Safonau Athro Siartredig

Mai 2007

Safonau Athro Siartredig
Cefndir
Datblygwyd y safonau proffesiynol hyn gan Gyngor Addysgu

At ei gilydd, derbyniwyd 654 o ymatebion unigol. Daeth pum

Cyffredinol Cymru ar y cyd â’r proffesiwn addysgu yng

ymateb gan sefydliadau a chymerodd 35 o athrawon ran yn y

Nghymru. Sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen ym mis

seminarau. Roedd mwyafrif helaeth yr ymatebion i’r safonau

Mawrth 2006, a’i gylch gorchwyl oedd cynhyrchu set ddrafft o

arfaethedig yn gadarnhaol eu natur. Er enghraifft, roedd 86%

safonau i’w defnyddio i ymgynghori gyda’r proffesiwn. Roedd

o’r ymatebwyr o athrawon o’r farn bod strwythur y safonau

aelodau’r Grŵp yn cynnwys wyth athro/athrawes mewn swydd

drafft ar gyfer Athro Siartredig yn glir ac yn addas at y diben

o ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion cyfrwng Cymraeg.

ac y byddent yn adlewyrchu’n ddigonol berfformiad athrawon
medrus iawn sy’n meddu ar fwy na 5 mlynedd o brofiad. Ar

Rhwng Rhagfyr 2006 a Chwefror 2007, bu ymgynghoriad

ben hynny roedd 82% o ymatebwyr o athrawon o’r farn bod y

ar waith gan GyngACC ar y safonau drafft ar gyfer Athro

safonau drafft wedi’u gosod ar y lefel gywir i ddisgrifio gwaith

Siartredig. Derbyniodd pob athro/athrawes gofrestredig yng

athrawon medrus iawn.

Nghymru a phob buddiolwr gopi o’r ddogfen ymgynghori
ynghyd ag holiadur. Croesawyd ymatebion ar-lein hefyd.

Dymuna’r Cyngor ddiolch i’r holl reiny a roddodd o’u hamser i
ymateb a chymryd rhan yn y seminarau. Roedd y sylwadau a’r

Yn ogystal, trefnodd CyngACC ddwy seminar ymgynghori i

adborth a dderbyniwyd yn hynod werthfawr. Mae’r materion

gasglu adborth manylach ar y safonau drafft.

a godwyd yn y broses ymgynghori wedi llywio’r gwaith o
ddiwygio’r safonau.
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Cyflwyniad
Mae carreg filltir broffesiynol Athro Siartredig yn ymdrin
â gwaith athrawon dosbarth medrus iawn sy’n cael eu

ar waith athrawon yn fwy sefydlog na mympwyon y
mentrau addysg diweddaraf.

cydnabod gan y proffesiwn fel ymarferwyr abl iawn, a’r
athrawon hynny sy’n cyflawni rolau arweinyddiaeth ganol
ffurfiol neu anffurfiol yn effeithiol yn eu gweithle.

	Serch hynny, roedd y Cyngor a’r Grŵp Gorchwyl a
Gorffen a ddatblygodd y safonau drafft yn ymwybodol
iawn, fel y maent o hyd, o’r strategaethau Cymreig

Bydd Athrawon Siartredig yn meddu ar o leiaf bum mlynedd
o brofiad addysgu (CALl).

penodol ym maes addysg. Gall athrawon dynnu ar
eu profiadau cyfoes i ddarparu tystiolaeth o’r meini
prawf o fewn y safonau. Bydd y modiwlau a gynigir ar

Cred y Cyngor fod o safonau hyn ar gyfer Athro Siartredig yn
addas at y diben. Mae’r safonau:

y llwybr rhaglen (a addysgir) hefyd yn darparu cyddestunau ar gyfer yr wybodaeth, y sgiliau a’r arfer a
ddisgrifir yn y safonau.

•	yn perthyn i’r proffesiwn – datblygwyd y safonau drafft
gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen o athrawon mewn
swydd. Roedd yr ymatebion a gafwyd gan athrawon
cofrestredig yng Nghymru yn eithriadol o gadarnhaol
tuag at y cysyniad o sefydlu statws Athro Siartredig;

	Yn ogystal, mae’n bwysig bod y safonau yr un mor
gyraeddadwy i athrawon yn y sectorau cynradd ac
uwchradd fel ei gilydd, ynghyd â’r rheiny sy’n gweithio
mewn ysgolion arbennig, unedau cyfeirio disgyblion ac
athrawon peripatetig.

•	yn ddilys – mae’r safonau yn disgrifio gwaith gwreiddiol
amlwg athrawon medrus a phrofiadol iawn, neu waith y
gall athrawon llai profiadol ddyheu i’w gyflawni;

•	nid ydynt yn rhagnodol – nid yw’r safonau yn ceisio
dweud wrth athrawon sut i fodloni’r meini prawf; nid
creu ‘templed addysgeg unffurf’ yw’r nod. Yn hytrach,

•	yn rhydd o unrhyw gyd-destun penodol – nid yw’r
safonau’n cyfeirio’n fwriadol at unrhyw strategaethau
neu fentrau sydd ar waith ar hyn o bryd, ac mae’r meini
prawf wedi’u gosod mewn iaith gyffredinol er mwyn
gwrthsefyll prawf amser a newidiadau i agendâu addysg
y llywodraeth. Credwn fod yr agweddau allweddol

ceir datganiadau penagored sydd wedi’u llunio i ganiatáu
i athrawon dynnu ar eu profiadau, eu harbenigedd a’u
harfer gorau eu hunain er mwyn cyrraedd y safon ar
gyfer statws Athro Siartredig;

•	gellir eu hasesu – mae’r safonau’n rhai y gellir eu mesur a/
neu eu harsylwi. [1]

[1] Ingvarson, L. & Rowe, K. (2007). Conceptualising and evaluating teacher quality: Substantive and methodological issues. Papur a gyflwynwyd yng
Nghynhadledd Economics of Teacher Quality, Australian National University, 5 Chwefror 2007
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Yr hyn mae’r safonau yn ei wneud

Mae’r safonau’n disgrifio ac yn dathlu’r gwaith hynod gymhleth

Mae’r safonau yn bwynt cyfeirio ar gyfer athrawon profiadol

a wneir gan athrawon medrus iawn mewn ysgolion heddiw.

ond y gobaith yw y bydd cydweithwyr llai profiadol yn dod
i ystyried y safonau hyn yn rhywbeth i ddyheu i’w cyrraedd,

Mae’r safonau’n mapio’r elfennau allweddol o’r hyn y dylai

ynghyd â’u defnyddio mewn modd mwy ymarferol wrth

Athrawon Siartredig ei wybod, ei ddeall a bod yn gallu ei

gynllunio’u datblygiad proffesiynol parhaus a’u nodau gyrfaol

wneud. Maent yn berthnasol i athrawon â chyfrifoldeb rheoli

eu hunain.

ffurfiol ynghyd â’r rheiny sy’n dangos arweinyddiaeth mewn
ffyrdd anffurfiol eraill.

Caiff y safonau eu trefnu o dan dri maes allweddol bras, sy’n
crynhoi ac yn tynnu ynghyd amrywiol weithgareddau Athro

Mae statws Athro Siartredig yn garreg filltir broffesiynol i

Siartredig. Mae’r meini prawf ym mhob maes allweddol wedi’u

gynorthwyo gyda datblygiad proffesiynol a gyrfaol athro/

trefnu o dan strwythur cyffredin.

athrawes. Nid yw’r garreg filltir ar gyfer Athro Siartredig yn
gysylltiedig â thâl.

Mae’r meysydd allweddol hyn fel a ganlyn:

Fel carreg filltir broffesiynol, mae Athro Siartredig yn fodd o:

•	Gwybodaeth a dealltwriaeth broffesiynol

•	nodi’r safonau proffesiynol sy’n berthnasol ar adeg

•

Sgiliau proffesiynol ar waith

benodol yng ngyrfa athro/athrawes;

•	Ymrwymiad proffesiynol
•

helpu athrawon i nodi’r llu o gyfleoedd datblygiad
proffesiynol dewisol ar adegau penodol yn eu gyrfaoedd a
chael cydnabyddiaeth broffesiynol i’r rhain;

•	helpu athrawon i ddewis llwybrau gyrfaol dewisol penodol;
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Nodyn ar derminoleg
Ystafell ddosbarth – defnyddir y term hwn i gynnwys yr holl
leoliadau yn y gweithle a thu hwnt i’r gweithle lle mae addysgu a
dysgu’n digwydd.
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1. 	Gwybodaeth a dealltwriaeth
broffesiynol
Er mwyn hysbysu eu harfer, codi safonau dysgu ac addysgu

1.4	Meddu ar wybodaeth a
dealltwriaeth gyfoes o’r cyd-destun
addysgol a chymdeithasol lle mae
dysgu’n digwydd

a mwyafu cyflawniad a photensial dysgwyr, bydd Athrawon
Siartredig yn cyflawni’r canlynol yn gyson:

1.4.1 M
 eddu ar wybodaeth drylwyr a chyfoes o’r
cwricwlwm, gan hyrwyddo’i berthnasedd i

1.1.	Meddu ar wybodaeth fanwl o’u
pwnc(pynciau) / sectorau

ddysgu ehangach

1.4.2 M
 eddu ar ddealltwriaeth gritigol o ddatblygiadau
1.1.1 Dangos a rhannu’r wybodaeth a’r arbenigedd hyn
ag eraill

presennol ym maes polisi, ymchwil ac arfer a’r
ffordd y gallant effeithio’n gadarnhaol ar addysgu
a dysgu

1.2	Meddu ar wybodaeth a
dealltwriaeth fanwl o addysgeg a
sut i oresgyn rhwystrau i ddysgu

1.4.3 M
 eddu ar wybodaeth a dealltwriaeth helaeth
o egwyddorion ac arferion cydraddoldeb a
chynhwysiant a strategaethau i wrthbwyso

1.2.1 Dangos dealltwriaeth drylwyr o wahanol

gwahaniaethu

anghenion a phriodoleddau datblygiadol dysgwyr
yn eu gofal

1.5	Meddu ar wybodaeth fanwl o arfer
gorau asesu

1.2.2 Dangos a hyrwyddo gwybodaeth helaeth o
ystod o strategaethau addysgu a dysgu, sy’n
effeithiol wrth oresgyn rhwystrau i ddysgu

1.5.1 Meddu ar wybodaeth drylwyr a manwl o
arferion asesu effeithiol sy’n berthnasol i’w
cyfrifoldebau cwricwlaidd a’u cyfnod allweddol

1.3	Meddu ar wybodaeth a
dealltwriaeth fanwl o’r hyn sy’n
gwneud arweinyddiaeth effeithiol
1.3.1 Meddu ar ddealltwriaeth gritigol o
arweinyddiaeth effeithiol*

1.6	Meddu ar wybodaeth a
dealltwriaeth o broffesiynoldeb
1.6.1 M
 eddu ar wybodaeth drylwyr a dealltwriaeth
gritigol o gyfrifoldebau proffesiynol fel yr
amlinellir yng nghyhoeddiad Datganiad o
Werthoedd ac Arfer Proffesiynol CyngACC

* NODER: Nid oes angen i athrawon fod mewn rôl arwain neu reoli ffurfiol i fod yn gymwys i ymgeisio am statws Athro Cymwys
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2. Sgiliau Proffesiynol ar Waith
Er mwyn hysbysu eu harfer, codi safonau dysgu ac addysgu,

2.2.3 M
 odelu a datblygu dulliau effeithiol o gydweithio

a mwyafu cyflawniad a photensial dysgwyr, bydd Athrawon

a gweithio fel tîm gyda chydweithwyr yn yr

Siartredig yn cyflawni’r canlynol yn gyson:

ystafell ddosbarth a thu hwnt

2.1	Cymryd rôl ragweithiol wrth
gynllunio, asesu, adrodd a
gwerthuso ar gyfer dysgu effeithiol

2.3	Cymryd yr awenau wrth gynghori
a chynorthwyo cydweithwyr i greu
a chynnal hinsawdd gadarnhaol ar
gyfer dysgu

2.1.1 Cynghori a chynorthwyo cydweithwyr i gynllunio
ar gyfer addysgu effeithiol drwy osod nodau,

2.3.1 Cynorthwyo cydweithwyr i ddatblygu a

a llunio a gweithredu rhaglenni dysgu cyfoes, a

defnyddio ystod o strategaethau addysgu ac

thrwy ddethol adnoddau dysgu priodol

adnoddau i fwyafu dysgu

2.1.2 Cynghori a chynorthwyo cydweithwyr i lunio a
defnyddio strategaethau asesu effeithiol

2.3.2 Modelu a datblygu ystod o strategaethau
i fwyafu dysgu cynhyrchiol, gan gynnwys
technegau rheoli ymddygiad sy’n hyrwyddo

2.1.3

C
 ynghori a chynorthwyo cydweithwyr i lunio a

cyfrifoldeb dysgwyr

defnyddio technegau adrodd ystyrlon i fonitro
cynnydd dysgwyr yn effeithiol a hysbysu dysgu
yn y dyfodol

2.3.3 M
 odelu a datblygu arferion sy’n helpu i sefydlu
amgylchedd cadarnhaol yn yr ystafell ddosbarth
sy’n rhoi gwerth ar ddysgu, meddwl agored a

2.1.4 Cynghori a chynorthwyo cydweithwyr i

gonestrwydd a lle caiff syniadau dysgwyr eu parchu

ddefnyddio canlyniadau asesu i werthuso ac
adolygu’r addysgu a’r dysgu sydd wedi digwydd

2.2	Cydweithio a chyfathrebu’n
effeithiol â dysgwyr, rhieni /
gofalwyr a chydweithwyr mewn
ystod o gyd-destunau proffesiynol

2.4	Cymryd yr awenau wrth gyfrannu
at gymuned broffesiynol
2.4.1 C
 ymryd ymagwedd ragweithiol at DPP, gan ddatblygu
eu hunain a chyfrannu at arbenigedd cydweithwyr

2.4.2 C
 ymryd yr awenau wrth ddatblygu a gweithredu
2.2.1 Ymgysylltu â dysgwyr, drwy ddefnyddio ystod o
dechnegau cyfathrebu effeithiol, gan gwmpasu

mentrau sy’n cyfrannu at ddatblygiad cadarnhaol
yr ysgol gyfan

esbonio, holi a thrafod
2.4.3 C
 ymryd ymagwedd ragweithiol at ddatblygu
2.2.2 Ymgysylltu â rhieni/gofalwyr mewn cyd-

perthnasau gwaith proffesiynol gydag

destunau ffurfiol ac anffurfiol, drwy ddarparu

asiantaethau allanol a chydweithwyr sy’n

gwybodaeth amserol mewn deialog barchus

effeithio’n gadarnhaol ar brofiad dysgwyr
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3. Ymrwymiad Proffesiynol
Er mwyn hysbysu eu harfer, codi safonau dysgu ac addysgu,
a mwyafu cyflawniad a photensial dysgwyr, bydd Athrawon

3.4 	Dangos ymrwymiad i’w proffesiwn
a’r gymuned ehangach

Siartredig yn cyflawni’r canlynol yn gyson:
3.4.1 Dangos ymagwedd broffesiynol tuag at

3.1	Dangos ymrwymiad i ddatblygu eu
gwybodaeth a’u harfer

ddysgwyr, rhieni, cydweithwyr o asiantaethau
sy’n bartneriaid a’r gymuned ehangach er mwyn
meithrin perthnasau cadarnhaol

3.1.1 Meddu ar ffocws cryf ar wella’u harfer eu hunain
fel athrawon adfyfyriol

3.4.2 M
 odelu a hyrwyddo gwerthoedd craidd
gonestrwydd, cyfrifoldeb personol, cydraddoldeb

3.2 	Dangos ymrwymiad i ddatblygu eraill

a chynhwysiant, a datblygiad personol,
cymdeithasol, moesol a diwylliannau dysgwyr

3.2.1 Cymryd rôl arweiniol wrth gefnogi a chymell
cydweithwyr i wella’u harfer, gan roi cyngor ac
adborth

3.3 Dangos ymrwymiad i’w hysgol
3.3.1 Cymryd rôl weithredol wrth ddatblygu a
gweithredu gweledigaeth yr ysgol

3.3.2 Meddu ar a modelu agwedd agored tuag
at newid drwy gefnogi, arwain neu beilota
mentrau newydd.
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