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Ein nod yw gweithio gyda’n partneriaid 
proffesiynol i greu cymunedau dysgu 
hyderus ac adfyfyriol. 

Bwriadwn greu cynghrair o weithwyr 
proffesiynol a fydd yn gallu cynnig arweiniad 
o ran newid systemig a chefnogi system 
addysg a fydd yn ei gwella ei hun yn barhaus.

Bwriadwn adeiladu ar ein cryfderau 
traddodiadol fel canolfan o ragoriaeth ar gyfer 
datblygu darpariaeth ddwyieithog a chyfrwng 
Cymraeg.

Bwriadwn addasu ein harbenigedd ym maes 
dysgu proffesiynol yn y gweithle ac achredu ar 
sail cymwyseddau, gan ddatblygu rhaglenni 
proffesiynol achrededig i’w darparu mewn 
lleoliad ysgol.

Er mwyn datblygu addysg athrawon 
ymhellach yng Nghymru, bwriadwn gynnwys 
nifer o fentrau allweddol yn rhan o Adduned 
Addysgol Cymru y Brifysgol.

Mae’r mentrau hyn yn datgan ein 
hymrwymiadau i fwrw ymlaen â 
blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru.

n Byddwn ni’n datblygu model newydd 
o addysg athrawon broffesiynol sy’n 
canolbwyntio ar ysgolion ac sy’n seiliedig 
ar ddull ‘ymarfer clinigol’ - yr ‘Ysgol Dysgu 
Proffesiynol’.

n Byddwn ni’n sefydlu rhwydwaith 
proffesiynol traws-ranbarthol o ysgolion 
dysgu.  Bydd y rhain yn cael eu hystyried 
yn ganolfannau strategol ar gyfer darparu 
hyfforddiant cychwynnol a pharhaus i 
ymarferwyr.

n Byddwn ni’n achredu’r ‘Ysgolion Dysgu 
Proffesiynol’ ac yn rhoi bathodyn ‘Canolfannau 
Rhagoriaeth’ iddynt ar sail dysgu adfyfyriol 
sy’n seiliedig ar ymholiad ymchwil.

n Byddwn ni’n sefydlu cytundebau â nhw 
yng nghyd-destun Ymarferwyr Athrawon 
Rhagorol oddi mewn i’r Rhwydwaith 
Proffesiynol ac yn eu cydnabod yn Gymrodyr 
Ymarferwyr – Addysgu’r Brifysgol.

n Byddwn ni’n penodi nifer o Athrawon 
Prifysgol ac Athrawon Prifysgol Cyswllt 
newydd i gynyddu capasiti ymchwil y 
sefydliad.  Bydd y penodiadau hyn yn 
canolbwyntio ar y meysydd canlynol:

Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol;

‘Dysgu Dysgu’;

Llythrennedd digidol;

Dwyieithrwydd a’r Cwricwlwm Cymreig;

Arweinyddiaeth o fewn Addysg;

Y Cyfnod Sylfaen/Y Blynyddoedd Cynnar;

Technoleg Ddigidol ac Arloesi

n Byddwn ni’n creu rhwydwaith 
rhyngwladol o Athrawon Ymarfer a fydd yn 
ymwneud ag agenda ymchwil pedagogaidd y 
Brifysgol.

n Byddwn ni’n datblygu cynghrair strategol 
gydag un neu ragor o Ganolfannau Ymchwil 
Addysgol Grŵp Russell ac yn creu Plethwaith 
Ymchwil Proffesiynol i ddatblygu ymholiad 
ymchwil i arfer proffesiynol.

n Byddwn ni’n creu rhaglen Arweinyddiaeth 
Ryngwladol ar gyfer Athrawon Ymarferwyr ac 
Arweinwyr Systemau rhagorol.  Byddwn ni’n 
gweithio gyda phartneriaid allweddol megis 
Prifysgol Harvard, MIT.

n Byddwn ni’n datblygu mewn partneriaeth 
â nifer o ddarparwyr technoleg ddigidol 
Ysgol Dysgu Rith-wir ar gyfer datblygu dysgu 
proffesiynol.

n Byddwn ni’n datblygu ystod o fentrau 
newydd a fydd yn gefn i ddatblygiad 
proffesiynol y Gymraeg, dwyieithrwydd ac 
arloesi a llythrennedd digidol trwy gwricwlwm 
yr ysgol.

n Byddwn ni’n datblygu cwrs Meistr 
Proffesiynol achrededig a fframwaith 
Doethuriaeth Broffesiynol a fydd ar gael i 
ymarferwyr addysgol sy’n ymwneud â dysgu 
ac addysgu sy’n seiliedig ar ymholi.  Bydd y 
rhain wedi’u strwythuro o dan arlwy hawl a 
fydd yn gysylltiedig â’r Fargen Newydd.

n Byddwn ni’n datblygu cymhwyster 
proffesiynol ar gyfer darparu gradd gynradd 
4 blynedd.  Byddwn ni’n cychwyn rhaglen 
weithredu i ddilysu dyfarniad ‘Anrhydedd 
Dwbl’ – y gellid ei saernïo’n Radd Meistr 
Proffesiynol integredig.  Bydd hwn yn 
gymhwyster proffesiynol a ddatblygir yn 
bwrpasol ar gyfer Cymru.

n Byddwn ni’n datblygu arlwy Dysgu 
Proffesiynol newydd i athrawon sy’n cyd-fynd 
â gweledigaeth y Fargen Newydd.  Caiff yr 
arlwy ei darparu ar ffurf dysgu proffesiynol 
yn y gweithle oddi mewn i gyd-destun ysgol 
benodol.

n Byddwn ni’n datblygu arlwy cwricwlwm 
wahanol a phresenoldeb strategol gyda nifer 
o ysgolion addysg athrawon rhagorol ar draws 
Rhanbarth Dinas Bae Abertawe.

n Byddwn yn lansio Cyfnodolyn Addysg 
Cymru.  Bydd hyn yn ein galluogi i gyhoeddi 
ymchwil ysgolheigaidd sy’n canolbwyntio ar 
ddatblygu system addysg hunan-welliannol i 
Gymru.

n Byddwn yn sefydlu Gŵyl Addysg Gymreig 
flynyddol a fydd yn ein galluogi i ddathlu arfer 
gorau o fewn ein cymunedau dysgu amrwyiol.

n Byddwn ni’n ailstrwythuro’r ddarpariaeth 
bresennol yn y Brifysgol ac yn creu cynghrair 
proffesiynol newydd â rhanddeiliaid allanol 
allweddol.  Dull y bartneriaeth gymdeithasol 
hon fydd pen conglfaen ein hagenda 
drawsffurfiol. 

Er mwyn darparu’r newid trawsffurfiol a 
gweithredu’r argymhellion uchod byddwn 
ni’n creu: 

Athrofa Arweinyddiaeth mewn Addysg

Prif nod yr Athrofa fydd meithrin rhagoriaeth 
a llwyddiant o fewn y maes arweinyddiaeth, 
addysgu a dysgu.  Bydd hefyd yn ymdrechu 
i hyrwyddo safonau, ansawdd ac arloesi 
mewn ysgolion a datblygu cymunedau dysgu 
hyderus ac adfyfyriol. 

Y nod strategol fydd cyfrannu i’r ymdrechion 
i sefydlu system addysgol a fydd yn datblygu 
athrawon yn unigolion adfyfyriol ac ymholgar 
a fydd yn gallu ymwneud â newid addysgol 
yng Nghymru ac a fydd yn gallu cyfrannu at 
lunio’r newid hwnnw.
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