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Y BROSES SEFYDLU AR GYFER ATHRAWON NEWYDD GYMHWYSO 
 
TREFNIADAU DIWYGIEDIG - GORFFENNAF 2020-AWST 2021  
 
CWESTIYNAU CYFFREDIN 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi mynd ati i weithio gydag arweinwyr sefydlu mewn consortia 
rhanbarthol i wneud newidiadau i’r rheoliadau sefydlu statudol. Bwriad y newidiadau yw 
lleihau effaith y trefniadau gwaith presennol ar athrawon newydd gymhwyso (ANG) wrth 
iddynt ddilyn y broses sefydlu. Daw’r newidiadau i rym o 15 Gorffennaf a dônt i ben ar 31 
Awst 2021. Mae’r manylion a’r canllawiau i’w gweld ar dudalen ymsefydlu Hwb.  
 
Hyd y cyfnod sefydlu 
 
C: Alla i gwblhau’r broses sefydlu mewn un tymor/110 o sesiynau? 
A: Er mwyn cwblhau’r broses sefydlu yn llwyddiannus, bydd angen ichi fodloni’r safonau 
proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.  Mae’r rhan fwyaf o ANG yn cymryd tua 
thri thymor/380 o sesiynau i wneud hynny a darparu tystiolaeth yn eu proffil sefydlu. Mae’r 
cyfnod o un tymor/110 o sesiynau wedi’i nodi er mwyn rhoi hyblygrwydd i’r ANG hynny 
sydd efallai wedi bodloni’r holl safonau, ond (o dan yr hen drefniadau) y byddai’n dal i fod 
angen iddynt barhau â’r broses hyd nes eu bod wedi gwneud tri thymor/380 o sesiynau. 
 
C: Alla i gymryd yn hirach na thri thymor/380 o sesiynau i gwblhau’r broses sefydlu? 
A: Gallwch. Os, ar ôl tri thymor, byddwch chi a’ch mentor yn teimlo bod angen mwy o amser 
arnoch i arddangos y disgrifyddion o ran safonau proffesiynol, gellir caniatáu estyniad o hyd 
at dri thymor ichi. 
 
C: Sut ydw i’n gwybod os ydw i’n barod i gyflwyno fy mhroffil sefydlu i’w asesu? 
A: Mater i’r ANG a’i fentor fydd hyn, ar ôl trafod ac adolygu’r proffil sefydlu. 
 
C: Rwy’n gweithio’n rhan-amser. Pa mor gyflym alla i gwblhau’r broses sefydlu yn 
llwyddiannus? 
A: Mae’r newidiadau diweddar yn golygu mai’r ffocws wrth gwblhau’r broses sefydlu yw 
ennill profiad proffesiynol a dangos eich bod yn bodloni’r safonau, yn hytrach nag am ba 
mor hir rydych wedi gweithio fel ANG. Dylech chi a’ch mentor adolygu eich cynnydd, nodi’r 
hyn a gyflawnwyd a phennu targedau i ehangu eich profiad er mwyn cwblhau eich proffil 
sefydlu. 
 
C: Mae gen i gontract i weithio fel athro am ddau dymor. Alla i gyflwyno fy mhroffil 
sefydlu ar ddiwedd y ddau dymor? 
A: Mater i’r ANG a’i fentor fydd hyn, ar ôl trafod ac adolygu’r proffil sefydlu. 
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Gweithgareddau sy’n cyfrif tuag at y broses sefydlu 
 
C: Wnes i ddim cofrestru fel athro gyda Chyngor y Gweithlu Addysg hyd nes imi ddechrau 
yn fy ngwaith. Alla i gyfrif y cyfnod gwaith ‘cyn cofrestru’ tuag at y broses sefydlu? 
A: Na allwch. Rhaid i ANG fod wedi’i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg o dan 
gategori ‘athro ysgol’ er mwyn i gyfnodau fel athro cyflogedig a chyfnodau o ddysgu 
proffesiynol gyfrif tuag at y broses sefydlu. 
 
C: Dilynais sesiwn dysgu proffesiynol hanner diwrnod ar lein heb i fy mentor wirio hynny. 
Alla i gyfrif hyn fel un o sesiynau fy mhroses sefydlu? 
A: Cewch ofyn i’ch mentor ystyried ei wirio ar ôl y sesiwn. Os bydd eich mentor yn 
awdurdodi’r dysgu proffesiynol fel sesiwn ddilys, cewch ei chofnodi. Ni chewch gyfrif y 
sesiwn heb i’ch mentor ei gwirio. 
 
C: Mae asiantaeth gyflenwi yn fy nghyflogi ac rwyf wedi gwneud gwaith fel tiwtor ar gais 
rhiant / gofalwr – ydy hynny’n cyfrif tuag at fy mhroses sefydlu? 
A: Nac ydy. Dim ond sesiynau lle rydych wedi’ch cyflogi i weithio i ysgol (naill ai o bell neu yn 
yr ysgol) y ceir eu cyfrif. 
 
Dysgu proffesiynol 
 
C: Oes rhaid i asiantaethau cyflenwi ddarparu sesiynau dysgu proffesiynol i ANG? 
A: Mae’n ofynnol i asiantaethau sydd ar Fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar 
gyfer Athrawon Cyflenwi yng Nghymru ddarparu sesiynau dysgu proffesiynol neu dalu i ANG 
fynd i sesiynau dysgu proffesiynol. Caiff asiantaethau nad ydynt ar y fframwaith ddarparu 
sesiynau dysgu proffesiynol, ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. 
 
C: Beth yw dysgu proffesiynol? Ydy gweithgareddau fel diweddaru cynlluniau dysgu, creu 
adnoddau ac addysgu rhithiol yn cyfrif? 

A: Gall gynnwys gwaith ymchwil, dysgu ar lein a gymeradwyir, megis Microsoft Educator neu 
Hwb, a chwblhau eich proffil sefydlu. Caiff eich holl ddysgu proffesiynol ei wirio gan y 
Gwiriwr Allanol a’i gymeradwyo gan y Corff Priodol. 
 
C: Rwy’n dilyn cynllun a luniwyd gan yr ysgol mewn perthynas â phryderon ynghylch fy 
mhroses sefydlu, ac rwyf ar Gam 1. Roedd yr adolygiad i fod i ddigwydd ar ddiwedd y 
tymor, ond oherwydd y trefniadau gwaith, ni ddigwyddodd. Beth sy’n digwydd nawr? 

A: Bydd eich Mentor Sefydlu a’ch Gwiriwr Allanol yn trafod eich cynnydd gyda chi. 
 
C: Mae gen i dystiolaeth fy mod wedi bodloni pob un o’r safonau proffesiynol, ond nid oes 
Mentor Sefydlu neu Wiriwr Allanol wedi fy arsylwi. A oes modd argymell fy mod yn pasio’r 
broses sefydlu er gwaethaf hyn? 

 A: Rhaid trefnu o leiaf un sesiwn arsylwi cyn y gellir gwneud argymhelliad. Os nad ydych 
wedi cael eich arsylwi o gwbl, dylech barhau â’r broses sefydlu a dylid trefnu sesiwn arsylwi 
cyn gynted â phosibl. 
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