Rhaglenni AGA newydd eu hachredu o fis Medi 2020 ymlaen
O Fedi 2019, bydd yn rhaid i holl raglenni addysg gychwynnol athrawon (AGA) yng Nghymru gael eu
hachredu gan CGA. Mae’r swyddogaeth hon yn cael ei gweithredu gan CGA trwy ei Fwrdd Achredu a
sefydlwyd yn Awst 2017.
Erbyn 31 Mawrth 2019, cyflwynodd Prifysgol Abertawe a’r Bartneriaeth Ysgolion, a Phartneriaeth
Prifysgol De Cymru raglenni AGA ar wahân i’w hachredu. Mae’r rhaglenni a gyflwynwyd fel a ganlyn:



Partneriaeth Prifysgol Abertawe ac Ysgolion – Tystysgrif Addysg Raddedig (TAR)
Partneriaeth Prifysgol De Cymru – BA (Anrhydedd) Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd

Yn ystod Ebrill a Mai 2019, cynhaliodd pwyllgorau achredu AGA ar wahân asesiadau ar y rhaglenni
hyn.
Proses drwyadl oedd hon, a weithredwyd gan bwyllgorau oedd yn cynnwys aelodau o’r Bwrdd
Achredu AGA yn clywed cyflwyniadau gan gynrychiolwyr y partneriaethau a deialog proffesiynol
grymus lle gofynnodd aelodau gwestiynau er mwyn egluro materion allweddol o fewn pob
cyflwyniad. Roedd ymweliadau safle yn cynnig cyfleoedd i aelodau’r Pwyllgorau ymweld â’r ysgolion
partner, a chwrdd â chydweithwyr uwch o fewn y SAU.
Hysbyswyd Partneriaeth Prifysgol Abertawe ac Ysgolion o’r penderfyniad ynghylch achredu ar 14 Mai
2019. Penderfynodd y pwyllgor y dylid achredu’r rhaglen am gyfnod o bum mlynedd, yn amodol ar
amodau.
Hysbyswyd Partneriaeth Prifysgol De Cymru o’r penderfyniad ynghylch achredu ar 3 Mehefin 2019.
Penderfynodd y pwyllgor y dylid achredu’r rhaglen am gyfnod o bum mlynedd, yn amodol ar
amodau.
Rhannwyd hefyd adroddiad manwl o bob rhaglen â phob partneriaeth. Roedd yr adroddiadau’n
cynnwys amlinelliad o benderfyniadau’r pwyllgorau yn erbyn pob un o’r meini prawf achredu, yn
ogystal ag amodau, argymhellion a chanmoliaethau. Mae pob penderfyniad yn amodol ar broses
apelio.
Dwedodd yr Athro John Furlong, Cadeirydd y Bwrdd Achredu AGA:
Cynhaliwyd y broses achredu mewn modd agored, teg a thrwyadl. Mae’n amlwg hefyd y bydd gan
Gymru sector AGA y gall ymfalchïo ynddo cyn bo hir o ganlyniad i newidiadau i’r ddarpariaeth sydd
ar y gweill ar hyn o bryd. Hynny yw, sector sy’n llwyddo darparu’r athrawon newydd o safon uchel y
mae eu hangen arnom i’n plant a phobl ifanc, nawr ac yn y dyfodol.
Gwelwch restr o holl raglenni a achredwyd gan CGA trwy ei Fwrdd Achredu AGA.

