Neges Bwysig: ar gyfer pob athro newydd gymhwyso (ANG) gan y consortia rhanbarthol
Rydym wedi dod yn ymwybodol bod rhai ANG wedi derbyn cyfathrebiad gan eu hundeb
ynghylch newidiadau i reoliadau sefydlu ac mae wedi dod yn amlwg yn gyflym bod rhywfaint
o ddryswch ynghylch goblygiadau'r newidiadau hynny. Roeddem am fod yn rhagweithiol
wrth gysylltu â chi a'ch diweddaru gyda'r ffeithiau pwysicaf.
1. Mae Llywodraeth Cymru wedi diwygio'r Canllawiau a Rheoliadau Sefydlu a fydd yn
berthnasol ar gyfer pob ANG sy'n ymgymryd â sefydlu ar hyn o bryd yn y flwyddyn
academaidd 2019 - 2020 a 2020 - 2021.
2. Mae'r disgwyliad o hyd y bydd yn ofynnol i ANGau ddangos eu cynnydd yn erbyn
disgrifwyr yr holl safonau proffesiynol trwy eu Profiadau Dysgu Proffesiynol (PLEs) a
thystiolaeth gysylltiedig (asedau).
3. Mae'r disgwyliad y bydd ANGau yn cwblhau eu proffil sefydlu ar-lein gyda
chefnogaeth a chymeradwyaeth gan eu mentor sefydlu (MS) a / neu wirwyr allanol
(GA) yn parhau. Dylai'r proffil sefydlu ddangos tystiolaeth bod yr ANG wedi bod yn
gweithio i dargedau cytunedig a adolygwyd gan y MS / GA ac ni fydd y proffil yn cael
ei ystyried yn gyflawn heb argymhellion terfynol y MS / GA.
4. Rhaid i'r proffil sefydlu gynnwys tystiolaeth bod y MS / GA wedi ymgymryd ag o leiaf
un arsylwad gwers ac mae'n dangos bod cynnydd yn erbyn y safonau.
5. Mae gan yr ANG hyd at 380 o sesiynau ysgol neu dri thymor (ac o leiaf 110 sesiwn
neu un tymor) i gyflwyno eu proffil cyflawn sydd wedi’i ardystio i'r Corff Priodol (CP)
i'w gymeradwyo.
6. O fewn cyfnod sefydlu 380 sesiwn, gall yr ANG gofnodi hyd at 60 sesiwn o ddysgu
proffesiynol (yn gymesur â'r amser a gymerir i gwblhau'r proffil).
7. Bydd unrhyw ANG nad yw wedi cwblhau eu proffil erbyn 380 sesiwn yn gymwys i
gael arfarniad o ystyriaethau arbennig a allai arwain at estyniad o'r cyfnod sefydlu.
8. Cysylltwch â'ch arweinwyr consortia rhanbarthol os oes gennych unrhyw ymholiadau
pellach.

