 
yn unig o'r Safonau, ond sut y gallant ddarparu 
cyfleoedd priodol i ganiatáu i athrawon dan 
hyfforddiant ddatblygu a gwneud cynnydd. Gan 
weithio mewn partneriaeth ag ysgolion 
rhwydwaith a sefydliadau addysg uwch, rydym yn 
cefnogi ein gilydd yn hyn o beth. Trwy gael deialog 
broffesiynol reolaidd a gonest, mae gennym bellach 
gyd-ddealltwriaeth o'r prosesau asesu a chymedroli 
ac rydym yn teimlo'n hyderus wrth gynnig lefel 
briodol o her a chefnogaeth i alluogi ein hathrawon 
dan hyfforddiant i wneud eu gorau glas. 
 
- Caroline Grennan –Ysgol Uwchradd Caerdydd  
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Ysgolion arweiniol 

 

Mae gan ysgolion arweiniol fwy o gyfleoedd i 

sicrhau cysondeb o ran defnyddio'r Safonau 

mewn AGA ar draws y sector.  Dylent weithio ar 

y cyd â darparwr y brifysgol ac, mewn rhai 

achosion, ysgolion eraill i sicrhau bod dealltwriaeth 

glir o'r hyn sy'n ofynnol i gyflawni'r Safonau. Mae 

Mick Waters yn nodi yn ei adroddiad ar ymsefydlu 

athrawon i'r proffesiwn, “Mewn AGA, lle mae 

safonau a disgrifyddion yn cael eu defnyddio fel 

rhannau annatod o gyrsiau o'r dechrau, dywedir 

bod yr hyfforddeion yn gweld gwerth a budd 

myfyrio a dylanwad ar eu twf mewn addysgu. 

Mae’r rhai sy’n cefnogi hyfforddeion yn gweld y 

Safonau yn hanfodol ar gyfer llwyddiant. (Waters, 

2020, t. 19). Gall cydweithredu ar draws y 

Bartneriaeth gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, 

cydweithio ar ddylunio modiwlau, dysgu 

proffesiynol yn yr ysgol ar gyfer athrawon dan 

hyfforddiant a chymedroli asesiadau wrth gadw'r 

Safonau yn y canol bob amser. Gall y gwaith hwn 

gyfrannu at ddyheadau parhaus proffesiwn hunan-

wella mewn AGA a thu hwnt. 

Buddsoddir ysgolion arweiniol, yn ôl eu natur, yng 

nghanlyniadau athrawon dan hyfforddiant yn unol 

â'r Safonau ac effaith y rhaglenni ar y dirwedd 

addysg yng Nghymru. 

  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-11/learning-to-be-teacher-wales-induction-teachers-into-profession.pdf
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Cysylltu theori ag ymarfer 

Pob ysgol  

 

Rhan o rôl mentor yw helpu athrawon dan 

hyfforddiant i wneud y cysylltiadau rhwng 

theori ac ymarfer.  Mae hyn yn cynnwys gwneud 

y gorau o sesiynau mentor ac uwch fentor i drafod, 

archwilio a gwerthuso'r arfer y maent wedi'i weld 

sy'n cysylltu â'r theori y maent yn ei hadnabod. Rôl 

uwch fentor yw uwchsgilio mentoriaid fel y gallant 

helpu athrawon dan hyfforddiant yn well i wneud 

cysylltiadau yn eu dealltwriaeth. Gall mentoriaid 

helpu athrawon dan hyfforddiant i herio eu 

rhagdybiaethau ac ystyried ymarfer o wahanol 

onglau. Pan fydd mentoriaid yn modelu gwersi ac 

yn myfyrio ar ymarfer, gan egluro sut mae 

damcaniaethau wedi effeithio ar ddulliau addysgu, 

mae'n galluogi athrawon dan hyfforddiant i wneud 

y cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer a gweld nad 

ydyn nhw'n annibynnol ar ei gilydd. 

 

Wrth i athrawon dan hyfforddiant ddysgu 

agweddau damcaniaethol ar addysg yn y 

brifysgol, gall ysgolion elwa ar y themâu hyn a 

darparu cyfleoedd i athrawon dan 

hyfforddiant weld sut mae hyn yn edrych yng 

nghyd-destun yr ysgol.  Gallai hyn fod fel rhan o 

sesiynau grŵp gydag uwch fentoriaid ac arweinwyr 

ysgolion yn arwain neu fel rhan o gyfarfodydd 

mentor wythnosol parhaus sy'n gysylltiedig ag arfer 

yr athro/athrawes dan hyfforddiant ei hun. Mae 

hyn yn fwy effeithiol os caiff ei wneud o fewn dull 

cydweithredol a chydlynol gyda model ac amserlen 

y brifysgol.  

 

 

 

 
Fel mentor, mae'n bwysig fy mod yn cyfleu fy 
nealltwriaeth o theori a sut mae'n trosi i fy ymarfer 
yn yr ystafell ddosbarth. Mae amgylchynu iaith o 
amgylch y penderfyniadau rwy'n eu gwneud a'r 
rhesymeg y tu ôl i'r hyn rwy'n ei wneud trwy gydol y 
dydd yn bwysig fel y gall myfyrwyr ddatod y broses 
addysgu. Fel ymarferwyr profiadol, rydym yn aml 
yn gwneud pethau'n reddfol, p'un a yw'n setlo 
grŵp yn barod i ddysgu neu'r cwestiynau a 
ofynnwn pan fydd disgybl yn amharod i ymgysylltu. 
Mae meddwl yn uchel yn galluogi dealltwriaeth 
gliriach.Er enghraifft, wrth gynnal ymchwil 
weithredol ar ‘Teach Like a Champion’ gan Doug 
Lemov, mynegais wrth fy athro/athrawes dan 
hyfforddiant y rhesymau y tu ôl i ddewis disgyblion 
unigol wrth dreialu technegau ‘galw 
diwahoddiad’.Rydyn ni wedi gwneud llawer o waith 
i ddatblygu ein hysgol fel sefydliad dysgu a chredaf 
waeth pa bynnag gam rydych chi arno yn eich taith 
broffesiynol, mae ymchwil yn hanfodol i fireinio a 
datblygu addysgeg gryfach. 
 
- Sarah Cason – Ysgol Gynradd Palmerston 
 

 

Mae rhai ysgolion yn darparu sesiynau dysgu 

proffesiynol a banciau adnoddau i gefnogi 

dealltwriaeth ddamcaniaethol athrawon dan 

hyfforddiant o fewn cyd-destun ysgol gyfan. 

Gall hyn helpu athrawon dan hyfforddiant i weld 

bod y damcaniaethau maen nhw'n eu dysgu yn y 

brifysgol yn cael eu hadlewyrchu ym mholisi'r ysgol 

gyfan ac mewn strategaethau dysgu ac addysgu. 

Mae cysylltu theori ag ymarfer yn debygol o fod yn 

fwy llwyddiannus os yw mentoriaid yn 

ymgyfarwyddo â chynnwys prifysgol a gall yr uwch 

fentor gynnig cefnogaeth trwy fod yn gyfrwng 

rhwng prifysgol a mentor.  
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Mae neilltuo amser digyswllt wedi'i drefnu ar 

leoliad myfyriwr yn rhoi cyfle i athrawon dan 

hyfforddiant gymryd rhan mewn cynllunio, 

dadansoddi beirniadol a myfyrio.   Mae hyn yn 

cynnwys cynllunio amserlenni athrawon dan 

hyfforddiant yn ofalus i fodloni gofynion yr amser 

digyswllt penodol yn unol â chyngor darparwr y 

brifysgol. Mae'n ddefnyddiol pe bai mentor yn 

tywys yr athro/athrawes dan hyfforddiant am yr 

hyn y dylent fod yn ei wneud yn ystod yr amser 

hwn p'un a yw hynny'n arsylwi athrawon penodol, 

yn darllen testunau a argymhellir, yn cynllunio ar 

gyfer ymchwil, neu'n myfyrio ar eu harfer eu 

hunain. Efallai y bydd angen rhywfaint o arweiniad 

ar athrawon dan hyfforddiant ar sut i fyfyrio'n 

feirniadol ar eu haddysgu a gall defnyddio offer 

cipio gwersi fod yn fuddiol i gefnogi athrawon dan 

hyfforddiant yn ystod y cyfnod hwn.   

 

Ni ddylid ystyried bod amser digyswllt wedi'i 

drefnu ar gyfer myfyrio, ymchwilio neu 

ymholi yn ‘amser i ffwrdd’.   Mae'r amser hwn 

yn rhoi cyfle i athrawon dan hyfforddiant archwilio 

a gwneud synnwyr o ystod eang o agweddau sy'n 

angenrheidiol i ddod yn ymarferydd effeithiol ond, 

heb arweiniad, efallai na fydd athrawon dan 

hyfforddiant yn gwneud y gorau o'r amser hwn. 

 

Dylai athrawon dan hyfforddiant gael 

cyfleoedd i gydweithio, dysgu a chyfnewid 

gwybodaeth â staff arbenigol ar draws yr 

ysgol.   Mae hyn yn eu galluogi i adeiladu ar eu 

gwybodaeth ddamcaniaethol a gweld sut mae 

gweithwyr proffesiynol eraill yn rhoi'r hyn maen 

nhw wedi'i ddysgu ar waith. Er enghraifft, gallai 

myfyriwr dan hyfforddiant gael y dasg o dreulio 

diwrnod yn arsylwi cysyniad damcaniaethol ar 

draws adran, cyfnod oedran neu ysgol gyfan. Gallai 

athrawon dan hyfforddiant hefyd fynychu sesiynau 

dysgu proffesiynol ysgol gyfan a gweithio ochr yn 

ochr â staff profiadol sy'n archwilio agweddau ar 

addysgeg neu ddatblygiad ysgol gyfan yn fwy 

manwl.   

 

Yn yr un modd, gall amser a dreulir gydag 

arbenigwr yr ysgol mewn dysgu cyfunol, er 

enghraifft, roi amser i athrawon dan hyfforddiant 

ganolbwyntio ar agwedd ar addysgeg ond gyda'r 

budd o dynnu ar wybodaeth ac arbenigedd yr 

athro/athrawes arbenigol. Yn yr achos hwn, 

byddai'r athro/athrawes arbenigol yn canolbwyntio 

nid yn unig ar yr hyn y mae'n ei wneud ond pam y 

gwnaed dewisiadau addysgeg.  

 

 
Roedd fy mentor yn hynod gefnogol wrth fy 
ngalluogi i gysylltu theori ag ymarfer. Dysgais 
lawer iawn o arsylwi gweithwyr proffesiynol eraill a 
chynllunio ar y cyd ar gyfer profiadau addysgu. 
Cefnogodd hyn fy ymholiad proffesiynol a 
chaniatáu i mi arloesi ac archwilio fy ymarfer 
addysgeg. 
  
- Joe Baxter – athro dan hyfforddiant 
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Gall fod yn fuddiol i staff profiadol ac 

athrawon dan hyfforddiant os yw'r ysgol yn 

prynu testunau allweddol ar gyfer eu llyfrgell 

eu hunain. Gall rhestrau darllen prifysgolion fod 

yn ffynhonnell ddefnyddiol wrth ddewis testunau 

proffesiynol ar gyfer yr ysgol, a gall cyfeirio at y 

testunau hyn mewn sesiynau mentoriaid gefnogi 

dealltwriaeth athrawon dan hyfforddiant. Os oes 

unrhyw destunau allweddol sy'n sail i'r athroniaeth 

dysgu ac addysgu yn yr ysgol, mae'n ddefnyddiol 

rhannu'r testunau ag athrawon dan hyfforddiant yn 

ystod eu cyfnod sefydlu.   

 

Ysgolion arweiniol 

 

Gall ysgol arweiniol gyd-greu cyfleoedd 

strwythuredig wedi'u cynllunio i'w trafod 

gydag athrawon dan hyfforddiant am sut fydd 

damcaniaethau penodol yn edrych yn 

ymarferol a sut maent yn cael eu hwyluso ar 

lefel ysgol gyfan.   Yn yr achos hwn, mae 

cyfrifoldeb yn mynd y tu hwnt i athrawon dan 

hyfforddiant yn eu hysgol eu hunain ac yn ymestyn 

i'r garfan gyfan o athrawon dan hyfforddiant mewn 

rhwydwaith neu glwstwr o ysgolion. Mae'r 

sesiynau hyn yn helpu athrawon dan hyfforddiant i 

gymharu, cyferbynnu a chyfuno’r hyn a welsant, 

gan archwilio sut y gall theori benodol amlygu ei 

hun mewn gwahanol ffyrdd.  Cyflawnir hyn trwy 

hwyluso trafodaeth, annog athrawon dan 

hyfforddiant i fod yn werthusol a dadansoddol, 

llunio casgliadau, ac ehangu eu dealltwriaeth y tu 

hwnt i'w profiad uniongyrchol. 

 

Efallai y bydd ysgolion arweiniol yn gallu 

cynnig profiadau nad yw rhai athrawon dan 

hyfforddiant yn eu cael yn eu hysgolion 

lleoliad gwaith.   Cyfrifoldeb yr ysgol arweiniol, 

felly, yw nodi bylchau mewn gwybodaeth a 

phrofiad i alluogi athrawon dan hyfforddiant i 

dderbyn unrhyw gefnogaeth sydd ei hangen arnynt 

i ddeall egwyddorion damcaniaethol sy'n cael eu 

trafod.  Er enghraifft, gallai hyn fod ar ffurf 

wythnos ddewisol lle mae athrawon dan 

hyfforddiant yn ymgolli mewn damcaniaethau ac 

arferion newydd. Yn yr un modd, gall ysgolion 

arweiniol dynnu ar arbenigedd a phrofiad o bob 

rhan o'r Bartneriaeth i hwyluso sesiwn â ffocws ar 

faes angen.   
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Croesawu ymholi proffesiynol 
 

 

Pob ysgol   

 

Mae datblygu'r ysgol fel sefydliad dysgu yn 

cynnwys sefydlu diwylliant ymholi, arloesi ac 

archwilio ar gyfer staff ac athrawon dan 

hyfforddiant. Mae pob rhaglen addysg athrawon 

gychwynnol yng Nghymru yn seilio dysgu athrawon 

dan hyfforddiant ar ymarfer a arweinir gan 

ymholiadau fel y gall ysgolion elwa os yw athrawon 

dan hyfforddiant yn rhan annatod o ddiwylliant yr 

ysgol gyfan. Gallai hyn gynnwys darparu cyfleoedd i 

athrawon dan hyfforddiant fod yn rhan o 

brosiectau ymchwil weithredol a chymryd rhan 

mewn ymarfer cydweithredol yn yr ysgol wrth 

weithio ochr yn ochr ag ymarferwyr profiadol. 

Gallai hefyd gynnwys annog athrawon dan 

hyfforddiant i rannu eu hymchwil â'r uwch dîm 

arwain, llywodraethwyr ac aelodau eraill o 

gymuned yr ysgol. Yn aml, mae ymarferwyr 

profiadol yn ennill cymaint o'r profiad hwn ag y 

mae athrawon dan hyfforddiant yn ei wneud 

oherwydd y safbwyntiau ffres y gall athrawon dan 

hyfforddiant eu darparu. 

 

 

 

 

 

 

Mae angen cyfleoedd ar athrawon dan 

hyfforddiant i roi'r hyn maen nhw wedi'i 

ddarllen ar waith yn yr ystafell ddosbarth.   

Nid oes angen i hyn fod o fewn cyd-destun 

dosbarth cyfan bob amser. Yn lle hynny, efallai y 

bydd angen amser a lle arnyn nhw i archwilio hyn 

ar ffurf ymchwil weithredu gyda grŵp ymyrraeth 

bach. Mae ymyriadau llai yn seiliedig ar 

ymholiadau yn darparu cyfleoedd i arbrofi, arloesi 

neu ddod o hyd i atebion i broblem. Gellir rhannu'r 

canlyniadau ag ymarferwyr profiadol sy'n rhoi cyfle 

i bawb archwilio syniadau a datblygiadau addysgol 

newydd yn eu cyd-destunau eu hunain. 

 

 
Mae diwylliant dysgu proffesiynol cryf yn ein hysgol 
yn caniatáu i fyfyrwyr gymryd rhan mewn darllen 
ac ymchwil ehangach, sy'n berthnasol i'w 
hymarfer.Rydym yn darparu ystod eang o 
gyfleoedd iddynt weithio ochr yn ochr â'n staff 
mewn grwpiau dysgu ac addysgu, rhaglenni 
hyfforddiant mewn swydd, cyfleoedd dysgu ar-lein, 
a grwpiau datblygu'r cwricwlwm. Ochr yn ochr â 
hyn, mae gennym raglen sefydlu ddynodedig sy'n 
canolbwyntio ar anghenion datblygu AGA unigol. 
Yn ystod y rhaglen sefydlu, maent yn cael llawer o 
gyfleoedd i ddatblygu eu dealltwriaeth o brosesau 
a strwythurau ysgolion ynghyd ag amser i weithio 
ar y cyd ag ANG, staff newydd, a myfyrwyr AGA o 
brifysgolion eraill. 
  
- Alison Lambert – Ysgol Uwchradd Hawthorn  
 

 

Trwy ddyrannu amser ac adnoddau ar gyfer 

gweithio ar y cyd a dysgu ar y cyd, gall 

mentoriaid ac athrawon dan hyfforddiant 

elwa ar ddatblygu arfer ystafell ddosbarth 
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effeithiol.    Gall hyn gynnwys mentoriaid yn 

cymryd rhan mewn unrhyw ymchwil weithredu y 

gallai fod angen i'r athro/athrawes dan 

hyfforddiant ei gwneud fel rhan o'u disgwyliadau 

prifysgol. Mae llawer o ffyrdd y gall mentoriaid 

gymryd rhan, fel arsylwi dysgu gyda'i gilydd neu 

gefnogi athrawon dan hyfforddiant wrth drefnu 

gweithgareddau ac arolygon llais disgyblion. Gall 

cydlynu teithiau cerdded dysgu hefyd ddarparu 

cyfleoedd dysgu gwerthfawr yn enwedig wrth 

ddilyn trafodaeth grŵp. Mae ymholi cydweithredol 

yn galluogi pawb sy'n cymryd rhan i adeiladu ar eu 

gwybodaeth, eu sgiliau a'u profiad presennol ac yn 

rhoi cyfle i feirniadu arferion cyfredol ac ymchwilio 

i ddulliau newydd. 

 

Gall mentoriaid helpu athrawon dan 

hyfforddiant i ystyried ‘problemau’ fel 

cyfleoedd i ddysgu.   Gellir cyflawni hyn trwy eu 

hannog i ganolbwyntio ar hunan-wella gan 

ddefnyddio technegau sy'n seiliedig ar ymholiadau 

neu trwy eu hannog i arbrofi ac arloesi. Er 

enghraifft, gallai athro/athrawes dan hyfforddiant 

gael anawsterau wrth sefydlu presenoldeb cryf yn 

yr ystafell ddosbarth, a all effeithio ar reoli ystafell 

ddosbarth. Efallai y bydd mentor yn cyfeirio'r 

athro/athrawes dan hyfforddiant at rywfaint o 

ddarllen defnyddiol o amgylch y pwnc a'i annog i 

ymchwilio i atebion i roi cynnig arnynt yn eu 

hymarfer eu hunain. Gan weithio ochr yn ochr â'r 

mentor neu eu cyfoedion, gall athrawon dan 

hyfforddiant drafod a chyfnewid syniadau ac o 

bosibl arsylwi arfer gorau yn yr ysgol. Gall 

myfyrdodau ar effaith dulliau newydd o ymarfer 

helpu'r athro/athrawes dan hyfforddiant i nodi rhai 

argymhellion personol a'r camau nesaf.  

 

Mae ysgolion mewn sefyllfa unigryw i alluogi 

athrawon dan hyfforddiant i ddefnyddio a 

deall data mewn cyd-destunau go iawn.   Mae 

angen i uwch fentoriaid a mentoriaid helpu 

athrawon dan hyfforddiant i ddeall a defnyddio'r 

rhaglenni sy'n cadw data yn yr ysgol, e.e. SIMS, ac i 

ddeall sut i ychwanegu, cyrchu a thrin y data. Bydd 

hyn yn galluogi athrawon dan hyfforddiant i ofyn 

cwestiynau am berfformiad disgyblion mewn 

perthynas â setiau data penodol. Er enghraifft, 

gallant ddefnyddio data i ymchwilio i berfformiad 

grwpiau o ddysgwyr. Nid yn unig y bydd hyn yn rhoi 

mewnwelediad iddynt o gynnydd dysgwyr, ond gall 

hefyd fod yn un ffordd o asesu effaith eu haddysgu. 

 

Trwy gymryd rhan mewn partneriaethau 

AGA, gall ysgolion fanteisio ar yr amrywiaeth 

gyfoethog o gyfleoedd dysgu sy'n cael eu 

hymestyn trwy'r Bartneriaeth. Gall hyn 

gynnwys bod yn rhan o rwydwaith o ysgolion sy'n 

gweithio ar y cyd ar brosiectau ymchwil dan 

arweiniad y Brifysgol. Gall hefyd gynnwys rhyddhau 

staff i gymryd rhan mewn cyfleoedd datblygu gan 

weithio ochr yn ochr ag ymarferwyr prifysgol ac 

ysgolion eraill hyd yn oed os yw hyn y tu hwnt i'r 

disgwyliad lleiaf o fod mewn Partneriaeth. Mae 

cyfarfodydd rhwydwaith yn cynnig cyd-destun 

hanfodol ar gyfer ymholi proffesiynol a datblygu 

ymarferwyr profiadol. 

 

 

 

Ysgolion arweiniol 

 

Mae angen i ysgolion arweiniol ddarparu lle i 

athrawon dan hyfforddiant brofi eu syniadau 

sy'n dod i'r amlwg.  Trwy gynnwys strategaethau 
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fel astudio gwersi, rowndiau addysgu neu ymarfer 

dan arweiniad ymholiadau, gellir rhoi cyfle i 

athrawon dan hyfforddiant archwilio'r hyn maen 

nhw'n ei ddysgu yn yr ysgol yn erbyn mathau eraill 

o wybodaeth broffesiynol sydd ar gael gan eu 

prifysgol ac i'r gwrthwyneb. Mae hyn yn eu galluogi 

i ddatblygu ymdeimlad o broffesiynoldeb estynedig 

a fydd yn eu helpu i fod yn wirioneddol fyfyriol am 

eu harfer eu hunain ac mae'n sicrhau bod rhaglenni 

AGA yn ymarferol ac yn heriol yn ddeallusol. 

 

Mae cyfrifoldeb proffesiynol i ysgolion 

arweiniol gymryd rhan mewn arferion sy'n 

seiliedig ar ymholiadau sy'n canolbwyntio ar y 

model Partneriaeth. Mae hyn oherwydd bod 

ysgolion prifysgol ac ysgolion arweiniol yn rhannu 

cyfrifoldeb ar y cyd am gyflawni a chanlyniadau yn 

y bartneriaeth. Bydd ysgolion arweiniol, wrth 

weithio gyda'r brifysgol, yn gweld ymholi 

proffesiynol yn ffordd amhrisiadwy o archwilio 

effeithiolrwydd darpariaeth AGA.   Gallai hyn 

gynnwys cymryd rhan mewn ymarfer gwerthuso a 

dod o hyd i adborth ar gynnwys, cyflwyno, cynnydd 

a llesiant gan athrawon dan hyfforddiant ac 

ysgolion eraill o fewn rhwydwaith neu glwstwr. 

 

Mae ysgolion arweiniol yn cynnig modelau 

ymarfer sy'n cefnogi ymholi proffesiynol. Dylai fod 

diwylliant o ddysgu proffesiynol yn yr ysgol sy'n 

treiddio o'r uwch dîm arwain i ymarferwyr 

dosbarth. Mae bod yn agored i archwilio ei arferion 

addysgeg ei hun yng ngoleuni tystiolaeth o ymchwil 

ac mewn mannau eraill yn debygol o ddylanwadu 

ar agweddau'r athro/athrawes dan hyfforddiant ei 

hun at ymholiad proffesiynol fel ffordd o wella 

arfer. Yn yr un modd, lle mae hyn yn cael ei wneud 

yn dda, gellir rhannu enghreifftiau da ar draws y 

Bartneriaeth er mwyn i'r holl bartneriaid elwa 

arnynt. Mae hyn yn cynnwys chwilio am 

ddeunyddiau dysgu priodol, cyfrannu at 

gynadleddau, gweminarau neu gyfleoedd dysgu 

proffesiynol eraill.  
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Hyrwyddo datblygiad y Gymraeg 
 

 

Pob ysgol  

 

Er mwyn cefnogi athrawon dan hyfforddiant 

yn natblygiad y Gymraeg, bydd mentoriaid 

eisiau sefydlu beth yw man cychwyn yr 

athro/athrawes dan hyfforddiant a 

chanolbwyntio ar hyrwyddo ymrwymiad 

parhaus cadarnhaol i'w gynnydd.   Efallai na 

fydd rhai athrawon dan hyfforddiant wedi cael 

unrhyw brofiad blaenorol o ddefnyddio'r Cymraeg 

ar ffurf lafar neu ysgrifenedig; bydd athrawon dan 

hyfforddiant eraill yn rhugl yn y defnydd o 

Gymraeg ac efallai mai Cymraeg fydd eu hiaith 

gyntaf; mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, efallai 

bod rhai athrawon dan hyfforddiant wedi astudio 

eu graddau blaenorol trwy gyfrwng Saesneg ac 

efallai mai dim ond yn ddiweddar y maent wedi 

dod yn ôl i ddefnyddio'r Gymraeg. Felly, mae 

sefydlu llinell sylfaen yn ddechrau pwysig. Mewn 

rhai ysgolion uwchradd, er enghraifft, lle mae gan 

athrawon dan hyfforddiant arbenigedd i lefel Safon 

Uwch neu du hwnt yn y Gymraeg, maent yn 

manteisio ar y llinell sylfaen hon ac yn cynnig 

cyfleoedd iddynt ddysgu Cymraeg yng Nghyfnod 

Allweddol is 3. Nid yn unig y mae hyn yn adeiladu 

ar eu gwybodaeth a'u sgiliau, ond mae'n darparu 

cyfleoedd i adeiladu maes arbenigedd ychwanegol. 

 

Mae fframwaith yn bodoli i gefnogi cynnydd 

athrawon dan hyfforddiant yn y Gymraeg. 

Efallai y bydd mentoriaid am ddefnyddio'r 

Fframwaith Cymhwysedd Iaith Gymraeg ar gyfer 

Ymarferwyr Addysg i hwyluso unrhyw drafodaeth 

am alluoedd yr athro/athrawes dan hyfforddiant a 

nodi targedau parhaus ar gyfer datblygu. Mae'r 

fframwaith yn helpu mentor ac athro/athrawes 

dan hyfforddiant i fyfyrio ar eu sgiliau penodol 

mewn darllen, ysgrifennu ac ar lafar ond hefyd eu 

hyder i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ystafell 

ddosbarth. Mae'r fframwaith yn berthnasol i bob 

athro/athrawes dan hyfforddiant ac 

athro/athrawes profiadol ni waeth a ydyn nhw'n 

Gymraeg neu'n Saesneg a gall hyn fod yn 

galonogol, yn enwedig i'r rheini ar ddechrau eu 

taith. 

 

 
 

Mae’n arfer da i nodi aelod o staff a all 

weithredu fel ‘hyrwyddwr’ i athrawon dan 

hyfforddiant ar gyfer y Gymraeg.  Gall yr 

hyrwyddwr Cymraeg fod yn arbenigwr iaith neu 

gallai fod yn rhywun sy'n frwdfrydig dros yr iaith 

ond, y naill ffordd neu'r llall, byddai'n rhywun a 

allai gynnig hyfforddiant â ffocws yn yr ysgol neu 

gyfeirio athrawon dan hyfforddiant at gymorth 

ddefnyddiol ar-lein. Weithiau mae gan ysgolion eu 

deunyddiau cymorth cyd-destun benodol eu 

hunain, fel ymadroddion ystafell ddosbarth yn 

Gymraeg neu eiriaduron yr hoffent eu rhannu. 

Gallai cyfeirio deunyddiau dysgu iaith ar-lein 

Llywodraeth Cymru fod yn ffordd i bontio'r bwlch 

hwn, er enghraifft Cymraeg Gwaith / Work Welsh 

ar gyfer athrawon dan hyfforddiant Saesneg neu 

https://www.cscjes-cronfa.co.uk/repository/resource/ee834c96-ecdf-4fb8-8a95-7aa4fcf13068/en
https://www.cscjes-cronfa.co.uk/repository/resource/ee834c96-ecdf-4fb8-8a95-7aa4fcf13068/en
https://learnwelsh.cymru/work-welsh/introducing-work-welsh/
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adnodd Sgiliau Iaith Athrawon ar gyfer athrawon 

dan hyfforddiant Cymraeg. Rhaid i ysgolion fod yn 

ymwybodol bod disgrifydd penodol o dan ‘Dysgu 

Proffesiynol’ y mae’n rhaid i athrawon dan 

hyfforddiant ei fodloni o fewn y Safonau ar gyfer 

statws athro cymwysedig sy’n gysylltiedig â 

datblygu eu Cymraeg. 

 

 

Gall uwch fentoriaid gydlynu cyfleoedd i 

athrawon dan hyfforddiant arsylwi arfer 

gorau wrth ddatblygu eu Cymraeg.   Mewn 

ysgolion cynradd ac uwchradd, nid yw bob amser 

yn wir bod athro/athrawes dan hyfforddiant yn 

cael ei leoli gyda defnyddiwr hyderus o'r Gymraeg. 

Felly, dylai uwch fentoriaid ystyried cydlynu 

cyfleoedd i athrawon dan hyfforddiant arsylwi 

gwersi Cymraeg neu'r Gymraeg yn cael eu 

defnyddio mewn ystod o wahanol feysydd pwnc a 

addysgir gan ymarferwyr hyderus.  Bydd cynnwys 

cyfleoedd i ddysgu gan athrawon profiadol yn 

datblygu neu'n adnewyddu gwybodaeth, sgiliau a 

hyder iaith. 

 

Efallai y bydd athrawon dan hyfforddiant, 

wrth ddatblygu eu hiaith Gymraeg eu hunain, 

yn brin o hyder i ennyn diddordeb dysgwyr yn 

eu defnydd eu hunain o'r iaith.   Gall 

mentoriaid gefnogi athrawon dan hyfforddiant 

trwy eu hannog i feddwl yn fwy gofalus am 

ymatebion disgyblion a defnydd cyffredinol o'r 

Gymraeg wrth gynllunio. Yn dibynnu ar y wers, 

galluoedd neu gyfrwng disgyblion, gallai hyn 

gynnwys meddwl am yr hyn y bydd y disgyblion yn 

ei ddweud neu'n ei ysgrifennu yng nghyd-destun y 

dysgu. Mae hyn yn golygu sicrhau bod athrawon 

dan hyfforddiant yn meddwl am Gymraeg y 

disgyblion sy’n gysylltiedig â’r pwnc sy’n cael ei 

astudio, ac sydd y tu hwnt i gynnwys Cymraeg bob 

dydd. Bydd y Fframwaith Cymhwysedd Iaith 

Gymraeg hefyd yn ddefnyddiol i gefnogi mentoriaid 

ac athrawon dan hyfforddiant gyda hyn. 

 

 
 

Yn ogystal â meddwl am ddatblygiad y 

Gymraeg, bydd angen cymorth ar athrawon 

dan hyfforddiant i ymgorffori'r Cwricwlwm 

Cymreig ar draws y cwricwlwm.   Mae chwilio 

am gysylltiadau ar draws y cwricwlwm yn rhoi 

dyfnder a chyd-destun sy'n paratoi athrawon dan 

hyfforddiant ar gyfer Cwricwlwm newydd Cymru. 

Mae hyn yn rhywbeth y bydd mentoriaid eisiau ei 

ystyried wrth drafod cynllunio athrawon dan 

hyfforddiant a gallent rannu sut mae'r Cwricwlwm 

Cymreig yn cael ei ystyried yng nghynllunio a 

pholisïau ysgol gyfan. 

 

Gallai sefydlu i'r ysgol gynnwys sut mae'r 

Gymraeg yn cael ei hyrwyddo o fewn ac ar 

draws cymuned yr ysgol.   Mae hyn yn galluogi 

athrawon dan hyfforddiant i ddeall a chefnogi'r 

weledigaeth, y nodau a'r amcanion wrth ddarparu 

cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu defnydd 

cymdeithasol o'r Gymraeg ym mhob agwedd ar eu 

bywydau. Bydd angen iddynt hefyd ddeall sut mae 

polisi'r ysgol yn cyd-fynd â'r fframwaith Siarter Iaith 

cenedlaethol. Mae hyn yn bwysig er mwyn gwneud 

i'r athro/athrawes dan hyfforddiant deimlo'n rhan 

o gymuned yr ysgol gyfan ac yn eu helpu i 

werthfawrogi sut y gallant gyfrannu at 

flaenoriaethau cenedlaethol. 

 

 

 

https://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/sgiliauiaith/adnoddau/sgiliauiaithathrawon/
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/siarter-iaith
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Mae'r tîm AGA yn Ysgol Uwchradd Fitzalan yn 
cynllunio cyfres o sesiynau dysgu proffesiynol sy'n 
gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cymreig a 
Dwyieithrwydd ar draws y cwricwlwm. Mae'r 
sesiynau hyn yn rhoi cyd-destun i rôl a chyfrifoldeb 
athrawon dan hyfforddiant ac yn eu helpu i feithrin 
gwerthfawrogiad o'r Gymraeg. Mae athrawon dan 
hyfforddiant yn cwblhau’r modiwlau ‘Cymraeg 
Gwaith’ yn ogystal â chwblhau arsylwadau a 
theithiau cerdded dysgu i weld dysgu cyfrwng 
Cymraeg ar waith. Mae athrawon dan hyfforddiant 
yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod a theithiau ac yn 
cael eu hannog i ddyfarnu pwyntiau ‘Siarad 
Cymraeg’ i ddisgyblion sy’n defnyddio Cymraeg yn 
eu gwersi; fe'u hanogir i feithrin agwedd 
gadarnhaol at ddatblygiad y Gymraeg. 
 
- Angela Thomas –Ysgol Uwchradd Fitzalan 
 

 

Ysgolion arweiniol 

 
Mae gan ysgolion Cymraeg, dwyieithog neu 

arweiniol sydd â darpariaeth Gymraeg ragorol 

lawer i'w gynnig i ysgolion o fewn eu 

rhwydweithiau neu eu clystyrau.  Gall ysgolion 

arweiniol weithio gyda phrifysgolion i gefnogi'r 

gymuned broffesiynol ehangach i gefnogi addysgeg 

dda sy'n gysylltiedig â dysgu iaith a hyrwyddo'r 

Gymraeg. Os nad yw hyn yn digwydd eisoes, gallai'r 

ysgolion arweiniol hyn gychwyn trafodaeth 

strategol gyda'r Bartneriaeth ynghylch y ffordd 

orau o ledaenu arfer da. 

 

Dylai ysgolion arweiniol gymryd cyfleoedd i 

gynnwys eu hunain mewn prosiectau ymchwil 

sy'n gysylltiedig â darpariaeth datblygu'r 

Gymraeg.  Mae galw cynyddol am ymchwil yn 

ymwneud â darpariaeth gyfredol a rhannu arfer 

gorau er mwyn cwrdd â nodau strategol 

Llywodraeth Cymru fel yr amlinellir yn Cymraeg 

2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg.   Mae gan 

ysgolion arweiniol, fel dylanwadwyr allweddol ar 

athrawon gyrfa gynnar ran fawr i'w chwarae wrth 

gyflawni'r weledigaeth hon. 

 

Mae ysgolion arweiniol cyfrwng Cymraeg yn 

ddylanwadwyr allweddol wrth recriwtio 

athrawon cyfrwng Cymraeg i'r proffesiwn.   

Gall hyn gynnwys cysylltu'n agos â phrifysgolion 

ynghylch sut y gallant annog ymgeiswyr cyfrwng 

Cymraeg, defnyddio cysylltiadau i nodi ac annog 

darpar athrawon, neu gymryd rhan mewn 

cyfweliadau a diwrnodau agored ac unrhyw 

brosiectau recriwtio eraill. 

  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-04/cymraeg-2050-miliwn-o-siaradwyr-cynllun-gweithredu-2019-i-2020.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-04/cymraeg-2050-miliwn-o-siaradwyr-cynllun-gweithredu-2019-i-2020.pdf
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Cymryd diddordeb yng ngwaith academaidd 

athrawon dan hyfforddiant 
 

 

Pob ysgol  

 

Mae ysgrifennu am eu hymarfer ar ffurf 

aseiniad academaidd yn helpu'r 

athro/athrawes dan hyfforddiant i fynegi a 

myfyrio ar ei hunaniaeth broffesiynol sy'n dod 

i'r amlwg. Mae'r proffesiwn addysgu yn symud 

tuag at ddull ysgolheigaidd o ddatblygu ymarfer, 

gydag athrawon yn ymgysylltu ag ymchwil i ddod 

yn ymarferwyr beirniadol, myfyriol sy'n gallu 

mynegi eu rhesymeg dros eu dewisiadau addysgeg. 

Mae aseiniadau academaidd yn cefnogi athrawon 

dan hyfforddiant i ddatblygu'r gwarediadau 

ysgolheigaidd sydd eu hangen arnynt i fynd i'r 

proffesiwn. Mae hefyd yn cefnogi'r athro/athrawes 

dan hyfforddiant i ddysgu sut i syntheseiddio 

syniadau o ymchwil ac i werthuso eu 

defnyddioldeb yn eu cyd-destunau ysgol eu hunain 

i wella dysgu eu disgyblion. Mae hefyd yn helpu 

athrawon dan hyfforddiant i ddysgu sut i fynegi eu 

damcaniaethau ymarfer eu hunain dros amser.  

 

Dylai partneriaethau ddefnyddio dull 

cydweithredol o gefnogi gwaith academaidd 

athrawon dan hyfforddiant.   Er y gallai gwaith 

academaidd gael ei ystyried yn barth y brifysgol ar 

un adeg, mae pob rhaglen AGA achrededig bellach 

yn cymryd agwedd integredig tuag at theori ac 

ymarfer ac yn darparu cyfleoedd i athrawon dan 

hyfforddiant ddatblygu'n gyfannol mewn lleoliad 

ymarfer. Gellir annog athrawon dan hyfforddiant i 

ystyried eu gwaith academaidd fel cyfrannwr at 

gyflawni'r Safonau ar y lefel sy'n ymwneud â statws 

athro cymwysedig. Yn ei dro, gall mentoriaid helpu 

gyda hyn trwy gymryd diddordeb yng ngwaith 

academaidd athrawon dan hyfforddiant, eu cefnogi 

trwy ddeialog broffesiynol a'u helpu i fyfyrio'n 

feirniadol. 

Mae angen i fentoriaid wybod gofynion 

academaidd rhaglen yr athro/athrawes dan 

hyfforddiant.  Mae athrawon dan hyfforddiant 

israddedig yn gweithio hyd at lefel 6 (sy'n cyfateb i 

radd ar ddiwedd B3) ac mae athrawon dan 

hyfforddiant ôl-raddedig yn gweithio hyd at lefel 7 

(sy'n cyfateb i lefel meistr). Mae hyn yn golygu y 

bydd disgwyl i'r athro/athrawes dan hyfforddiant 

fod yn fwyfwy myfyriol wrth symud ymlaen. Mae'n 

ddefnyddiol os gall mentoriaid chwarae rhan 

weithredol wrth ofyn i athrawon dan hyfforddiant 

fyfyrio ar eu profiad yn yr ystafell ddosbarth a 

chyfeirio at eu gwybodaeth ddamcaniaethol gan 

fod yn ymwybodol o sut y gallai hyn drosi i 

ysgrifennu academaidd yn ddiweddarach. Gallai 

hyn gynnwys modelu mynegiant theori ac ymarfer 

mewn deialog broffesiynol. 
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Mae'r ysgol yn arbenigwr mewn ymarfer 

proffesiynol a darparu cyd-destun yr ysgol. 

Gall yr ysgol gefnogi athrawon dan hyfforddiant 

trwy ddarparu cyd-destun dilys ar gyfer yr ymchwil 

a darparu cyfleoedd a/neu dystiolaeth i gyfrannu at 

aseiniad athrawon dan hyfforddiant. Gall 

dogfennau ysgol allweddol sy'n amlinellu 

gweledigaeth yr ysgol a chynlluniau datblygu a 

gwella helpu athrawon dan hyfforddiant i ddeall 

mwy am eu cyd-destun ysgol unigol. Gall y broses 

hon helpu athrawon dan hyfforddiant i fireinio eu 

haseiniad a'u gwneud yn fwy ystyrlon a 

pherthnasol ar gyfer y cyd-destun y maent yn 

gweithio ynddo. Nid oes disgwyl i fentoriaid 

brawfddarllen aseiniadau, ond bydd disgwyl iddynt 

gael trafodaethau dysgu proffesiynol ynghylch 

agweddau allweddol ar yr aseiniad sy'n effeithio ar 

addysgeg ac ymarfer. 

 

 
Roedd y profiad o gymryd rhan mewn ymchwil yn 
gadarnhaol iawn. Caniataodd imi archwilio maes o 
ddiddordeb a chydgrynhoi fy marn a'm 
strategaethau addysgu fy hun. Cawsom ein hannog 
i edrych ar y damcaniaethau mewn ffordd drylwyr, 
edrych ar y syniadau sy'n sail i'r testunau a sut 
roedd yn edrych yn ymarferol ac yna sut y byddai'n 
gweithio yn ein cyd-destun penodol ein hunain fel 
athrawon sy'n gweithio yng Nghymru. Roedd y 
profiad o gwblhau fy ymchwil yn ddefnyddiol iawn 
pan ddechreuais weithio yn fy ysgol yn ystod fy 
mlwyddyn ANG. Oherwydd faint o ymchwil a faint o 
destunau y gwnes i eu harchwilio, roeddwn i'n 
teimlo bod gen i ddealltwriaeth gref iawn o'r maes 
addysgu penodol roeddwn i wedi edrych arno ac 
roeddwn i'n teimlo y gallwn  drosglwyddo fy 
strategaethau a'm technegau fy hun yn 
hyderus.Teimlais ei fod yn sail i fy ymarfer fy hun 
ond roeddwn hefyd yn teimlo'n hyderus i rannu fy 
ymchwil ag eraill hefyd. 
 
- Molly Steers – Athrawes dan hyfforddiant  
 

 

Gall gwaith academaidd athrawon dan 

hyfforddiant fod yn fuddiol i’r ysgol gyfan.   

Mae athrawon dan hyfforddiant yn debygol o 

ymgymryd ag ystod eang o weithgareddau 

academaidd, megis archwilio'n feirniadol bolisi 

ysgol neu gynnal ymchwiliad i ddull o addysgeg. 

Gall hyn arwain at fyfyrio beirniadol diddorol 

ymhlith staff wrth iddynt gynorthwyo'r 

athro/athrawes dan hyfforddiant i feddwl am eu 

pwnc. Gellir annog athrawon dan hyfforddiant i 

ledaenu eu canfyddiadau i'r ysgol fel y gall yr ysgol 

elwa. Mewn rhai achosion, gellir rhannu 

canfyddiadau hefyd mewn cyfarfodydd adrannol 

neu staff, neu gellir gofyn i'r athro/athrawes dan 

hyfforddiant gyflwyno ei syniadau. 

 

 
 

Bydd athrawon dan hyfforddiant yn dilyn 

arferion moesegol ym mhob agwedd ar eu 

gwaith addysgu ac academaidd.  Mae bod yn 

foesegol yn golygu bod disgwyl i athrawon dan 

hyfforddiant ymddwyn yn broffesiynol bob amser, 

gan gynnwys wrth wneud penderfyniadau bob 

dydd yn yr ystafell ddosbarth. Nid yw hyn yn 

berthnasol i aseiniadau academaidd yn unig, a dylai 

ffurfio sylfeini ymarfer parhaus yn unol â'r Cod 

Ymddygiad Proffesiynol. Wrth gwblhau gwaith 

academaidd, bydd athrawon dan hyfforddiant yn 

dilyn codau ymarfer clir gan gynnwys y rhai sy'n 

benodol i'w prifysgol yn ogystal â chanllawiau BERA 

ar gyfer ymchwil addysgol. Er enghraifft, bydd 

disgwyl iddynt roi sylw dyledus i gyfrinachedd a 

https://www.bera.ac.uk/publication/ethical-guidelines-for-educational-research-2018
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GDPR. Bydd athrawon dan hyfforddiant yn 

gweithio'n agos â'u prifysgol i gael cymeradwyaeth 

foesegol ar gyfer unrhyw ymchwil neu ymholiad, a 

bydd angen iddynt hefyd gydymffurfio ag unrhyw 

brosesau ar gyfer cael caniatâd sy'n berthnasol yn 

eu hysgol leoliad. 

 

Mae ansawdd arholwyr allanol yn sicrhau 

marcio a chymedroli aseiniadau yn ogystal ag 

asesu athrawon dan hyfforddiant ar leoliad 

gwaith.   Mae pob rhaglen AGA yn dilyn 

gweithdrefn sicrhau ansawdd drwyadl, gan 

gynnwys mewnbwn gan Gyngor y Gweithlu 

Addysg, Estyn a chan arholwyr allanol sydd fel arfer 

â phrofiad o brifysgolion eraill. Eu rôl yw sicrhau 

bod gweithdrefnau'n cael eu dilyn, a'u bod yn 

darparu meincnod o ansawdd y ddarpariaeth 

ledled y DU. Byddant yn adolygu sampl o waith 

wedi'i asesu, rhoi sylwadau ar bolisïau a 

gweithdrefnau ac efallai y byddant yn ymweld â'r 

ysgol i drafod y profiad o safbwynt myfyriwr a 

safbwynt ysgol. Dylai mentoriaid ac arweinwyr 

ysgolion ddeall, pe baent yn cael ymweliad gan 

arholwr allanol, y bydd y ffocws ar sicrhau ansawdd 

y gweithdrefnau a'r canlyniadau yn hytrach nag 

asesu ansawdd y ddarpariaeth mewn ysgolion. 

 

 
 

Ysgolion arweiniol 

 

Ar lefel strategol, efallai y gofynnir i ysgolion 

arweiniol gyd-greu a chyfrannu at werthuso 

aseiniadau academaidd.   Un o nodweddion 

AGA yng Nghymru yw perchnogaeth y rhaglenni 

gan bartneriaethau ysgolion a Phrifysgolion. 

Ymhob partneriaeth, mae ysgolion arweiniol 

dynodedig yn helpu i oruchwylio cyfeiriad strategol 

y bartneriaeth. Efallai y gofynnir iddynt hefyd roi 

adborth ar ddefnyddioldeb aseiniadau academaidd 

ac elfennau allweddol eraill o'r rhaglen yn ogystal â 

goruchwylio'r lleoliadau profiad addysgu 

proffesiynol. Mae hyn yn rhan o'r cyd-greu a'r 

gwerthusiad parhaus o'r rhaglenni eu hunain.  
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Gwneud defnydd ymarferol ac effeithiol o 

gyllid 
 

Pob ysgol  

 

Pa bynnag rôl y mae eich ysgol yn ei chwarae 

mewn Partneriaeth, byddwch yn derbyn cyllid 

ar gyfer cefnogi athrawon dan hyfforddiant.  
Mae cyllid ar gyfer lleoliadau yn adlewyrchu'r 

gydnabyddiaeth bod hyn yn dod â rhywfaint o 

lwyth gwaith ychwanegol i'r athrawon dosbarth 

sy'n croesawu athrawon dan hyfforddiant ac i o 

leiaf un aelod o uwch arweinwyr a fydd yn 

goruchwylio darpariaeth athrawon dan 

hyfforddiant yn yr ysgol. Yn erbyn cefndir 

cyllidebau ysgolion heriol, mae'n hanfodol bod y 

cyllid sydd ar gael i ysgolion ar gyfer cymryd rhan 

mewn AGA yn cael ei roi i'r eithaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd gan gyllid gysylltiad uniongyrchol â 

Chytundebau Partneriaeth y cytunwyd arnynt 

ar y cyd fel y nodir ym Memorandwm Cyd-

ddealltwriaeth eich Partneriaeth.   Mae'r 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn darparu 

eglurder i'r holl bartneriaid ynghylch yr hyn y mae 

pob un yn ei roi i mewn, yr hyn y mae pob un yn ei 

gael ohono, ac yn helpu ysgolion a phrifysgolion i 

ddatblygu cyfrifoldeb wedi'i rhannu ar gyfer addysg 

gychwynnol athrawon.  Mae'n ddogfen y gellir ei 

rhannu â rhanddeiliaid perthnasol i roi eglurder 

ynghylch yr hyn y mae'r bartneriaeth yn ei gynnwys 

a gall fod yn offeryn ar gyfer integreiddio AGA i 

strategaeth ac ethos yr ysgol.   

 

Yr ystyriaeth gyntaf ar gyfer cyllid yw sicrhau 

bod gofynion y cyrsiau ar gyfer athrawon dan 

hyfforddiant yn cael eu bodloni. Y mater 

allweddol yma, fodd bynnag, yw sut y gellir 

gwneud hynny mewn ffordd sy’n sicrhau’r effaith 

fwyaf posibl ar gyfer gweithgaredd penodol, nid yn 

unig i’r athro/athrawes dan hyfforddiant, ond 

gydag ‘ad-daliad’ i’r ysgol hefyd. 

 

Er enghraifft, bydd angen i raglenni AGA sicrhau 

bod athrawon dan hyfforddiant yn gwneud y 

canlynol: 

• cwrdd â'r safonau proffesiynol i gyflawni statws 

athro cymwysedig; 

• yn barod i gyflawni'r Cwricwlwm newydd i Gymru; 

• deall a gallu defnyddio ymchwil ac ymholi yn yr 

ysgol; 

• datblygu dull cydweithredol o ddysgu 

proffesiynol. 

  

O'r ychydig enghreifftiau hyn, gellir gweld y bydd 

athrawon dan hyfforddiant yn rhannu llawer o'r un 

anghenion dysgu proffesiynol ag athrawon sy'n 

gwasanaethu ac yn brofiadol, ond ar lefel wahanol. 

Gall cyfleoedd dysgu proffesiynol a ddarperir o 

fewn yr ysgol, e.e. trwy gyfarfodydd staff, 

diwrnodau hyfforddiant mewn swydd ac ati, 

ddarparu ffyrdd effeithiol o ddatblygu gwybodaeth 

ac arbenigedd staff yr ysgolion eu hunain ochr yn 

ochr ag athrawon dan hyfforddiant. Mae annog 

deialog agored ymhlith staff gydag athrawon dan 
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hyfforddiant yn eu helpu i ddatblygu 

gwerthfawrogiad cynnar nad cod cyfrinachol sy'n 

gallu cael ei ddatrys yw addysgeg, ond mae'n bwnc 

myfyrio, trafod ac adolygu parhaus.  

 

Dylid defnyddio cyllid i ryddhau staff i weithio 

gydag athrawon dan hyfforddiant.   Mae hyn 

yn cynnwys sicrhau bod staff allweddol yn cael eu 

rhyddhau i fynychu unrhyw ddysgu proffesiynol 

sy'n ofynnol gan y model partneriaeth, o leiaf. Mae 

cyllid partneriaeth yn annhebygol o ryddhau staff 

ar gyfer pob cyfarfod mentor un i un; fodd bynnag, 

gall dull strategol o drefnu amser yn ddoeth dalu ar 

ei ganfed. Gellir rhoi cyfleoedd ar waith i staff 

ddefnyddio grwpiau ymholi sy'n cynnwys nifer o 

athrawon dan hyfforddiant gan arbed amser tra 

hefyd yn gwella cydweithredu.   

 

Wrth i athrawon dan hyfforddiant fagu eu 

hyder yn y dosbarth a chymryd mwy o 

gyfrifoldeb dros y dosbarth yn raddol dros 

amser, gall hyn hefyd ddarparu cyfleoedd i 

athrawon ‘gamu yn ôl’ ac arsylwi ar y dysgu 

sy’n digwydd yn eu dosbarth.   Gall cyfleoedd 

o’r fath gynorthwyo athrawon i ystyried, er 

enghraifft, pa mor dda y mae dysgwyr yn ymateb i 

strategaethau penodol, diweddaru eu hasesiadau 

eu hunain o gynnydd neu ymgymryd â rhywfaint o 

wrando ar weithgareddau dysgwyr i gefnogi 

monitro, arfarnu ac adolygu ehangach. Mae hyn, 

yn ei hanfod, yn helpu i ‘brynu amser yn ôl’ o 

weithgareddau ysgol eraill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yr enghreifftiau gorau o ddefnyddio cyllid yn 

effeithiol yw meithrin gallu i sicrhau bod ei 

effaith yn cyrraedd y tu hwnt i linell amser y 

cyllid ei hun. Mae modelau partneriaeth AGA yn 

seiliedig ar ymrwymiadau i ddarparu ar gyfer 

anghenion athrawon dan hyfforddiant ac athrawon 

sy'n gwasanaethu, gan fynd i'r afael â themâu 

allweddol gwybodaeth ddamcaniaethol ac 

ymchwil, cymhwyso'r wybodaeth honno'n 

ymarferol a datblygiad proffesiynol. Mae'r themâu 

hyn yn eistedd yn gadarn o fewn Dull Cenedlaethol 

ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru (2019).   

 

 

Ar gyfer staff fy ysgol, roeddwn i eisiau'r profiad o 

egluro cysyniadau, trafod addysgeg a chyd-

destunoli hyn yn eu hystafelloedd dosbarth eu 

hunain - nid yn unig i gydgrynhoi eu dysgu 

proffesiynol eu hunain, ond i'w hwyluso a'u hannog 

i werthuso effaith dulliau presennol a bod yn 

agored i ddulliau eraill posibl.Mae gofyniad yr 

athro/athrawes i gynorthwyo'r myfyriwr i werthuso 

ei addysgu a'i effaith, yn cefnogi eu sgiliau myfyrio 

a gwerthuso eu hunain.  

  

Wedi'i hwyluso trwy naill ai gyflenwad neu 

yswiriant 'mewnol', mae'r amser a dreuliwyd yn 

ystod y diwrnod ysgol i athrawon a myfyrwyr 

gwrdd, trafod a gwerthuso addysgeg wedi bod yn 

werthfawr, nid yn unig i ddiwallu anghenion 

myfyrwyr ond hefyd i gefnogi dysgu proffesiynol fy 

staff. 

 

- Kevin Stroud – Ysgol Gynradd Maes yr Haul 
 

 

Ysgolion arweiniol 

 

Bydd Ysgolion Arweiniol yn derbyn cyllid 

ychwanegol i adlewyrchu eu cyfrifoldeb 

ychwanegol am addysg gychwynnol 

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/dull-cenedlaethol-ar-gyfer-dysgu-proffesiynol
https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/dull-cenedlaethol-ar-gyfer-dysgu-proffesiynol
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athrawon.   Yn dibynnu ar y bartneriaeth, mae rôl 

yr ysgol arweiniol yn amrywio ond nid yw'r llwyth 

gwaith ychwanegol yn ddibwys ac mae disgwyl y 

bydd yr ysgol arweiniol yn cymryd cyfrifoldeb 

strategol am y bartneriaeth gyfan, gan gysylltu ag 

ysgolion eraill, darparu gweithgareddau dysgu 

proffesiynol a goruchwylio dilyniant grwpiau llawer 

mwy o athrawon dan hyfforddiant. Er mwyn 

rheoli'r gwaith a'r cyfrifoldeb ychwanegol hwn yn 

effeithiol, bydd angen penodi staff allweddol i 

weithredu fel Arweinydd AGA ac, yn sicr, dylid 

penodi uwch aelod o staff o ystyried rhai o'r 

gweithgareddau y gall y rôl hon eu cynnwys.   

 

Penderfyniad strategol pwysig ar gyfer ysgol 

arweiniol yw sut y gall rôl Arweinydd AGA 

weithredu orau er mwyn sicrhau nad yw 

disgyblion dan anfantais o ganlyniad i hynny.   

Mae gwahanol ysgolion wedi ystyried a defnyddio 

nifer o wahanol atebion i'r mater hwn gan 

ddefnyddio'r arian sydd ar gael. Mae rhai ysgolion 

wedi sefydlu swyddi TLR3 nad ydynt yn cynnwys 

addysgu dros dro sy'n benodol ar gyfer y rôl. Mae 

ysgolion eraill wedi cyfuno rôl Arweinydd AGA gyda 

chyfrifoldebau cyflenwol fel sefydlu ANG a/neu 

ddysgu proffesiynol. Mae cyfrifoldeb o'r fath yn 

gofyn am adolygiad ystyriol o'r amser sydd ei 

angen i gyflawni'r gwaith, ac mae angen 

adlewyrchu cryn dipyn o amser gwarchodedig a di-

gyswllt o fewn contract Arweinydd AGA. 

 

Os yw'n buddsoddi mewn amser 

gwarchodedig ar gyfer y rôl, gallai'r 

Arweinydd AGA ystyried, ar lefel 

arweinyddiaeth uwch, sut y gall yr ysgol elwa 

ar ymrwymiad ariannol o'r fath. Gall yr 

arweinydd AGA ddarparu yswiriant i fentoriaid 

gwrdd â'u hathrawon dan hyfforddiant, a thrwy 

hynny egluro eu gwybodaeth am ymarfer o 

amgylch yr ysgol a chael mewnwelediad 

gwerthfawr i ba mor gyson neu effeithiol yw 

arferion, mewn perthynas â gweithio gydag 

athrawon dan hyfforddiant, ond hefyd agweddau 

eraill ar fywyd ysgol. Mae hyn yn dileu'r mwyafrif o 

gostau ychwanegol at y swydd athro/athrawes 

llawn amser a gall y math hwn o weithgaredd ysgol 

gyfan fod o fudd i'r ysgol fel sefydliad dysgu ac ar yr 

un pryd cefnogi a datblygu darpariaeth AGA.  

Dylai fod gan ysgolion arweiniol yr adnoddau, 

yr offer a'r cyfleusterau i gefnogi athrawon 

dan hyfforddiant.   Gyda'r cyfrifoldeb am 

ddarparu gweithgareddau dysgu proffesiynol i 

grwpiau mwy o athrawon dan hyfforddiant mewn 

rhai partneriaethau, bydd angen i ysgolion 

arweiniol ystyried a oes ganddyn nhw le i gynnal 

niferoedd mawr, gan ystyried gofod ac adnoddau 

dysgu, yn ogystal ag effaith ar yr ystafell staff, 

cyfleusterau toiled, lluniaeth a pharcio. Felly, bydd 

angen ystyried y goblygiadau ymarferol hefyd wrth 

ddefnyddio cronfeydd yn strategol i gefnogi addysg 

gychwynnol athrawon.  
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Dod i adnabod 
eich 
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Mae pedair prif Bartneriaeth y mae ysgolion yn 
ymgysylltu â nhw ar hyn o bryd yn rhanbarth 
Consortiwm Canolbarth y De. Mae'r adran ganlynol 
yn rhoi trosolwg byr o bob model partneriaeth, 
rhaglenni addysg athrawon cychwynnol sydd ar gael a 
manylion cyswllt am wybodaeth bellach. 
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Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa 

Mae Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa, sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, 

yn un o ddarparwyr mwyaf addysg athrawon Cymru ac mae’n cynnig hyfforddiant cynradd ac uwchradd gydag 

ysgolion partner ledled De Cymru.  

 

Trwy Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa, rydym yn cefnogi mwy na 600 o athrawon dan hyfforddiant ar 

ein rhaglenni Addysg Athrawon Cychwynnol. Mae'r rhain yn cynnwys rhaglenni israddedig cynradd, a rhaglenni 

TAR cynradd ac uwchradd, pob un â statws athro cymwysedig.  

 

Mae dros 100 o ysgolion partneriaeth yn rhan o Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa ac rydym yn falch o 

fod yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion, Llywodraeth Cymru a chydweithwyr ar nifer o fentrau 

addysgol a chymunedol pwysig, gan gynnwys dylunio a datblygu cwricwlwm newydd Cymru ac asesu dysgu ein 

disgyblion.  

 

Mae'r BA Anrhydedd Addysg Gynradd gyda statws athro cymwysedig yn radd llawn amser uchel ei pharch, 

sy'n cael ei chynnal ar ein campws yng Nghaerfyrddin; lleoliad lle mae traddodiad a'r byd modern yn cwrdd i 

ffurfio amgylchedd dysgu unigryw. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar astudio proffesiynol ar draws ystod 

oedran lawn addysg gynradd ac yn darparu dealltwriaeth drylwyr o'r cwricwla statudol ar gyfer ysgolion 

cynradd.  

 

Mae ein cwrs TAR yn rhaglen flwyddyn arloesol sy'n rhoi cyfle i athrawon dan hyfforddiant gyflawni statws 

athro cymwysedig - y safon gydnabyddedig yr ydych ei hangen er mwyn gallu addysgu yng Nghymru a Lloegr. 

Rydym yn cynnig llwybrau ar gyfer addysg cynradd ac uwchradd, gydag 16 o wahanol arbenigeddau pwnc. Mae 

myfyrwyr TAR yn treulio 12 wythnos o'r flwyddyn yn ein campws glannau newydd sbon yn Abertawe a 24 

wythnos mewn ysgolion ar hyd a lled De Cymru. Mae myfyrwyr yn gadael ein cwrs TAR gyda 60 credyd ar lefel 

Meistr.  
 

Mae myfyrwyr ar bob un o’n rhaglenni yn dilyn cwricwlwm sy'n cynnwys y canlynol:  

 

• Modiwlau gorfodol  

• Ymchwilio i ddatblygiad sgiliau  

• Llwybr proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig  

• Llwybr Datblygu'r Gymraeg  

• Pontio - gweithgareddau sy'n dwyn ynghyd theori ac ymarfer  

• Dewisol - profiad yn yr ysgol yn dilyn maes diddordeb a ddewiswyd  

• Lleoliad amgen - cyfle i brofi lleoliadau addysg y tu allan i ysgolion  

• Cyfnewid cyfnod - cyfle i archwilio continwwm dysgu llawn  

  

Mae ein hathroniaeth addysgu yn ennyn diddordeb ein hathrawon dan hyfforddiant mewn trafodaeth fywiog a 

dysgu gweithredol sy'n datblygu ymgysylltu a meddwl beirniadol. Mae hyn yn paratoi ein hathrawon dan 
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hyfforddiant i ddod yn athrawon sy'n seiliedig ar ymchwil ac yn gweithredu ar ymchwil, yn barod i wneud 

gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc.  

  

Mae'r holl raglenni'n cynnwys lleoliadau Profiad Addysgu Proffesiynol o fewn rhwydwaith Partneriaeth Dysgu 

Proffesiynol yr Athrofa sy'n cynnwys ysgol arweiniol a nifer o ysgolion partneriaeth. Mae pob profiad addysgu 

mewn gwahanol leoliadau er mwyn rhoi ystod o brofiadau i chi a'r cyfle i ymgysylltu ag amrywiaeth o ddulliau 

o addysgu a dysgu. Yn ystod y profiad yn yr ysgol, cefnogir athrawon dan hyfforddiant i integreiddio theori ac 

ymarfer a datblygu'r sgiliau myfyriol sydd eu hangen i ddod yn athro/athrawes hynod lwyddiannus.  

 

Mae Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa yn darparu cyflwyniad graddedig i addysgu er mwyn rhoi 

amser i athrawon dan hyfforddiant ddatblygu eu hyder, eu gwybodaeth o'r cwricwlwm a sgiliau trefnu ystafell 

ddosbarth. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda grwpiau bach o ddysgwyr cyn symud i fod yn gyfrifol am y 

dosbarth cyfan. Mae seminarau a gynhelir yn yr ysgol ac a gyflwynir gan fentoriaid a staff prifysgol yn rhoi cyfle 

i athrawon dan hyfforddiant gwrdd â myfyrwyr eraill yn eu rhwydwaith a chymryd rhan mewn trafodaeth 

gydweithredol. Mae myfyrio ar y cyd yn arf pwerus wrth symud ymarfer ymlaen. Mae ein partneriaeth o 

rwydweithiau yn cynnig lleoliadau trefol a gwledig, yn ogystal â lleoliadau sydd ar gael naill ai mewn ysgolion 

cyfrwng Cymraeg neu Saesneg.  

 

Mae llawer mwy o wybodaeth ar gael o https://www.uwtsd.ac.uk/cy/addysg-athrawon/  a gallwch gael 

ymdeimlad o fywyd ar y rhaglenni ar ein cyfrif Twitter  -  @APLPTeach   

  

https://www.uwtsd.ac.uk/teacher-education/
https://twitter.com/aplpteach
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Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg 

Gychwynnol Athrawon

Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd dros 60 mlynedd o brofiad mewn addysg gychwynnol i athrawon, ac 

enw da rhagorol am baratoi athrawon dan hyfforddiant i fod yn ymarferwyr medrus, hyderus, myfyriol ac 

arloesol iawn, ac mae ganddynt ragolygon cyflogaeth rhagorol. 

 

Mae Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon yn cynnwys Prifysgol Fetropolitan 

Caerdydd a'i hysgolion cysylltiedig, gan weithio mewn cydweithrediad â Phrifysgol Rhydychen, Prifysgol 

Caerdydd, Consortiwm Canolbarth y De, y Gwasanaeth Cyflawni Addysg, a Chyngor Dinas Caerdydd. Gyda'i 

gilydd, mae Partneriaeth Caerdydd yn cydweithredu i sicrhau bod ein hathrawon dan hyfforddiant nid yn unig 

yn cyflawni ond yn ceisio rhagori ar y safonau proffesiynol ar gyfer statws athro cymwysedig trwy addysg 

broffesiynol o safon uchel sy'n hollol ymarferol ac yn heriol yn ddeallusol. 

 

Dyluniwyd Model Partneriaeth AGA Caerdydd i adeiladu gweithlu proffesiynol rhagorol gydag addysgeg gref yn 

seiliedig ar ddealltwriaeth o’r hyn sy’n gweithio. Cyflawnir hyn trwy ddefnyddio'r 12 egwyddor addysgeg yn 

Dyfodol Llwyddiannus fel man cychwyn ein proses cynllunio AGA. Ein gweledigaeth yw:  

 

‘Cydweithio ag athrawon, ar gyfer athrawon, fel athrawon i ysbrydoli meddyliau pobl Cymru yn y dyfodol’,  

 

ac mae hyn yn cael ei ategu gan y gwerthoedd canlynol: 

 

• grymuso athrawon yfory i wireddu eu potensial; 

• creu diwylliant o gydweithio ar draws pob agwedd ar ein gwaith; 

• ymrwymo i greu athrawon hyderus, annibynnol sy'n ymroddedig i ddysgu gydol oes; 

• ymgorffori ymchwil i arloesi a llywio addysgu; a 

• sicrhau bod llesiant ac addysg disgyblion wrth wraidd popeth a wnawn. 

 

Mae Partneriaeth Caerdydd yn cynnig y cyrsiau canlynol sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig: 

 

• BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig 

• TAR Cynradd 

• TAR Uwchradd (Mae'r pynciau'n cynnwys: Celf a Dylunio, Bioleg gyda Gwyddoniaeth*, Cemeg gyda 

Gwyddoniaeth*, Dylunio a Thechnoleg (Dylunio Cynnyrch, Bwyd a Maeth, Ffasiwn a Thecstilau a 

Dylunio Peirianneg), Drama, Saesneg, Daearyddiaeth, Hanes, Technoleg Gwybodaeth, Cyfathrebu a 

Chyfrifiadura*, Mathemateg*, Ieithoedd Tramor Modern (Yn arbenigo mewn naill ai Ffrangeg, 

Ffrangeg a Sbaeneg, neu Ffrangeg ac Almaeneg), Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol, Ffiseg gyda 

Gwyddoniaeth*, Addysg Grefyddol a Chymraeg. *Pynciau â blaenoriaeth                                                        

 
 

http://www.cardiffmet.ac.uk/cardiffpartnership
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Mae nodwedd unigryw'r graddau'n cynnwys y canlynol:  

• Profiadau prifysgol ac ysgol sy'n hyfforddi athrawon dan hyfforddiant i ddysgu Cwricwlwm Cymru ar draws 

ystod oedran lawn yr ysgol gynradd - uwchradd 

• 60 credyd ar lefel Meistr y gellir eu ychwanegu at MA mewn Addysg (TAR yn unig) 

• Mae myfyrwyr yn barod am gymhwyster addysgu a gydnabyddir yn eang ledled y Deyrnas Unedig a 

gweddill y byd 

• Ymarfer clinigol wedi'i lywio gan ymchwil lle mae cyfleoedd strwythuredig yn galluogi athrawon dan 

hyfforddiant i ddefnyddio theori i holi ymarfer ac i'r gwrthwyneb. 

• Diwylliant dysgu cefnogol a chydweithredol 

• Diwrnodau hyfforddi dan arweiniad ysgolion a nodwyd fel darparwyr blaenllaw addysg a datblygiad 

proffesiynol 

• ‘Diwrnod dychwelyd’ i brifysgol a/neu ysgolion partneriaeth arweiniol bob wythnos i gydgrynhoi a chydlynu 

dysgu 

• Cyfleoedd ar gyfer dysgu traws-gyfnod (TAR) 

• Cyfleoedd cyfoethogi sy'n canolbwyntio ar y person i adeiladu ar gryfderau a datblygu arloesedd, 

cydweithio, dysgu proffesiynol a sgiliau arwain. 

• Ymrwymiad gan yr holl athrawon dan hyfforddiant i ddatblygu eu sgiliau yn y Gymraeg, yn seiliedig ar eu 

profiad a'u hanghenion unigol 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dilynwch ni ar Twitter @ITEcardiffmet 

https://www.cardiffmet.ac.uk/education/cardiff-partnership/Pages/default.aspx
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Partneriaeth AGA y Brifysgol Agored
 

Datblygwyd ac achredwyd Partneriaeth AGA y Brifysgol Agored yng Nghymru ar y cyd â'r holl Gonsortia 

Rhanbarthol (Gwe, Y Gwasanaeth Cyflawni Addysg, Consortiwm Canolbarth y De ac ERW) ac ysgolion partner 

ledled Cymru gyfan. Mae'r rhaglen yn cynnig cyfuniad o astudio ar-lein gyda phrofiad ymarferol hanfodol mewn 

ysgolion, mewn fformat sy'n cynnig hyblygrwydd i'r athrawon dan hyfforddiant. Gall athrawon dan hyfforddiant 

ddewis o ddau lwybr - llwybr cyflogedig yn seiliedig ar gyflogaeth, neu lwybr rhan-amser, y ddau wedi'u 

cwblhau dros ddwy flynedd. Gall athrawon dan hyfforddiant ddilyn llwybr Cynradd neu lwybr Uwchradd yn y 

pynciau Cymraeg, Saesneg, Mathemateg neu Wyddoniaeth. Gellir astudio pob llwybr naill ai trwy gyfrwng y 

Gymraeg neu'r Saesneg. 

 

Yn sylfaenol i'n gweledigaeth o ddysgu proffesiynol athrawon o safon uchel mae model sy'n cydnabod 

arbenigedd pawb sy'n ymwneud â'r dirwedd hon o ymarfer athrawon proffesiynol; athrawon dan hyfforddiant, 

mentoriaid, tiwtoriaid ymarfer, myfyrwyr ysgol ac eraill. Yn ganolog i'r model newydd mae ein partneriaeth 

agos ag ysgolion, ac mae gwahanol ffyrdd i gymryd rhan, gan gynnwys dod yn ysgol Arweiniol, Cysylltiol neu 

Gyflogwr. Gallwch ddarllen mwy am gyfleoedd partneriaeth ysgolion yma. 

 

Nod y dyluniad yw datblygu athrawon dan hyfforddiant sy'n newydd-ddyfodiaid diogel, cryf a chymwys i'r 

proffesiwn addysgu, a all weithio gydag ymreolaeth, creadigrwydd ac angerdd yn eu maes pwnc neu gyfnod 

arbenigol. Dylai athrawon dan hyfforddiant fod yn barod i ddod yn gyfranwyr gweithredol at ddiwygio a 

datblygu addysg yng Nghymru, i groesawu cyfleoedd cwricwlwm newydd yng Nghymru ddwyieithog ac yn gallu 

llywio cymhlethdodau proffesiwn sy'n esblygu trwy ymgysylltu ag ymchwil yn feirniadol i ddarparu sylfaen 

dystiolaeth i'w dulliau. 

 

Mae myfyrwyr yn gweithio tuag at 60 credyd ar Lefel 6 a 60 Credyd ar Lefel 

7 (lefel Meistr) ar draws tri modiwl astudio. Mae’r trosglwyddiad prifysgol 

‘traddodiadol’ yn digwydd trwy gyfuniad o ddeunyddiau astudio ar-lein a 

sesiynau seminar ar-lein byw gyda thiwtor Cwricwlwm y Brifysgol Agored. 

Mae dysgu ymarfer yn digwydd mewn lleoliad ysgol o safon uchel, gyda 

chefnogaeth rhaglen o gefnogaeth mentor ac sy'n cymryd agwedd 

sgaffaldiog a graddedig tuag at ddatblygu addysgu. Mae'r myfyriwr yn 

ymgymryd â nifer o weithgareddau dysgu ymarfer ar draws pob lefel, wedi'u 

cynllunio i bontio eu hastudiaeth modiwl ac ymarfer profiadau dysgu, ac yn 

http://www.open.ac.uk/wales/en/our-work/pgce-school-partnership-opportunities
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eu cefnogi i adeiladu eu gallu ymchwil trwy ymgysylltu ag astudio gwersi ac ymchwil weithredu ar raddfa fach 

lefel Meistr. 

Llwybr cyflogedig  

Athrawon dan hyfforddiant: 

• Yn cael eu cyflogi gan yr ysgol yn llawn amser am ddwy flynedd. 

• Ymgymryd â rolau a chyfrifoldebau sy'n gymesur â'u statws fel athro anghymwys (sy'n gysylltiedig â 

chefnogaeth addysgu a dysgu) ac yn cael cyflog ym mhwynt 1 o'r raddfa athro anghymwys. 

• Cefnogir holl gostau astudio athrawon dan hyfforddiant gan grant hyfforddi Llywodraeth Cymru. Mae 

cymhellion ychwanegol yn berthnasol i bynciau â blaenoriaeth Uwchradd.   

• Bod ag amserlen hyblyg sy'n cyfuno eu rôl cymorth dysgu ag amser gwarchodedig ar gyfer astudio 

modiwlau a seminarau ar-lein. Mae cyfnodau dysgu ymarfer TAR pwrpasol yn datblygu ar hyd 

continwwm sy'n symud o ymarfer dan oruchwyliaeth yn y flwyddyn gyntaf i ymarfer annibynnol yn yr 

ail flwyddyn. 

• Profiad mewn ail ysgol am chwe wythnos mewn ysgol bartner arweiniol gerllaw dros dymor yr haf yn y 

flwyddyn gyntaf. 
 

Gallwch ddarganfod mwy am y llwybr Cyflog yma.  
 

Llwybr Rhan-amser  
Athrawon dan hyfforddiant:  

• Yn cael eu cefnogi gan Ysgol Bartner Arweiniol a/neu Ysgol Gysylltiol am 120 diwrnod dros y ddwy 

flynedd, gan gwblhau lleoliad dysgu ymarfer ym mhob modiwl yn rhan-amser (felly tri chyfnod o 

leoliad gwaith dros y ddwy flynedd).  

 

• Mae myfyrwyr yn dechrau trwy gwblhau cyfnod arsylwi byr yn yr ysgol, gan ganiatáu i fyfyrwyr 

ddechrau gwneud cysylltiadau rhwng ymarfer ysgol a'r astudiaeth fodiwl ar-lein o'r diwrnod cyntaf. 

 

• Mae'r myfyriwr yn cymryd rhan yn yr hyn y cyfeirir ato fel patrwm astudio yn olynol, sy'n newid rhwng 

astudio a phrofiad ysgol, gan sicrhau llwyth gwaith y gellir ei reoli a ffordd hyblyg o weithio tuag at y 

cwrs TAR. Mae myfyrwyr yn ymgymryd â chyfnodau penodol o astudio modiwlau ar-lein a seminarau 

ar-lein rhan-amser, ochr yn ochr â'u hymrwymiadau eu hunain. 

 

Gallwch ddarganfod mwy am y llwybr rhan-amser yma.  

 
Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am y rhaglenni trwy  
ymweld â'n gwefan: 

• Gwybodaeth i Ysgolion 

• Gwybodaeth am y Rhaglen 

• Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy anfon e-bost at: Wales-PGCE@open.ac.uk 

http://www.open.ac.uk/wales/sites/www.open.ac.uk.wales/files/files/Detailed%20Description.pdf
http://www.open.ac.uk/wales/sites/www.open.ac.uk.wales/files/files/Detailed%20Description.pdf
http://www.open.ac.uk/wales/en/our-work/pgce-school-partnership-opportunities
http://www.open.ac.uk/postgraduate/qualifications/k36
mailto:Wales-PGCE@open.ac.uk
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Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe

Wedi’i sefydlu yn 2018, mae Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe wedi’i datblygu ar sail cydweithrediad 
dilys rhwng y brifysgol ac ysgolion partneriaeth. Mae'r cydweithrediad hwn yn allweddol i ddylunio, cyflwyno a 
rheoli ein rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon. Ar hyn o bryd, mae ein partneriaeth yn ymestyn ar draws 
27 ysgol yn ne Cymru, o Ysgol Penrhyn Dewi yn y gorllewin i Ysgol Uwchradd Caerdydd yn y dwyrain. Mae'r 
ysgolion hyn yn amrywio o ran maint, lleoliad, ystod oedran ac iaith y ddarpariaeth. Mae'r holl bartneriaid yn 
rhannu gweledigaeth i gefnogi datblygiad athrawon dan hyfforddiant sy'n ymarferwyr myfyriol beirniadol yn 
seiliedig ar ymchwil, ac sy'n gallu tynnu'n bwrpasol a hyderus ar ymchwil a theori i wneud cysylltiadau ystyrlon 
a dwfn rhwng elfennau academaidd ac ymarferol  addysgu. 
  

Mae Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe yn cynnig y rhaglenni canlynol o Addysg Gychwynnol 
Athrawon:  
  
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (TAR) Uwchradd: 

• Bioleg,  

• Cemeg,  

• Dylunio a Thechnoleg,   

• Saesneg,  

• Cyfrifiadureg,   

• Mathemateg,  

• Ieithoedd Tramor Modern (Yn arbenigo mewn naill 

ai Ffrangeg, Ffrangeg a Sbaeneg, neu Sbaeneg) 

• Ffiseg, 

• Cymraeg. 

  

Gweledigaeth Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon 
  
Mae rhaglen Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe yn mabwysiadu dull ymarfer clinigol, sydd yn ei hanfod 
yn golygu cysylltu dealltwriaeth o ddysgu ac addysgu sy'n seiliedig ar ymchwil â dealltwriaeth broffesiynol ac 
arbenigedd athrawon dosbarth profiadol. 

  
Beth mae'r weledigaeth hon yn ei olygu i'n hathrawon dan hyfforddiant a'n hysgolion 
partneriaeth? 
 
Trwy gydol rhaglen Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe, bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael eu cefnogi 
i ddatblygu eu hyder, eu gwybodaeth a'u sgiliau ymarferol, addysgeg a phroffesiynol. 

  
 Yn unol â dull ymarfer clinigol, rhoddir cyfle iddynt wneud y canlynol: 

• Dylunio a gweithredu prosesau ymholi/ymchwil yn eu lleoliadau. 

• Myfyrio'n systematig ar oblygiadau/canlyniadau eu hymchwil/ymholiad ar ddysgwyr ac ar eu 
haddysgu. 
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• Mireinio eu harferion addysgeg a phroffesiynol, yn seiliedig ar adborth a myfyrdodau personol, gyda'r 
nod canolog o wella eu hymarfer yn barhaus mewn ffordd wybodus â ffocws sy'n cael effaith 
gadarnhaol ar ddysgwyr a dysgu. 

  
O ran seiliedig ar ymchwil, rydym yn golygu y bydd dyluniad ein rhaglen yn galluogi athrawon dan hyfforddiant 
i wneud y canlynol: 

• Adnabod problemau hyfforddi yn gyflym 

• Gwerthuso'r dystiolaeth sydd ar gael yn feirniadol 

• Tynnu ar ystod eang o strategaethau hyfforddi sydd wedi'u profi i nodi'r datrysiad mwyaf priodol 

• Gwerthuso effaith eu penderfyniadau addysgu mewn proses o fyfyrio a mireinio gwybodus. 
 

 
 

Pa gyfleoedd mae'r rhaglen yn eu cynnig? 

  
Mae rhaglen AGA Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe yn cynnig y canlynol: 

• Profiadau prifysgol ac ysgol arloesol ac atyniadol 

• Cefnogaeth bersonol gan diwtoriaid pwnc gweithredol a mentoriaid ysgol profiadol iawn 

• Aseiniadau dilys, gan gynnwys y rhai sy’n darparu 60 credyd at lefel Meistr 

• Mynediad i gyfleusterau rhagorol fel labordai gwyddoniaeth ac iaith y Brifysgol 

• Diwrnodau ‘Ymarfer a Theori’ dan arweiniad y bartneriaeth 

• Cyfle i ddatblygu eu sgiliau yn y Gymraeg, boed yn ddechreuwyr neu'n siaradwyr Cymraeg rhugl 

• Cyfle i ddysgu gan Gynghorwyr Academaidd pwnc-benodol yn y Brifysgol i ddyfnhau ac ehangu 
gwybodaeth am bwnc ac i ddatblygu arferion addysgegol effeithiol. 

 
 

Mae mwy o wybodaeth ar gael o  https://www.swansea.ac.uk/cy/addysg/astudiaethau-ol-raddedig-yr-ysgol-
addysg/tar/ 
ac ar Twitter - @PGCEswanseauni  

 
 

 
 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swansea.ac.uk%2Feducation%2Fpostgraduate-study%2Fpgce%2F&data=04%7C01%7Csharne.watkins%40cscjes.org.uk%7C338f8ba9d56545bec34108d8d80d674b%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637496899376964880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wu2FVUDfSAZZL6iMjL98ikoOUvluRh9LQP0%2BG09xQKA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swansea.ac.uk%2Feducation%2Fpostgraduate-study%2Fpgce%2F&data=04%7C01%7Csharne.watkins%40cscjes.org.uk%7C338f8ba9d56545bec34108d8d80d674b%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637496899376964880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wu2FVUDfSAZZL6iMjL98ikoOUvluRh9LQP0%2BG09xQKA%3D&reserved=0
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