
 

 

 
 

Mae sefydlu ANG yng Nghymru yn newid ... Dylai pob ysgol fod yn barod ar 

gyfer ANG. 

1. O 1 Medi 2021, dylai pob ysgol yng Nghymru fod wedi nodi mentor sefydlu (MS) 

2.  Mae'r mentor sefydlu yn gyfrifol am: 

       • Darparu cefnogaeth fentora dydd i ddydd o ansawdd uchel ar gyfer pob ANG 

       • Gosod targedau a chymeradwyo profiadau dysgu proffesiynol 

       • Arsylwi'r ANG yn addysgu  

       • Cwblhau 3 adolygiad proffil sefydlu a gweithio'n agos gyda'r Gwiriwr Allanol (GA) 

3. Disgwylir i bob mentor sefydlu fynychu 4 sesiwn o raglen ddysgu broffesiynol genedlaethol i    

gefnogi'r broses sefydlu ac i ddatblygu ei sgiliau fel mentor. (Dyddiadau i'w cadarnhau gan yr 

ALl / Corff Priodol / Consortia Rhanbarthol) y gellir cael mynediad drwy Teams:                        

Tîm Dysgu Proffesiynol Sefydlu Cenedlaethol i MS  

4. Mae gan bob Athro Newydd Gymhwyso (ANG) sy'n gweithio yn yr ysgol hawl i gefnogaeth   

fentora. Mae hyn yn cynnwys athrawon cyflenwi tymor byr. 

5. Disgwylir i bob ysgol ryddhau'r ANG i fynychu 8 diwrnod o ddysgu proffesiynol yn ystod y 

cyfnod sefydlu. Bydd hyn yn cynnwys y rhaglen graidd genedlaethol 3 diwrnod a ddyluniwyd 

yn benodol ar gyfer yr ANG, y gellir cael mynediad drwy Teams:                                                    

Tîm Dysgu Proffesiynol Sefydlu Cenedlaethol i ANG   

6. Dewisir 5 diwrnod atodol o ddysgu proffesiynol o ddewislen o gefnogaeth a gynigir yn 

rhanbarthol. (Dyddiadau i'w rhannu gan yr ALl / Corff Priodol / Consortia Rhanbarthol) 

7. Rhaid i'r ANG ddangos eu bod wedi gwneud cynnydd yn erbyn y safonau proffesiynol ar gyfer 

addysgu ac arweinyddiaeth ar lefel sefydlu.  

8. Bydd Corff Priodol yr ALl yn pasio neu'n methu'r ANG. Nid oes cyfle i ail-eistedd y cyfnod 

sefydlu ond efallai y bydd cyfleoedd i ymestyn y cyfnod sefydlu. 

9. Yn y flwyddyn academaidd 2021-22, ni all ANG basio sefydlu heb gwblhau 380 sesiwn. 

 

Manylion cyswllt Swyddog Arweiniol sefydlu Consortia Rhanbarthol 

CSC Rebecca.Roach@cscjes.org.uk  

GwE ieuanjones@gwegogledd.cymru  

ERW sarah.perdue@erw.cymru 

EAS Hannah.Barry@sewaleseas.org.uk  
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