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Cynnig Proffesiynol   
 
Mae cynnig proffesiynol GwE yn un cynhwysfawr ac eang sy’n cynnig 
cyfleoedd dysgu proffesiynol i holl staff yr ysgol, o gymorthyddion dysgu 
sydd eisiau cymhwyster Cynorthwywyr Addysg Lefel Uwch i Raglen Datblygu 
Darpar Arweinwyr, Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol a chymhwyster 
CPCP ar gyfer darpar benaethiaid. 

Mae’r gwasanaeth wedi esblygu i gynnig hyfforddiant ar sail egwyddorion  
ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu. Mae’n canolbwyntio ar ddysgu 
proffesiynol yn seiliedig ar roi cefnogaeth mewn amrywiol ffurf, gan gynnwys 
rhaglenni dysgu proffesiynol penodol oddi ar y safle, dysgu o bell, mentora 
a  chydweithio ysgol-i-ysgol effeithiol. Mae hyn oll yn hybu hunan wella ac 
addysgeg gyda’r nod o ledaenu arfer dda. 

Mae cynnig proffesiynol GwE wedi’i gynllunio i ymateb i ddatblygu 
unigolion ar lawr y dosbarth, ymateb i agweddau ysgol gyfan, cefnogi 
clystyrau o ysgolion ac  ymateb i anghenion ALl. Mae’r ddarpariaeth yn 
seiliedig ar adnabyddiaeth gadarn yr Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant o’u 
hysgolion unigol, ar anghenion clystyrau penodol ac ar ddyheadau’r ALl a 
blaenoriaethau cenedlaethol.

Mae egwyddorion Cwricwlwm i Gymru wedi’u gwreiddio yn yr holl 
hyfforddiant ac mae 4 diben y cwricwlwm yn  flaenllaw ym meddyliau’r 
cyflwynwyr wrth iddynt fynd ati i  gynllunio hyfforddiant perthnasol, cyfredol 
a chyffrous.

CYNNIG PROFFESIYNOL
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Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl 2017-21 yw cynllun 
gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-2021 ac mae’n rhoi manylion 
ynghylch datblygu cwricwlwm newydd sy’n gweddnewid, Cwricwlwm i 
Gymru. 

Trwy ddysgu ac addysgu’r cwricwlwm newydd a phrofiadau yn yr ysgol, bydd 
dysgwyr:

• yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd yn barod i ddysgu drwy gydol eu 
hoes

• yn gyfranwyr mentrus, creadigol sydd yn barod i chwarae eu rhan yn llawn 
yn eu bywyd a’u gwaith

• yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd yn barod i fod yn 
ddinasyddion i Gymru a’r byd

• yn unigolion iach, hyderus sydd yn barod i fyw bywyd gan wireddu eu 
dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas. 

Mae’r pedwar Diben yma wedi’u gwreiddio yn yr holl hyfforddiant ac yn 
flaenllaw ym meddyliau’r cyflwynwyr wrth iddynt fynd ati i  gynllunio 
hyfforddiant perthnasol, cyfredol a chyffrous.

Mae uchelgais yng Nghymru y bydd pob ysgol yn datblygu fel sefydliadau 
sy’n dysgu, yn unol ag egwyddorion OECD. Mae GwE yn gweithio i sicrhau 
bod yr holl ddysgu proffesiynol a gynigir yn hybu dimensiynau sefydliad 
sy’n dysgu, gan ddarparu cyfleoedd i ysgolion archwilio dulliau newydd ac 
addasu’r i’r amgylchedd sy’n newid trwy: 

• ddatblygu a rhannu gweledigaeth yn seiliedig ar bob myfyriwr yn dysgu
• creu a chefnogi cyfleoedd dysgu parhaus i staff
• hybu dysgu a chydweithio fel tîm ymysg yr holl staff
• creu diwylliant o ymholi, arloesi ac archwilio
• sefydlu trefn i gasglu a chyfnewid gwybodaeth a dysg
• dysgu gyda’r amgylchedd allanol a’r system ddysgu ehangach, ac oddi 

wrthynt; a
• modelu a thyfu arweinyddiaeth sy’n dysgu. 

Gweler www.oecd.org/education/school/school-learning-organisation.pdf 
am ragor o wybodaeth.

CYFLWYNIAD
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Mae GwE wrthi’n datblygu dangosfwrdd hawdd a chyfleus i’w ddefnyddio 
ble gallwch gofrestru ar gyfer hyfforddiant.

Tra bo’r dangosfwrdd yn cael ei gwblhau, gallwch gofrestru ar gyfer unrhyw 
hyfforddiant trwy ddilyn y linc yn y bwletin wythnosol a/neu ar y wefan. 

SUT I WNEUD CAIS
xx 
xx
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, uwchradd ac arbennig

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen sefydlu eleni ar gyfer 
cymorthyddion dysgu sydd wedi cychwyn yn eu swyddi ers Medi 2016. 

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE.  Fe’i llunnir yn 
arbennig i gymorthyddion dysgu newydd, a bydd yn gymorth iddynt ddeall 
eu rôl a’u cyfrifoldebau a mynd i’r afael â gwerthoedd ac agweddau craidd y 
safonau proffesiynol.

Nod

Sicrhau bod pob Cymhorthydd Dysgu sy’n mynychu gyda dealltwriaeth llawn 
o’u rôl a’u cyfrifoldebau a’u bod yn awyddus i ddatblygu’n broffesiynol.

Deilliannau

Pob Cymhorthydd Dysgu gyda gwell dealltwriaeth o’u rôl ac i fynd i’r afael â’r 
safonau proffesiynol.

Darpariaeth

Rhaglen genedlaethol wedi ei darparu’n rhanbarthol

 Rhaglen Datblygu Cymorthyddion Dysgu Newydd
xx 
xx
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Cynulleidfa

Cymorthyddion dysgu newydd yn eu swydd ers Medi 2016

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Telir costau llanw  i ysgolion

Niferoedd

Yn ddibynnol ar y nifer o Gymorthyddion Dysgu newydd mewn swydd ers 
Medi 2016

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE

9



Cyfnod Allweddol

Cynradd, uwchradd ac arbennig

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Mae’r hyfforddiant yn cael ei ddatblygu a bydd yn cynnwys gwybodaeth am 
y  Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Cymorthyddion Dysgu; y rhaglen 
CALU; sut i gofrestru ar gyrsiau Lefel 2 ayb.

Nod

Rhoi mynediad i Gymorthyddion Dysgu gweithredol i lwybr datblygu sy’n 
gyson yn genedlaethol

Deilliannau

• Datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth Cymorthyddion Dysgu
• Nifer cynyddol o Gynorthwywyr Dysgu yn ymuno â, ac yn bod yn 

llwyddiannus yn, y rhaglen CALU

Darpariaeth

Rhaglen genedlaethol a ddarperir yn rhanbarthol

Rhaglen Datblygu Cymorthyddion 
Dysgu Gweithredol

xx 
xx
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Cynulleidfa

Cymorthyddion dysgu sydd mewn swydd ers o leiaf 2 flynedd, gyda CALU fel 
y cam nesaf yn eu llwybr datblygu

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Telir costau llanw  i ysgolion

Niferoedd

300

Sut i wneud cais / cofrestru

Gweler Bwletin neu Dangosfwrdd GwE

Rhaglen Datblygu Cymorthyddion 
Dysgu Gweithredol
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, uwchradd ac arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Mae Llywodraeth Cymru yn gwobrwyo statws CALU ddwy waith y flwyddyn, 
drwy gyfrwng asesiad. Mae’r rhaglen asesu yn cael ei redeg gan y pedwar 
consortiwm ar ran Llywodraeth Cymru. 

Mae statws Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch (CALU) yn darparu cyfle i 
gydnabod lefel y sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sydd gan sawl aelod o 
staff cymorth ysgol a’r cyfraniad gwerthfawr maent yn ei wneud wrth godi 
safonau mewn ysgolion. Mae’r Cynllun yn gweithio drwy asesu portffolio o 
dystiolaeth a gyflwynir gan ymgeiswyr i bennu a ydynt yn bodloni’r safonau 
CALU.

Nod

Cydnabod profiad Cynorthwy-wyr Addysgu a rhoi cyfleoedd datblygu iddynt

Deilliannau

Nifer cynyddol o Gynorthwy-wyr Addysgu yn ennill y statws

Darpariaeth

Rhaglen genedlaethol a ddarperir yn rhanbarthol

Cynllun Cynorthwy-wyr Addysgu Lefel Uwch 
(CALU)

xx 
xx
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Cynulleidfa

Cynorthwywyr Addysgu profiadol

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Cost llanw

Niferoedd

Oddeutu 45 ymgeisydd, dwy waith y flwyddyn

Sut i wneud cais / cofrestru

Cynhelir sesiynau gwybodaeth yn ystod tymhorau’r gwanwyn a’r haf, gyda 
cheisiadau i’w cyflwyno i GwE erbyn dyddiad ym mis Gorffennaf a dyddiad 
ym mis Ionawr.  

Gweler Bwletin neu Dangosfwrdd GwE am y wybodaeth diweddaraf.
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, uwchradd ac arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd y digwyddiad hyfforddi un diwrnod hwn ar gyfer ANG, dan arweiniad 
Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant GwE, yn darparu arweiniad, strategaethau 
ac adnoddau sy’n canolbwyntio ar gynllunio ar gyfer llythrennedd a rhifedd o 
fewn eich dosbarth mewn ymateb i’r FfLlRh. 

Bydd y digwyddiad hwn yn ddiwrnod ymarferol a fydd yn arfogi’r rheiny sy’n 
bresennol gyda’r sgiliau i ddatblygu llythrennedd a rhifedd o fewn yr ystafell 
dosbarth. Bydd gweithgareddau’n canolbwyntio ar adnabod cyfleoedd ar sail 
oedran er mwyn datblygu sgiliau ar draws y pynciau; asesu ar gyfer dysgu 
– pennu amcanion a meini prawf llwyddiant; cynllunio tasgau cyfoethog a 
datblygu ymarferwyr myfyriol drwy welliant parhaus. 

Nod

Pawb sy’n mynychu i elwa o brofiadau ymarferol i ddatblygu llythrennedd a 
rhifedd yn y dosbarth.

Deilliannau

• Athrawon yn cofrestru’n llwyddiannus  gyda Chyngor y Gweithlu Addysg 
(CGA) 

• Athrawon yn dechrau ac yn llwyddo yn eu Blwyddyn Ymsefydlu
• Sicrhau bod y rhaglen yn agored ac yn addas i bob ANG mewn ysgolion 

cynradd, uwchradd neu arbennig o fewn rhanbarth GwE
• Sicrhau cefnogaeth a hyfforddiant addas ar gyfer datblygu Athrawon 

Newydd Gymhwyso yn eu Blwyddyn Ymsefydlu
• Sicrhau hyfforddiant a chefnogaeth i bob ANG cyflenwi tymor byr o fewn 

y rhanbarth

Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG): 
cwrs Llythrennedd a Rhifedd

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon Newydd Gymhwyso yn eu Cyfnod Ymsefydlu

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Cyllideb ANG

Niferoedd

25-30 i bob gweithdy

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, uwchradd ac arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd y digwyddiad hyfforddi un diwrnod hwn ar gyfer ANG yn darparu 
strategaethau ac adnoddau sy’n canolbwyntio ar ddysgu ac addysgu o 
fewn yr ystafell ddosbarth. Bydd yn cynnwys cyflwyniadau gan ysgolion 
rhanbarthol a adnabyddir am eu harfer effeithiol.

Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar:
• Gynllunio profiadau dysgu cyfoethog sy’n arwain at well darpariaeth ac yn 

codi safonau 
• Defnydd effeithiol o ddata a thystiolaeth ymchwil 
• Cydweithio gydag eraill 
• Dealltwriaeth o bwysigrwydd hyfforddi a mentora effeithiol 
• Adolygu a myfyrio ar ymarfer 

Nod

Darparu esiamplau arfer orau sy’n canolbwyntio ar ddysgu ac addysgu o 
fewn y dosbarth

Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG): 
Addysgu myfyriol; dysgu effeithiol

xx 
xx
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Deilliannau

• Athrawon yn cofrestru’n llwyddiannus  gyda Chyngor y Gweithlu Addysg 
(CGA) 

• Athrawon yn dechrau ac yn llwyddo yn eu Blwyddyn Ymsefydlu.
• Sicrhau bod y rhaglen yn agored ac yn addas i bob ANG mewn ysgolion 

cynradd, uwchradd neu arbennig o fewn rhanbarth GwE
• Sicrhau cefnogaeth a hyfforddiant addas ar gyfer datblygu Athrawon 

Newydd Gymhwyso yn eu Blwyddyn Ymsefydlu
• Sicrhau hyfforddiant a chefnogaeth i bob ANG cyflenwi tymor byr o fewn 

y rhanbarth

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon Newydd Gymhwyso yn eu Cyfnod Ymsefydlu

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Cyllideb ANG

Niferoedd

25-30 i bob gweithdy

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, uwchradd ac arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd y digwyddiad hyfforddi un diwrnod hwn ar gyfer ANG dan arweiniad 
Tîm Ysgolion Arloesi GwE ac yn darparu arweiniad, strategaethau ac 
adnoddau sy’n canolbwyntio ar y datblygiadau diweddara sy’n ymwneud 
a Chwricwlwm Donaldson. Bydd yn cynnwys cyflwyniadau gan ysgolion 
arloesi rhanbarthol a adnabyddir am eu harfer effeithiol.

Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar:
• Iechyd a Lles 
• Y Fframwaith Digidol
• Safonau Proffesiynol Athrawon Newydd 2017

Nod

Bydd gan pob ANG well dealltwriaeth o Gwricwlwm Donaldson a’i 
oblygiadau ar eu dysgu.

Deilliannau

• Athrawon yn cofrestru’n llwyddiannus  gyda Chyngor y Gweithlu Addysg 
(CGA) 

• Athrawon yn dechrau ac yn llwyddo yn eu Blwyddyn Ymsefydlu
• Sicrhau bod y rhaglen yn agored ac yn addas i bob ANG mewn ysgolion 

cynradd, uwchradd neu arbennig o fewn rhanbarth GwE
• Sicrhau cefnogaeth ag hyfforddiant addas ar gyfer datblygu Athrawon 

Newydd Gymhwyso yn eu Blwyddyn Ymsefydlu
• Sicrhau hyfforddiant a chefnogaeth i bob ANG cyflenwi tymor byr o fewn 

y rhanbarth

Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG): 
Dyfodol llwyddiannus

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon Newydd Gymhwyso yn eu Cyfnod Ymsefydlu

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Cyllideb ANG

Niferoedd

25-30 i bob gweithdy

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin a Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r Cynnwys

Bydd cynnwys pob diwrnod datblygu yn ymwneud â Safonau 
Arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen yn cynnwys chwe 
diwrnod wyneb i wyneb ac un diwrnod ar gyfer ymweliadau ysgol i ysgol.

Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar yr agweddau canlynol:
• Arwain Dysgu ac Addysgu
• Gweithio gyda chydweithwyr/arsylwi dosbarth
• Hunan arfarnu ac atebolrwydd
• Ymweliadau Ysgol i Ysgol: arsylwi dosbarth
• Creu cyfeiriad strategol a rheoli cynllunio gweithredol
• Arwain staff a thimau i gyflawni safonau uchel yn y dysgu a’r addysgu
• Atebolrwydd, effaith, dylanwad a dathlu

Nod

Sicrhau fod arweinwyr canol, wrth ddatblygu eu meysydd cyfrifoldeb 
penodol, yn cyfrannu at agenda gwella’r ysgol gan sicrhau eu bod yn 
meithrin diwylliant dysgu sy’n diwallu anghenion pob dysgwr, tra hefyd yn 
cyfrannu at ddatblygu galluoedd yn fwy cyffredinol.

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol (RhDAG) 
xx 
xx
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Deilliannau

• Arweinwyr canol sydd wedi eu huwch sgilio ac yn hyderus wrth arwain 
gwelliant yn yr ysgol

• Arweinwyr canol sydd yn hyderus wrth fentora a hyfforddi cydweithwyr
• Arweinwyr canol sydd wedi datblygu eu sgiliau arweinyddiaeth, yn derbyn 

atebolrwydd ac yn gallu hunan arfarnu yn effeithiol
• Arweinwyr canol sydd yn gallu creu cyfeiriad strategol a rheoli cynllunio 

gweithredol

Darpariaeth

Rhanbarthol 

Cynulleidfa
 
Arweinyddion canol mewn swydd mewn ysgolion arbennig, cynradd ac 
uwchradd

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

24

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol (RhDAG) 
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r Cynnwys

Rhaglen sydd wedi ei chyflwyno ar gyfer athrawon gyda’r potensial i 
arwain a’r sawl sydd yn arweinydd am y tro cyntaf. Mae’r rhaglen datblygu 
arweinwyr ysgol cynradd yn ymateb i anghenion newidiol ysgolion. 

Mae’n canolbwyntio ar ystod eang o sgiliau arweinyddol fydd yn cefnogi 
blaenoriaethau cenedlaethol a rhanbarthol ar gyfer ysgolion Cymru.

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i ymgysylltu ag ymchwil gweithredol 
mewn ysgolion ac yn rhoi damcaniaethau ar waith. Mae’r cyfuniad o 
ddigwyddiadau rhanbarthol wyneb yn wyneb a chefnogaeth broffesiynol ar-
lein yn galluogi cyfranogwyr i rannu arfer dda ar raddfa fyd-eang.

Nod

• Datblygu sgiliau ymchwil gweithredol ac ymholi
• Datblygu arweinyddiaeth wasgaredig a chynllunio ar gyfer olyniaeth
• Datblygu dealltwriaeth o’r cysylltiad rhwng arweinyddiaeth llwyddiannus 

a gwella ysgol
• Archwilio sut mae ysgolion yn rhoi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd 

genedlaethol ar waith ac yn mynd i’r afael â gwella cyflawniad pob dysgwr

Rhaglen Datblygu Uwch Arweinwyr (RhDUA)
xx 
xx
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Deilliannau

• Codi hyder a gwella dealltwriaeth darpar arweinwyr o sut i arwain ysgol 
dda a rhagorol

• Darpar arweinwyr wedi eu huwchsgilio mewn ystod eang o sgiliau 
arweinyddol

• Unigolion wedi cael cyfle i ymgysylltu ac ymchwil gweithredol mewn 
ysgolion ac yn rhoi damcaniaethau ar waith

• Arweinwyr canol sydd yn gallu creu cyfeiriad strategol a rheoli cynllunio 
gweithredol

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon gyda’r potensial i arwain a’r rhai sydd yn cyflawni rôl arweinyddol 
am y tro cyntaf.

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

ILM 5 £600 y pen
ILM 7 £700
[i’w gadarnhau]

Niferoedd

Yn ôl yr angen

Sut i wneud cais.

I ofyn am becyn gwybodaeth a/neu ffurflen gais, cysylltwch â:
Portal Training – ILM  e-bost: ilm@portaltraining.co.uk   ffôn: 02920 474 060
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Cyfnod Allweddol 

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd gweithio ysgol i ysgol yn nod clir o’r rhaglen yn nhermau defnyddio 
arbenigedd staff ac arweinwyr o ysgolion effeithiol ar draws y rhanbarth.

Ymweliadau ac ysgolion lle ystyrir yr arweinyddiaeth yn effeithiol.

Arsylwadau o ddysgu a chysgodi penaethiaid a dirprwy benaethiaid yn y 
gweithlu.

Theori ac ymchwil: trafodaethau am y dulliau mwyaf effeithiol o ddysgu ac 
addysgu ac arweinyddiaeth o fewn ysgolion.

Ymarfer adlewyrchol a dysgu cydweithredol.

Mentora a hyfforddi un-i-un ac mewn grŵp, yn ystod ac ar ôl y rhaglen.

Nod

• Cefnogi ac ymestyn datblygiad arweinyddiaeth staff uwch o fewn ysgolion 
ar draws Gogledd Cymru

• Adnabod a datblygu ymhellach yr aelodau staff hynny sy’n ystyried symud 
tuag at brifathrawiaeth o fewn y 3 blynedd nesaf

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth  
Darpar Benaethiaid (RhDADB) 

xx 
xx
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Deilliannau

• Proses cynllunio olyniaeth wedi ei sefydlu ar gyfer ysgolion, ALlau, GwE a 
mynychwyr

• Deilliant mesuradwy yn nhermau safonau disgyblion (o fewn 18 mis o 
ddechrau’r rhaglen)

• Dysgu proffesiynol, cynnydd a datblygiad mynychwyr wedi ei adnabod a’i 
sefydlu

• Bydd yr hyfforddiant yn cyfeirio at fodel dysgu GwE (amrywiol ffyrdd o 
ddysgu). 

• Adnabyddir cynnydd mynychwyr yn nhermau profiadau, sgiliau a 
llwyddiannau

Darpariaeth

Dau garfan yn rhanbarthol

Cynulleidfa

Uwch arweinwyr o ysgolion Uwchradd, Cynradd ac Arbennig ar draws 
Gogledd Cymru

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw i’r ysgol

Niferoedd

oddeutu 16 fesul carfan

Sut i wneud cais / cofrestru

Ffurflen gais wedi ei chwblhau gan bob ymgeisydd gyda datganiad cefnogol 
gan y Pennaeth
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r Cynnwys

Rhaglen genedlaethol yw’r CPCP, sy’n cael ei chyflwyno’n rhanbarthol gan y 
pedwar consortiwm. 

Mae’n cynnwys asesiad trylwyr yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth ac 
yn rhoi ffocws ar dystiolaethu ymarfer proffesiynol. Mae’r rhaglen yn 
canolbwyntio ar y sgiliau a’r priodoleddau sydd eu hangen yn unol â’r hyn 
sydd wedi’i nodi yn y Safonau.

Mae gan yr ymgeiswyr fynediad i gefnogaeth gan hyfforddwr arweinyddiaeth 
ac i raglen hyfforddi arweinyddiaeth 4-diwrnod.

Nod

Sicrhau fod penaethiaid y dyfodol yn cael eu hadnabod a’u datblygu’n 
broffesiynol gan fanteisio’n llawn o’r hyfforddwr arweinyddiaeth

Deilliannau

Arweinwyr o bob sector ar draws y rhanbarth yn ennill y cymhwyster

Darpariaeth

Rhaglen genedlaethol wedi ei ddarparu’n rhanbarthol

Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol  
ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) 

xx 
xx
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Cynulleidfa
 
Ers 2005, mae wedi bod yn ofyniad statudol i bob ymarferwr sy’n dod yn 
bennaeth yng Nghymru feddu ar y CPCP. Cymhwyster yw hwn ar gyfer 
ymarferwyr sydd o’r farn eu bod yn bodloni’r Safonau Arweinyddiaeth 
Cenedlaethol presennol ac sy’n dymuno ac yn ceisio cael eu penodi’n 
bennaeth, a bod hynny’n gam nesaf realistig iddynt.

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Ad-delir llanw am fynychu’r Ganolfan Asesu

Niferoedd

Oddeutu 50

Sut i wneud cais / cofrestru

Ffurflen gais i’w chwblhau gan bob ymgeisydd gyda datganiad cefnogol gan 
y Pennaeth.
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd pob tymor yn canolbwyntio ar ragoriaeth mewn arweinyddiaeth a 
chynnwys elfen o rannu arfer rhagorol o du mewn ac o du allan i’r rhanbarth.  
Bydd darparwyr allanol a lleol yn cyflwyno testunau amrywiol fydd yn 
cynnwys: 

• Sut ydym yn gwybod bod dysgu ac addysgu mewn lle diogel yn ein 
hysgolion? 

• Sut mae arweinwyr ysgol yn cyflawni cydbwysedd priodol rhwng 
rheolaeth ac ymddiriedaeth, strwythur a rhyddid, tynn a rhydd?  Pam 
mae hyn yn bwysig?  Sut allwn ni ddatblygu diwylliant cymryd risg yn ein 
hysgolion?

• Ai’r un peth yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth o newid? 
• Beth sydd angen arnom fel unigolion er mwyn arwain yn llwyddiannus a/

neu rheoli newid yn ein hysgolion?
• Effeithiolrwydd ‘arweinyddiaeth dosranedig’.  Sut i osod model gweithio 

llwyddiannus.

Nod

I ddatblygu penaethiaid newydd i sicrhau eu bod yn barod am y rôl hanfodol 
o brifathrawiath ac y cynigir rhaglen datblygu proffesiynol parhaus iddynt 
i’w cefnogi yn eu swydd.

 Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd /  
Penaethiaid mewn Gofal (RhDPN) 

xx 
xx
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Deilliannau

Gwella arweinyddiaeth uwch mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws 
y rhanbarth.  

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid Newydd a Pheniaethiaid mewn Gofal

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd 

Yn ôl y gofyn

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Saesneg

Crynodeb o’r Cynnwys

Archwilio themau craidd arweinyddiaeth sy’n bwysig i berfformiad effeithiol, 
gan gynnwys: 
• meddwl a gweithredu strategol 
• arwain newid tuag at ddeilliannau llwyddiannus i’r holl randdeiliaid 
• ymgysylltu, grymuso ac atebolrwydd 
• datrys problemau 
• timau tra effeithiol a gwaith tîm 
• hyfforddi 

Rhoi cyfle i chi weithio gyda phenaethiaid eraill yn rhanbarth GwE a’ch 
galluogi i ddysgu a datblygu’r ymddygiad, y gwerthoedd a’r sgiliau arwain 
personol sy’n effeithio ar eich bywyd chi’ch hun, eich tîm a’ch ysgol.

Nid yw’r Rhaglen yn un preswyl ac fe’i cynhelir dros gyfnod o bum diwrnod 
yn olynol. Mae ymrwymiad llawn ar gyfer y pum diwrnod yn hanfodol.

Nod

Cyflwyno hyfforddiant sydd yn amlygu bod arweinyddiaeth o’r radd flaenaf 
yn hanfodol i feithrin dawn, dyhead a dysgu pob plentyn. Cydnabyddir 
bod arweinyddiaeth effeithiol yn allweddol i greu ysgolion llwyddiannus y 
dyfodol.

Rhaglen Datblygu Penaethiaid (RhDP) 
xx 
xx
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Deilliannau

• Unigolion wedi cael cyfleoedd cyfoethog i astudio ymddygiadau 
arweinyddiaeth bersonol

• Unigolion yn ymwybodol o’r gwerthoedd a’r sgiliau arwain personol sydd 
yn effeithio arnynt, y tîm a’r ysgol

• Creu perthnasoedd a chydweithio yn effeithiol gyda penaethiaid eraill yn 
rhanbarth GwE

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa 

Penaethiaid mewn swydd – Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Dim cost

Niferoedd

I’w gadarnhau

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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xx 
xx
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DYSGU AC ADDYSGU    
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Cyfnod Allweddol

Cynradd ac Uwchradd

Cyfrwng

Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

• Hyfforddi trylwyr i ddyfnhau dealltwriaeth athrawon o arferion dosbarth 
rhagorol. Bydd yr aelodau yn gwella drwy wneud gweithgareddau 
ymarfer, ar ffurf cyfleoedd strwythuredig i fyfyrio ar ddulliau addysgu a’u 
hansawdd a’u heffaith.

• Cyflwyno ac atgyfnerthu sgiliau a gwybodaeth newydd, a chanolbwyntio 
ar yr hyn sy’n gwneud y dysgu a’r addysgu yn rhagorol 

• Helpu gyda gweithredu’r arferion a gytunir sydd orau.

Nod

• Codi safonau’r addysgu ymhellach o fod yn dda, i fod yn rhagorol, mewn 
ysgolion Cynradd ac Uwchradd

• Hyfforddi athrawon unigol i fod yn arweinwyr dysgu yn eu hysgolion a’u 
rhanbarth

Darpariaeth

Rhanbarthol
 

Cynulleidfa

Athrawon

Rhaglen Athrawon Eithriadol OLEVI
xx 
xx
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Deilliannau

• Mae safonau’r addysgu yn yr ysgolion sy’n cymryd rhan yn dda, o leiaf, 
gyda nodweddion rhagorol 

• Athrawon unigol mewn ysgolion wedi’u hyfforddi i fod yn arweinwyr 
dysgu

• Unigolion sydd wedi cael yr hyfforddiant hwn yn barod i rannu’r 
hyfforddiant yn llwyddiannus, gan godi safonau’r addysgu yn eu hysgolion 
eu hunain, ac hefyd mewn ysgolion ar draws y rhanbarth. 

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Llanw

Niferoedd 

I’w cadarnhau

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Cyflwyniad yn Saesneg ond bydd deunyddiau a phecyn Cymraeg a Saesneg 
ar gael.

Crynodeb o’r cynnwys

• Gareth Coombes, Ymgynghorydd Annibynnol, i gynnal hyfforddiant i’r holl 
arweinwyr ysgol/addysgu ar draws y rhanbarth ar strategaethau asesu ar 
gyfer dysgu, gan edrych ar adborth a chwestiynu yn benodol

• Bwriad y cwrs yw cefnogi arweinwyr i wella asesu ar gyfer dysgu mewn 
ffordd strwythuredig a chynaliadwy, ac edrych ar yr effaith ar leihau llwyth 
gwaith athrawon

Nod

• Datblygu’r modd y defnyddir strategaethau asesu ar gyfer dysgu gan 
athrawon ac arweinwyr, gan ganolbwyntio’n benodol ar adborth a 
chwestiynu

• Rhoi ysgolion mewn sefyllfa i ddefnyddio’r strategaethau hyn i sicrhau 
cynnydd ac annibyniaeth disgyblion, a rhoi sylw i’r agenda llwyth gwaith 
athrawon

• Codi safonau’r addysgu a lleihau amrywiad mewn safonau addysgu mewn 
ysgolion cynradd ar draws y rhanbarth

Deilliannau

• Mae gan arweinwyr ac athrawon y sgiliau a’r modd i allu codi, gwerthuso 
a monitro safonau’r addysgu, a’r dulliau addysgu, yn fanwl gywir ac yn 
gyson

• Mae gan athrawon unigol mewn ysgolion fwy o hyder a  gallu i fod yn 
ymarferwyr asesu ar gyfer dysgu hyderus ac effeithiol 

• Ysgol i ddatblygu ei harbenigedd a’i harferion asesu ar gyfer dysgu, er 
mwyn paratoi at brosiect ymchwil gweithredol y rhanbarth, dan arweiniad 
Shirley Clarke yn 2018

Asesu ar gyfer Dysgu: gweithio’n fwy craff,  
nid caletach – Gareth Coombes

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid neu arweinwyr dysgu

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

I’w cadarnhau

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, uwchradd ac arbennig

Cyfrwng

Cyflwyniad yn Saesneg ond bydd deunyddiau a phecyn Cymraeg a Saesneg 
ar gael.

Crynodeb o’r cynnwys

• Gareth Coombes, Ymgynghorydd Annibynnol, i gynnal hyfforddiant 
i’r holl arweinwyr ysgol/addysgu ar draws y rhanbarth ar ddefnyddio’r 
continwwm dysgu ac addysgu yn effeithiol

• Bwriad y cwrs yw cefnogi arweinwyr i fynd at i wella’r addysgu ar gyfer 
dysgu mewn ffordd strwythuredig a chynaliadwy

• Bydd modd i athrawon weld yr union gryfderau a’r meysydd sydd angen eu 
gwella yn arferion athrawon, a gweithredu’n briodol i godi safonau

Nod

• Datblygu athrawon ac arweinwyr i allu gwerthuso a monitro eu safonau 
a’u dulliau addysgu, yn gyson ac yn fanwl gywir, a chynllunio’n effeithiol i 
wella ymhellach

• Athrawon unigol mewn ysgolion i fod yn gyfrifol em eu dysgu a’u 
datblygiad proffesiynol eu hunain

• Codi safonau’r addysgu a lleihau amrywiad mewn safonau addysgu mewn 
ysgolion cynradd ar draws y rhanbarth

Gwella’r Addysgu ar gyfer Dysgu i Godi Safonau gan 
ddefnyddio continwwm - Gareth Coombes

xx 
xx
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Deilliannau

• Mae gan arweinwyr ac athrawon y sgiliau a’r modd i allu gwerthuso a 
monitro safonau’r addysgu, a’r dulliau addysgu, yn fanwl gywir ac yn 
gyson a chynllunio’n effeithio ar gyfer rhagor o welliant 

• Mwy o hyder yng ngallu athrawon unigol mewn ysgolion i fod yn gyfrifol 
am eu dysgu a’u datblygiad proffesiynol eu hunain. Athrawon  yn gallu 
gweld yn well y meysydd penodol ble mae angen iddynt ddatblygu’n 
broffesiynol.  

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid neu arweinwyr dysgu

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

I’w cadarnhau

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE

Gwella’r Addysgu ar gyfer Dysgu i Godi Safonau gan 
ddefnyddio continwwm - Gareth Coombes
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Cyfnod Allweddol

Uwchradd

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Darparwyr ac ymarferwyr lleol i gyflwyno (1 diwrnod hyfforddi ym mhob hwb)

• Egwyddorion addysgeg Dyfodol Llwyddiannus
• Meddylfryd o Dwf
• Asesu ar gyfer dysgu
• Datblygu llafaredd
• Datblygu darllen
• Datblygu ysgrifennu
• Datrys problemau
• Gwaith grwp

Nod

Sicrhau fod pob cymhorthydd dosbarth yn cefnogi dysgu myfyrwyr yn effeithiol

Deilliannau

• Cyd-ddealltwriaeth o ansawdd dysgu ac addysgu a 12 egwyddor addysgeg 
“Dyfodol Llwyddiannus”

• Adroddiadau monitro gan yr Uwch Dîm Rheoli ac Ymgynghorwyr Cefnogi 
Gwelliant mewn ysgolion a dargedwyd yn amlygu gwelliannau allweddol 
(cynnydd cryf/da) yn swyddogaethau cymorthyddion dosbarth (e.e. gwersi/ 
arsylwi grwpiau bach, llais y disgybl, cyfweliadau)

• Pob ysgol uwchradd yn ymwneud yn effeithiol â’r Safonau Addysgu 
Proffesiynol newydd er mwyn gwella addysgeg drwy ddysgu proffesiynol, 
arweinyddiaeth gydweithredol ac arloesol (80% o ysgolion uwchradd ar y 
ffordd gywir i weithredu dysgu proffesiynol sy’n cael effaith ar ganlyniadau 
disgyblion). 

Datblygu rôl fel Cymhorthydd
Dosbarth Effeithiol

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

2 gymhorthydd dosbarth o bob ysgol

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

120+

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Uwchradd

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

• Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant i adnabod 5 athro/athrawes/adran 
effeithiol i ddatblygu cyfres o wersi a fydd yn llwyddo i ddatblygu 
cymhwysedd digidol disgyblion (Ystyried grwpiau arbennig/iaith/targed)

• Cynllunio a gweithredu gweithdy “lansio’r” hyfforddiant ar gyfer 
cynrychiolwyr y 5 ysgol. Bydd y ffocws ar wneud defnydd effeithiol o 
dechnolegau digidol mewn ymateb i un o egwyddorion addysgeg Dyfodol 
Llwyddiannus 

• Pob adran i gynllunio a chyflwyno cyfres o wersi mewn ymateb i un o 
egwyddorion addysgeg Dyfodol Llwyddiannus (Ad-dalu ysgolion, 5 x 
£1000, 2 randal)

• Athro ymgynghorol/ Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant i ymweld â phob 
ysgol i roi cefnogaeth i: gynllunio, addysgeg, technoleg a defnyddio 
SAMR (Substitution Augmentation Modification Redefinition) a TPaCK 
(Technology Pedagogy, Content  Knowledge) i werthuso deilliannau

• Uwch Dîm Arweinyddiaeth i gerdded o amgylch i wirio gwerthusiad yr 
athrawon o’r cynnydd a wnaed gan ddisgyblion wrth iddynt ddatblygu eu 
cymhwysedd digidol

• Pob ysgol i baratoi astudiaeth achos wedi ei darlunio a rhannu eu prosiect 
gydag eraill (ee fforwm Arfer Da)

Nod

• Datblygu athrawon medrus gyda dealltwriaeth glir o addysgu a dysgu 
cymwyseddau digidol yn effeithiol a’r gallu i gynllunio a gweithredu 
newidiadau a fydd yn cael effaith bositif ar ddysgu

Addysgu a dysgu cymhwysedd digidol yn effeithiol 
xx 
xx
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Deilliannau

• Athrawon yn gallu cynllunio cyfres o wersi sy’n cael effaith bositif ar y modd y 
mae disgyblion yn dysgu (cymhwysedd pwnc a digidol)

• Pob ysgol yn medru cael mynediad at astudiaethau achos ddarluniedig 
o ansawdd da sy’n canolbwyntio ar agwedd o’r 4 pwrpas a datblygu  
egwyddorion addysgeg Dyfodol Llwyddiannus er mwyn datblygu 
cymhwysedd digidol disgyblion 

• Gwerthusiad yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Arweinydd Digidol, 
Ymgynghorydd Gwella Ysgolion, yn seiliedig ar amrediad o dystiolaeth 
(cerddediad dysgu, llais y disgybl, craffu ar lyfrau), yn barnu cryfderau a 
gwendidau’r “prosiect” ac yn adnabod pwyntiau gweithredu allweddol

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

• Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant i adnabod 5 athro(awes)/adran effeithiol 
• Aelodau Uwch Dimau Arweinyddiaeth
• Arweinwyr Canol (wedi eu targedu)

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

£1000 i 5 ysgol i:
Ryddhau aelod o staff i fynychu cwrs hyfforddi
Caniatáu adrannau i ddatblygu cyfres o wersi, arsylwi 
gwersi a gwerthuso gwaith disgyblion

Niferoedd

10

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Uwchradd

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

• Hyfforddiant i aelodau Uwch Dîm Arweinyddiaeth a Swyddogion Gwella 
Ysgolion cyswllt ar y canlynol: 

• Hwyluso ymarferiad craffu ar lyfrau
• Gwerthuso safonau a darpariaeth (Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, 

Gwyddoniaeth) dan arweiniad ymgynghorwyr pwnc
• Gwerthuso safonau a darpariaeth (Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, 

Gwyddoniaeth) dan arweiniad ymgynghorwyr pwnc
• Adnabod pwyntiau gweithredu a deilliannau allweddol

Nod

Defnyddio ymarferion craffu ar lyfrau i werthuso safonau a’r ddarpariaeth yn 
gywir

Deilliannau

Aelodau Uwch Dîm Arweinyddiaeth:
• yn gallu hwyluso ymarferion craffu ar lyfrau yn effeithiol
• gyda gwell dealltwriaeth o safonau da/rhagorol a’r ddarpariaeth Gymraeg, 

Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth
• yn gallu gwerthuso safonau da/rhagorol a’r ddarpariaeth lythrennedd, 

rhifedd a TGCh ar draws y cwricwlwm
• yn gallu adnabod pwyntiau gweithredu allweddol a deilliannau ar gyfer 

athrawon ac adrannau

Gwerthuso safonau a darpariaeth yn gywir er 
mwyn adnabod pwyntiau gweithredu allweddol 

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Aelodau o’r UDA.   Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn
Ad-dalu ysgolion uwchradd am ddarparu sampl 
o lyfrau disgyblion, ystafell hyfforddi, lluniaeth a 
chinio

Niferoedd

Ysgolion coch/oren a dargedwyd; Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant 
Uwchradd, Arweinwyr Pwnc

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Uwchradd

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Cyfres o weithdai hyfforddi yn cael eu harwain gan ddarparwyr allanol / 
ymarferwyr rhagorol / ymgynghorwyr pwnc yn delio ag agweddau penodol o 
arferion dosbarth

Gweithdy 1: Hyrwyddo parodrwydd i ddysgu a gwella; Ennyn diddordeb 
disgyblion / perthnasedd yr addysgu
Gweithdy 2: Rheoli ymddygiad da
Gweithdy 3: Asesu ffurfiannol effeithiol 
Gweithdy 4: Strategaethau i wella llafaredd; Darllen ac ysgrifennu pwnc dan 
arweiniad
Gweithdy 5: Datblygu dulliau datrys problemau 
Ymweld â dosbarth: Pob athro/athrawes a ddewiswyd yn arsylwi gwers 
mewn ffordd systematig ar “wers dda” yn cael ei modelu gan ymgynghorydd 
pwnc neu ymarferydd rhagorol (dan arweiniad yr YCG / ALT cyswllt)
Cefnogaeth o fewn yr ysgol: Gweithio gyda’r ymgynghorydd pwnc / athro/
athrawes effeithiol i gynllunio, addysgu tîm a gwerthuso gwers

Nod

• Pob athro ddewiswyd yn dangos cynnydd trwy wella eu haddysgu eu 
hunain a dysgu eu disgyblion

• Pob un wedi mynychu cyfres o weithdai (x3) a threialu dulliau/
strategaethau newydd o ganlyniad i fod ynddynt

• Creu banc adnoddau, ee clipiau fideo, clipiau “Eglurwch Bopeth/
Dangoswch imi”

• Arsylwi gwersi a chraffu ar lyfrau gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth 
a’r Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant yn nodi gwelliannau allweddol 
(cynnydd digonol/cryf/da)

Gwella arferion dosbarth 
xx 
xx
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Deilliannau

• Pob athro/athrawes ddewiswyd wedi mynychu cyfres o weithdai (x3) a 
threialu dulliau/strategaethau newydd o ganlyniad i fod ynddynt

• Pob athro/athrawes wedi cael mynediad at fanc o adnoddau addas, ee 
clipiau fideo, clipiau “Eglurwch Bopeth/Dangoswch imi”

• Llai o amrywiaeth mewn safonau addysgu mewn ysgolion categori 
Coch ac Oren sy’n derbyn cefnogaeth (80% o’r ysgolion wedi lleihau’r 
amrywiaeth mewn safonau addysgu)

• Arsylwi gwersi a chraffu ar lyfrau gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth 
a’r Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant yn nodi gwelliannau allweddol 
(cynnydd digonol/cryf/da)

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon a ddewiswyd (coch/oren)

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

Athrawon a dargedwyd (i’w cadarnhau) – 4 o bob maes pwnc (Cymraeg, 
Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth) = 16

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Uwchradd

Cyfrwng

Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Darparwyr allanol i gyflwyno:
• Sut mae adnabod addysgu a dysgu o ansawdd uchel?
• Deall y 12 egwyddor addysgeg a restrir yn Cwricwlwm i Gymru
• Arwain addysgu a dysgu rhagorol yn effeithiol

Nod

Pob athro/awes sy’n mynychu yn gwybod sut mae adnabod addysgu a dysgu 
o ansawdd uchel

Deilliannau

• Cyd-ddealltwriaeth o ansawdd dysgu ac addysgu a 12 egwyddor addysgeg 
“Dyfodol Llwyddiannus”

• Cynnydd o 5% yng nghanran yr ysgolion uwchradd a fernir yn dda gan 
ESTYN ar gyfer profiadau addysgu a dysgu dros gyfnod treigl o 3 blynedd 
(o’r gwaelodlin cyfredol: profiadau dysgu 72.7% i 77.7%; addysgu 70.5% i 
75.5%)

• Llai o amrywiaeth mewn safonau addysgu i’w weld yn yr ysgolion categori 
Coch ac Oren sy’n derbyn cymorth. 80% o’r ysgolion hynny wedi lleihau’r 
amrywiaeth mewn safonau addysgu

• Pob ysgol uwchradd yn ymwneud yn effeithiol â’r Safonau Addysgu 
Proffesiynol newydd er mwyn gwella addysgeg drwy ddysgu proffesiynol, 
arweinyddiaeth gydweithredol ac arloesol (80% o ysgolion uwchradd 
ar y ffordd gywir i weithredu dysgu proffesiynol sy’n cael effaith ar 
ganlyniadau disgyblion). 

Arwain y Dysgu ac Addysgu 
xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid Uwchradd (53 ysgol uwchradd, 106 aelod)
Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

150

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Cyfnod Allweddol 2 – targedu athrawon Blwyddyn 3 a 4

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

• Gweithdai rhanbarthol yn cael eu harwain gan ymarferwyr rhagorol er 
mwyn sicrhau cynllunio trawsgwricwlaidd effeithiol i ddatblygu sgiliau 
Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol

• 6 ysgol yn cael eu hadnabod gan YCG – 3 CS a 3 CA2 ar draws y rhanbarth
• Ysgolion gwyrdd a melyn [48 ysgol] yn rhan o’r prosiect
• Cyflwyniadau ar gynllunio traws gwricwlaidd effeithiol [GwE] yn ymwneud 

â Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol ac oblygiadau/
ymrywymiad bod yn rhan o’r prosiect [ysgolion arweiniol a’r ysgolion 
datblygol]. Hyn i ddigwydd yn ystod Tymor 1

• Ysgolion arweiniol i gynnal gweithdy ar gyfer yr ysgolion datblygol a 
mentora yn ystod Tymor 2

• Ysgolion arweiniol yn cynhyrchu astudiaethau achos o’r gwaith sydd wedi 
cymryd lle – hwn i gael ei gyhoeddi ar wefan GwE

Nod

Gwella gallu ysgolion i gynllunio yn ddeallus er mwyn i ansawdd y dysgu a’r 
addysgu mynd o’r da i ragorol yn yr ysgolion gwyrdd a melyn

Datblygu gallu ysgolion i gynllunio’n  
fwy effeithiol

xx 
xx
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Deilliannau

• Dysgu ac addysgu da/rhagorol trwy gynllunio trawsgwricwlaidd effeithiol 
yn amlwg yn yr ysgolion Gwyrdd a Melyn

• Tystiolaeth o ddarpariaeth/ymarferion da neu well ymhob un o ysgolion y 
prosiect ac ymarfer rhagorol yn nhraean yr ysgolion hyn

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Ysgolion Gwyrdd a Melyn

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw – llai £100 o gyfraniad gan GwE

Niferoedd

48 ysgol yn rhan o’r prosiect + 6 ysgol arweiniol = 54 ysgol i gyd

Sut i wneud cais

Gwahoddiad i ysgolion Gwyrdd / Melyn sydd wedi blaenoriaethu cynllunio 
traws gwricwlaidd ar gyfer 2017-2018
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xx
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CWRICWLWM I GYMRU
Dyfodol Llwyddiannus yn flaenorol

53



Cyfnod Allweddol

Ysgolion Arloesi / arweinyddion clwstwr Cwricwlwm i Gymru ym mhob 
sector / Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant / staff cefnogi GwE 

Cyfrwng

Adnoddau dwyieithog - darparwr allanol cyfrwng Saesneg.

Crynodeb o’r Cynnwys 

Bydd y ddau ddiwrnod yn dechrau gyda throsolwg clir o Cwricwlwm i Gymru 
er mwyn gosod y cyd-destun yn genedlaethol ac yn rhanbarthol, a byddwn 
yn trafod sut y gall eich rôl chi gefnogi’r datblygiadau wrth i’r agenda symud 
yn ei blaen.  

Amcan yr hyfforddiant hwn yw cynnig technegau, syniadau, arweiniad 
a rhestrau gwirio i wneud synnwyr o’r newid sy’n digwydd fel rhan o 
Cwricwlwm i Gymru a datblygu ffyrdd newydd o weithio. 

Bydd y ddau ddiwrnod ar ffurf gweithdai, a bydd llawer o gyfleoedd i drafod 
yr hyn a gyflwynir, i rannu profiadau ac ymarfer y technegau a gynigir.  

Bydd y gweithdai yn rhoi sylw i bwy i’w cynnwys yn y newidiadau, 
sut i hwyluso gweithdai a mapio’r prosesau gaiff eu heffeithio gan y 
newidiadau, sut i fynd i’r afael â gwrthwynebiad i newid a sut i gynllunio’r 
gweithgareddau angenrheidiol i reoli’r newid. 

Bydd arholiad ar derfyn yr hyfforddiant sydd ag achrediad rhyngwladol i 
bawb sy’n llwyddo.

Nod

• Cwricwlwm i Gymru  
• Ymgysylltu a Chymryd Rhan 
• Arweinyddiaeth

Rheoli Newid
xx 
xx
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Deilliannau

• Bydd pob arweinydd craidd GwE/arweinwyr clwstwr Cwricwlwm i Gymru 
ac arweinwyr Ysgolion Arloesi wedi derbyn hyfforddiant pwrpasol ar Reoli 
Newid at ddiben diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru, gydag achrediad 
rhyngwladol trwy asesiad ar y diwedd. 

• Arweinwyr yn teimlo’n fwy hyderus i arwain newidiadau o fewn y 
cwricwlwm newydd 

Darpariaeth  

Rhanbarthol

Cynulleidfa

• Arweinwyr clwstwr Cwricwlwm i Gymru  
• Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant GwE - ffocws o’r dechrau ar arweinwyr 

craidd ac arweinwyr portffolio Cwricwlwm i Gymru 
• Arweinwyr Ysgolion Arloesi 

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion 

Costau llanw 

Niferoedd

4 carfan o 15 cynrychiolydd yn y lle cyntaf = 60

Sut i wneud cais / cofrestru 

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd 

55



Cyfnod Allweddol

Pob sector a chyfnod

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Cynnig diweddariadau ar ddatblygiadau’r cwricwlwm newydd mewn ymateb 
i argymhellion Dyfodol Llwyddiannus Yr Athro Donaldson, y Meysydd Dysgu 
a Phrofiad, y Pedwar Diben ac addysgeg. 

Nod

• Cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o ddatblygiadau Dyfodol 
Llwyddiannus

• Cynyddu ymwybyddiaeth ysgolion o gynnig GwE ar gyfer DLl a sut i 
ymwneud â digwyddiadau rhanbarthol a chymryd rhan ynddynt

Deilliannau

Sicrhau bod pob ysgol yn barod i gyflwyno’r cwricwlwm newydd

Darpariaeth

Rhanbarthol/Lleol/Clwstwr

Cyflwyniad Cwricwlwm i Gymru
xx 
xx
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Cynulleidfa

• Arweinwyr Canol (Digidol / Cyffredinol / Llythrennedd / Rhifedd/ Cyfnod 
Sylfaen) 

• Cynadleddau penaethiaid (gwahoddiad gan yr ALl) a chyfarfodydd clwstwr 
ar draws y rhanbarth 

• Penaethiaid newydd a Phenaethiaid Dros Dro 
• Tiwtoriaid Addysg Gychwynnol Athrawon o Brifysgol Bangor a Phrifysgol 

Caer 
• Athrawon newydd gymhwyso 
• Rhwydweithiau penaethiaid a dirprwy benaethiaid
• Hyfforddiant ysgol a chlwstwr benodol

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Llanw

Niferoedd

Amrywiol

Sut i wneud cais / cofrestru

Tîm Cwricwlwm i Gymru GwE
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Cyfnod Allweddol

Pob sector a chyfnod

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

• Cynnig diweddariadau ar ddatblygiadau’r cwricwlwm newydd mewn 
ymateb i argymhellion Cwricwlwm i Gymru Yr Athro Donaldson 

• Cynnig gweithgareddau ymarferol ar strwythur y Meysydd Dysgu a 
Phrofiad, y Pedwar Diben ac addysgeg

• Cynnig awgrymiadau ymarferol ar sut y gall ysgolion barhau i baratoi ar 
gyfer y cwricwlwm newydd ar ôl y gweithdy

Nod

Cynyddu diddordeb a chyfranogiad ar draws yr holl ysgolion

Deilliannau

• Sicrhau bod pob ysgol yn barod i gyflwyno’r cwricwlwm newydd

Deilliannau cynllun busnes Cwricwlwm i Gymru:  
• Mae gan 100% o ysgolion GwE ar draws y chwe awdurdod lleol well 

ymwybyddiaeth o Cwricwlwm i Gymru
• Darparu modelau archwilio/adnoddau ar gyfer 100% o ysgolion GwE sy’n 

mynychu 
• Pob pennaeth cynradd ac uwchradd wedi cael gwybodaeth am 

Cwricwlwm i Gymru

Gweithdy Cwricwlwm i Gymru
xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol, Lleol a Chlwstwr

Cynulleidfa

Holl ysgolion y rhanbarth nad ydynt wedi mynychu unrhyw hyfforddiant 
blaenorol gan dîm Cwricwlwm i Gymru GwE

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Llanw

Niferoedd

Amrywiol

Sut i wneud cais / cofrestru

Tîm Cwricwlwm i Gymru GwE
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xx
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LLESIANT

61



Cyfnod Allweddol

Cynradd/Uwchradd, Unedau Cyfeirio Disgyblion, Awdurdodau Lleol 

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

• Cynhadledd Ranbarthol – 6 Mawrth 2018, Venue Cymru 
• Cynulleidfa darged o 400
• Cyfuniad o - brif siaradwyr, gweithdai ac arddangoswyr gyda sicrwydd 

ansawdd. Bydd ffocws ar ysgolion yn cael gwybodaeth gyfredol ar yr ystod 
o ymyriadau sydd ar gael gyda’r GDD

• Ffocws ar godi cyrhaeddiad addysgol Plant sy’n Derbyn Gofal ar draws y 
rhanbarth

• Ffocws ar arfer dda yn y rhanbarth 
• Dewis mynychu 2 weithdy allan o 6 ar feysydd allweddol ym maes 

ymchwil seiliedig ar  dystiolaeth

Nod

• Bydd canran y plant sy’n derbyn gofal (PMG) sy’n cyflawni L2+ yn codi  5% 
o leiaf  

• Pob dysgwr i ddatblygu hyd yr eithaf ei botensial i ddysgu a dod yn 
unigolyn iach a hyderus sy’n meithrin ei les emosiynol drwy ddatblygu 
hyder, parch, gwytnwch ac empathi

• Pob athro i gael mynediad at waith ymchwil gweithredol GwE a Chymru 
gyfan, sy’n profi bod effaith ar wella ansawdd y dysgu a’r addysgu.  40% 
o ysgolion  yn cyfrannu at y cyfeiriadur tystiolaeth, ac o leiaf 90% o 
ysgolion yn defnyddio’r wybodaeth i gyfoethogi’u harferion

Cynhadledd: Addysg a Lles Plant  
sy’n derbyn Gofal

xx 
xx
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Deilliannau

• Gwella cyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal ar draws y rhanbarth 
gyda ffocws ar y Cyfnod Sylfaen a L2+  

• Cefnogi ysgolion i fabwysiadu model cynaliadwy seiliedig ar dystiolaeth i 
ddatblygu eu cwricwlwm a’u  cefnogaeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. 

• Datblygu dull clwstwr/ysgol-i-ysgol o ran cael mynediad i GDD PMG ar 
draws y rhanbarth

• Rhannu arfer dda ar draws y rhanbarth

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid a dirprwy benaethiaid, rheolwyr Awdurdod Lleol (timau 
Cynhwysiant, ADY, Gwasanaethau Cymdeithasol, timau Ymgysylltu ag 
Ieuenctid, Swyddogion Lles Addysg, TRAC, Cydlynwyr Addysg PMG, 
rhwydweithiau Gofal Maeth) 

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Llanw

Niferoedd

400

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd, Arbennig ac UCDau

Cyfrwng

Saesneg.  Fodd bynnag, bydd yr holl ddeunyddiau ar gael yn Gymraeg

Crynodeb o’r cynnwys

Hyfforddiant, hyfforddi, cefnogaeth/arsylwi dosbarth pwrpasol ym maes 
ymlyniad a thrawma wedi’i ddarparu gan Braveheart  Education. Ffocws ar:   
• ddeall taith a hanes y plentyn 
• anhwylderau ymlyniad 
• nodweddion ymddygiad allweddol yn y dosbarth a goresgyn y rhwystrau 
• sut i adnabod anawsterau ymlyniad mewn plant ac atebion ymarferol 
• strategaethau i helpu a chefnogi athrawon a chymorthyddion ac o fewn yr 

ysgol 
• strategaethau hyfforddi, a chymorth gyda gweithredu dull ysgol gyfan  

Nod

• Rhoi cyflwyniad ymagwedd ysgol-gyfan i Drawma ac Ymlyniad 
Datblygiadol ac ymchwil allweddol wedi ei seilio ar dystiolaeth 

• Gofalu bod yr holl aelodau staff allweddol o fewn ysgol yn deall taith 
plentyn drwy ofal, ac effaith hyn ar ddatblygiad a chyrhaeddiad addysgol

• Cynnig ymgynghoriad a chefnogaeth penodol i ysgolion a dargedwyd i 
adnabod strategaethau i helpu dysgwyr yn eu lleoliad ysgol, fydd yn cael 
effaith ar les a chyrhaeddiad addysgol dysgwyr

• Cefnogi ysgolion ar y daith i ddod yn amgylchedd ysgol sy’n wybodus am 
drawma ac ymlyniad

Materion yn ymwneud ag Ymlyniad a Thrawma 
mewn Lleoliadau Addysgol  (1 diwrnod)

xx 
xx
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Deilliannau

• Cynnydd yn nifer yr ysgolion ar draws y rhanbarth sy’n ymwybodol o drawma 
ac ymlyniad  

• Gwella cyrhaeddiad addysgol PMG ar draws y rhanbarth gyda ffocws ar y 
Cyfnod Sylfaen a L2+ 

• Cefnogi ysgolion i fabwysiadu model cynaliadwy seiliedig ar dystiolaeth i 
ddatblygu eu cwricwlwm a’u cefnogaeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. 

• Datblygu dull clwstwr/ysgol-i-ysgol o ran cael mynediad i GAD PMG ar draws 
y rhanbarth

• Galluogi Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant i gyfeirio ysgolion i ddatblygu 
strategaethau rheoli ymddygiad sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phlant sy’n 
derbyn gofal

Darpariaeth

Ysgolion clwstwr ac unigol - hunangyfeirio trwy gyfrwng cydlynwyr PMG ac 
Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant GwE

Cynulleidfa

Staff ysgol gyfan/dirprwy benaethiaid sy’n gyfrifol am les a gofal bugeiliol, athro 
dynodedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal/staff ADY/ cymorthyddion 

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Llanw

Niferoedd

Clystyrau targed x 6 sessiwn hanner diwrnod
Ysgolion unigol x 20

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd, Arbennig ac UCDau

Cyfrwng

Saesneg.  Fodd bynnag, bydd yr holl ddeunyddiau ar gael yn Gymraeg

Crynodeb o’r cynnwys

Hyfforddiant, hyfforddi, cefnogaeth/arsylwi dosbarth pwrpasol ym maes 
ymlyniad a thrawma wedi’i ddarparu gan Braveheart  Education. Ffocws ar:   
• ddeall taith a hanes y plentyn 
• anhwylderau ymlyniad 
• nodweddion ymddygiad allweddol yn y dosbarth a goresgyn y rhwystrau 
• sut i adnabod anawsterau ymlyniad mewn plant ac atebion ymarferol 
• strategaethau i helpu a chefnogi athrawon a chymorthyddion ac o fewn yr 

ysgol 
• strategaethau hyfforddi, a chymorth gyda gweithredu dull ysgol gyfan  

Nod

• Rhoi cyflwyniad i Drawma ac Ymlyniad datblygiadol ac ymchwil allweddol 
wedi ei seilio ar dystiolaeth

• Sicrhau bod pob mynychwr yn deall siwrne plentyn trwy ofal a’r effaith ar 
ddatblygiad a chyrhaeddiad addysgol

• Cefnogi pob mynychwr i adnabod strategaethau i gynorthwyo dysgwyr o 
fewn y lleoliad addysgol

• Rhoi cyfle i fynychwyr rannu arfer dda ac i rwydweithio gydag ysgolion ar 
draws y rhanbarth

Materion yn ymwneud ag Ymlyniad a Thrawma 
mewn Lleoliadau Addysgol  (penodol)

xx 
xx
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Deilliannau

• Cynnydd yn nifer yr ysgolion ar draws y rhanbarth sy’n ymwybodol o 
drawma ac ymlyniad  

• Gwella cyrhaeddiad addysgol PMG ar draws y rhanbarth gyda ffocws ar y 
Cyfnod Sylfaen a L2+ 

• Cefnogi ysgolion i fabwysiadu model cynaliadwy seiliedig ar dystiolaeth i 
ddatblygu eu cwricwlwm a’u cefnogaeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. 

• Datblygu dull clwstwr/ysgol-i-ysgol o ran cael mynediad i GAD PMG ar 
draws y rhanbarth

• Galluogi Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant i gyfeirio ysgolion i ddatblygu 
strategaethau rheoli ymddygiad sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phlant 
sy’n derbyn gofal

Darpariaeth

Ysgolion clwstwr ac unigol - hunangyfeirio trwy gyfrwng cydlynwyr PMG ac 
Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant GwE

Cynulleidfa

Staff ysgol gyfan/dirprwy benaethiaid sy’n gyfrifol am les a gofal bugeiliol, 
athro dynodedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal/staff ADY/ cymorthyddion

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Llanw

Niferoedd

60 ysgol

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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Cyfnod Allweddol

Cynradd ac Uwchradd, canolbwyntio ar drosglwyddo o flwyddyn 6 i’r Uwchradd

Cyfrwng

Saesneg.  Fodd bynnag, bydd yr holl ddeunyddiau ar gael yn y Gymraeg a bydd 
modd dewis iaith yn ystod y gweithdai

Crynodeb o’r cynnwys

Cynigir cynnal rhaglen arddangos Family Learning Signature 3 blynedd i’r teulu. 
Canolbwyntir, i ddechrau, ar blant sy’n derbyn gofal sydd yn trosglwyddo o’r 
cynradd i’r uwchradd, ac ar ddatblygu cydweithio rhwng y teulu, yr ysgol, a 
rhanddeiliaid yn y gymuned, er mwyn manteisio i’r eithaf ar GDD wrth geisio 
datblygu gallu’r teulu maeth i gefnogi’r dysgwr sy’n derbyn gofal, a chodi 
cyrhaeddiad addysgol. 

Mae’r Family Learning Signature yn rhoi’r dysgwr wrth wraidd proses sy’n tynnu’r 
holl randdeiliaid allweddol at ei gilydd. Mae’r ‘Signature’ yn disgrifio gallu teulu i 
gefnogi’r dysgu – a’r hyn ellir ei wneud, a gan bwy, i ddatblygu’r gallu hwnnw. 

Defnyddir y Family Learning Signature gyda thrwydded. Yn dibynnu ar sut 
y bwriedir defnyddio’r Signature, gellir rhoi trwydded i un ysgol (cynradd, 
uwchradd neu arbennig), clwstwr o ysgolion (daearyddol neu thematig), 
awdurdod lleol (tref, dinas neu ranbarthol), neu asiantaeth/corff allanol sy’n 
gyfrifol am wella addysg. 

Nod

• Adnabod a datblygu methodoleg a phrosesau i gynnwys y teulu
• Gofalu bod aelodau yn deall y prosesau o safbwynt casglu a dadansoddi data
• Gofalu bod yr aelodau yn glir o safbwynt cynllunio’r ymyrraeth a’r camau 

nesaf yn yr ysgol
• Adnabod modelau cydweithredol rhwng ysgolion, rhanddeiliaid, a gofalwyr 

maeth
• Gweld sut all ysgolion/aelodau fod yn wreiddiol gyda’u rhaglenni

Prosiect peilot Family Learning Signature
xx 
xx
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Deilliannau

• Gwella cyrhaeddiad addysgol PMG ar draws y rhanbarth, gan 
ganolbwyntio ar drosglwyddo.

• Cefnogi ysgolion i fabwysiadu model cynaliadwy sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth i ddatblygu eu cwricwlwm a’u cefnogaeth ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal. 

• Datblygu dull clwstwr/ysgol-i-ysgol o ran cael mynediad at y GDD PMG ar 
draws y rhanbarth.

Darpariaeth

Peilot yn Awdurdod Lleol Sir y Fflint – ysgolion targed, gofalwyr maeth a 
dysgwyr sydd yn derbyn gofal. 

Awdurdod Lleol Gwynedd – targedir ysgolion clwstwr allweddol sydd â nifer 
uchel o blant sydd yn derbyn gofal/wedi’u mabwysiadu. 

Cynulleidfa

Dirprwy Benaethiaid sy’n gyfrifol am ofal bugeiliol/Athrawon Blwyddyn 6/
Penaethiaid Blwyddyn 7

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Llanw

Niferoedd

24 ysgol wedi eu targedu

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd, Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion

Cyfrwng

Saesneg.  Fodd bynnag, bydd yr holl ddeunyddiau ar gael yn y Gymraeg 
a bydd opsiwn i gymryd rhan mewn naill ai Cymraeg neu Saesneg yn y 
gweithdy

Crynodeb o’r cynnwys

Hyfforddiant un diwrnod a hwylusir gan Child Bereavement UK. Bydd 
yr hyfforddiant yn gyflwyniad i golled a phrofedigaeth gyda ffocws ar 
ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth a chymorth y gall ysgolion ei weithredu 
gyda dysgwyr. 

Nod

• Sicrhau bod pob aelod yn cael strategaethau ymarferol i gefnogi dysgwyr 
sydd wedi cael colled a phrofedigaeth

• Datblygu eu dealltwriaeth a’u gwybodaeth o sut mae colled a galar yn 
effeithio ar les a chyrhaeddiad addysgol dysgwyr

• Meithrin cysylltiadau ag ysgolion eraill y rhanbarth a rhannu arferion da

Deilliannau

• Gwella cyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal ar draws y rhanbarth 
gyda ffocws ar bontio

• Cefnogi ysgolion i fabwysiadu model cynaliadwy seiliedig ar dystiolaeth i 
ddatblygu eu cwricwlwm a’u  cefnogaeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal

• Datblygu dull clwstwr/ysgol-i-ysgol o ran cael mynediad i GDD PMG ar 
draws y rhanbarth

Cyflwyniad i Golled a Phrofedigaeth ar gyfer ysgolion 
xx 
xx
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Darpariaeth

2 ddiwrnod o hyfforddiant rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon/cymorthyddion sy’n gyfrifol am ofal bugeiliol

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

 Llanw

Niferoedd

Targedu 24 ysgol

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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CYFNOD SYLFAEN
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Cyfnod Allweddol

Cyfnod Sylfaen 

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r Cynnwys

Gweithdy hanner diwrnod ar gyfer cymorthyddion Cyfnod Sylfaen

Cynnwys:
• Beth yw ‘dysgu yn yr awyr agored’?
• Arweiniad a syniadau am ffyrdd o ddatblygu sgiliau penodol (deilliannau 3 

i 6) yn yr awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu
• Astudiaeth achos ar ‘dysgu awyr agored effeithiol’

Nod

Sicrhau cynllunio o safon uchel er mwyn datblygu sgiliau o fewn cwricwlwm 
Y Cyfnod Sylfaen ac yn unol ag addysgeg y Cyfnod Sylfaen

Deilliannau

• Fod ymarferwyr Cyfnod Sylfaen yn meddu ar ddealltwriaeth gadarn o 
egwyddorion creiddiol Dysgu Awyr Agored effeithiol

• Gwell cyfleoedd i gynllunio ar gyfer gweithredu a datblygu sgiliau 
llythrennedd, rhifedd a datrys problemau o’r meithrin i flwyddyn 2 trwy 
gyfrwng dysgu awyr agored

• Cynllunio amgylchedd ysgogol iawn gydag adnoddau wrth law i’r plant 
sydd yn annog dysgu ac yn eu herio

• Annog plant i ddefnyddio eu sgiliau meddwl lefel uwch i fod yn feddylwyr 
creadigol a beirniadol trwy gyfrwng dysgu awyr agored

• Deall rôl yr oedolyn mewn hwyluso dysgu awyr agored effeithiol

Datblygu sgiliau o’r meithrin i flwyddyn 2 yn yr 
awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu  
– ar gyfer cymorthyddion dysgu

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Cymorthyddion Cyfnod Sylfaen

Crynodeb o’r costau

Ffi Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Costau Llanw

Niferoedd

Hyd at 30 y sesiwn (cyfyngir i un aelod o staff o bob ysgol) 

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Cyfnod Sylfaen 

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r Cynnwys

Diwrnod 1
• Beth yw ‘dysgu yn yr awyr agored’?
• Arweiniad a syniadau am ffyrdd o ddatblygu sgiliau penodol (deilliannau 3 

i 6) yn yr awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu
• Astudiaeth achos ar ‘dysgu awyr agored effeithiol’

Bydd angen i athrawon gwblhau tasg cyn dychwelyd ar ddiwrnod 2

Diwrnod 2
• Sesiwn o rannu y tasgau a gwblhawyd yn dilyn diwrnod 1 a rhannu 

enghreifftiau o arfer dda

Nod

Sicrhau cynllunio o safon uchel er mwyn datblygu sgiliau o fewn cwricwlwm 
Y Cyfnod Sylfaen ac yn unol ag addysgeg y Cyfnod Sylfaen

Deilliannau

• Fod ymarferwyr Cyfnod Sylfaen yn meddu ar ddealltwriaeth gadarn o 
egwyddorion creiddiol Dysgu Awyr Agored effeithiol

• Gwell cyfleoedd i gynllunio ar gyfer gweithredu a datblygu sgiliau 
llythrennedd, rhifedd a datrys problemau o’r meithrin i flwyddyn 2 trwy 
gyfrwng dysgu awyr agored

• Cynllunio amgylchedd ysgogol iawn gydag adnoddau wrth law i’r plant 
sydd yn annog dysgu ac yn eu herio

• Annog plant i ddefnyddio eu sgiliau meddwl lefel uwch i fod yn feddylwyr 
creadigol a beirniadol trwy gyfrwng dysgu awyr agored

• Deall rôl yr oedolyn mewn hwyluso dysgu awyr agored effeithiol

Datblygu sgiliau o’r meithrin i flwyddyn 2 yn yr 
awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu  
– ar gyfer athrawon

xx 
xx
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Darpariaeth

Gwynedd ac Ynys Môn 

Cynulleidfa

Athrawon Cyfnod Sylfaen Gwynedd ac Ynys Môn yn unig

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

Hyd at 30 ar gyfer bob sesiwn (gan gyfyngu’r niferoedd i un aelod staff o bob 
ysgol)

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Cynradd – Cyfnod Sylfaen

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd aelodau allweddol o staff dysgu Cyfnod Sylfaen ysgolion wedi eu 
targedu’n derbyn cyfres o weithdai gyda cyd-athrawon o dan arweiniad 
gofalus yr Ymgynghorydd Cefnogi Gwella ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Bydd tri 
sesiwn diwrnod llawn i bob Awdurdod Lleol dros y flwyddyn academaidd.

Trwy ddefnyddio tystiolaeth uniongyrchol o lyfrau disgyblion targed, bydd y 
gweithdy’n canolbwyntio’n benodol ar:
• Wella’r ddarpariaeth er mwyn cwrdd â gofynion dysgwyr ar bob lefel 

(ffiniol 04-5 neu 05-6)
• Defnyddio Fframwaith y Cyfnod Sylfaen fel dogfen gynllunio effeithiol 

wrth ddarparu
• Cynnig adborth uniongyrchol briodol ac effeithiol i ddysgwyr gan 

adnabod a thargedu cam nesaf eu dysgu
• Sicrhau fod arferion asesu cywir yn cael eu defnyddio ar gyfer pob disgybl

Nod

• Datblygu addysgeg effeithiol ac ymarfer adlewyrchol ar gyfer Datblygu 
Rhifyddol ac Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu i ddisgyblion ffiniol yr 
ysgolion targed

Ymyrraeth Cyfnod Sylfaen ar gyfer Disgyblion 
Ffiniol mewn Ysgolion Targed 2017-18

xx 
xx
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Deilliannau

• Cynnydd ym mherfformiad yr ysgolion targed gyda chynnydd cyfartalog o 
>3% yn y Dangosyddion Cyfnod Sylfaen ac ar y lefelau uwch

• Gwelliant yn y Dangosyddion Cyfnod Sylfaen yn yr ysgolion targed a 
lefelau uwch ar gyfer (Datblygiad Mathemateg ac Iaith, Llythrennedd 
a Chyfathrebu) i fod yn sylweddol uwch na’r ysgolion na chawsant eu 
targedu (>2%)

• Sicrhau fod athrawon y Cyfnod Sylfaen yn defnyddio data, gosod targedau 
a thracio dulliau’n fwy effeithiol er mwyn herio dysgwyr

Darpariaeth

Lleol

Cynulleidfa

Athrawon Cyfnod Sylfaen

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 3 diwrnod

Niferoedd

6-8 ysgol (o bob Awdurdod) i dderbyn cefnogaeth ddwys dros y flwyddyn 
academaidd hon

Sut i wneud cais / cofrestru

Dewis ysgolion targed gan yr Awdurdod / GwE
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Cyfnod Allweddol

Cynradd – Cyfnod Sylfaen

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Cynigir gweithdy hanner diwrnod i ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen er mwyn 
datblygu eu dulliau o gynnig gweithgareddau a llwyddo i gyrraedd Deilliant 
5 a 6 (y deilliannau diwygiedig) ar gyfer darllen. Bydd sesiwn hanner diwrnod 
dilynol fel y caiff y rhai sy’n mynychu rannu syniadau ac adnoddau trwy 
gyswllt gwe.

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar:
• Ddefnyddio’r fframwaith ddiwygiedig fel dogfen gynllunio effeithiol ar 

gyfer y meysydd darparu
• Rhoi gwybod i’r rhai sydd yn mynychu am y newidiadau o fewn y 

deilliannau diwygiedig
• Sut i ddefnyddio strategaethau darllen priodol er mwyn sefydlu ystyr o 

fewn yr amgylchedd dysgu
• Rhannu syniadau ynghylch sut y gelir coladu tystiolaeth tuag at gyflawni’r 

deilliannau
• Ymarferwyr yn gweithio ar y cyd ar dasg grŵp/ yn unigol er mwyn gallu 

rhannu gyda’r mynychwyr eraill
• Bydd dau sesiwn hanner diwrnod ar gael ar gyfer pob Awdurdod Lleol

Nod

Cynllunio cyfleoedd a gweithgareddau pwrpasol a chyfoethog o fewn y 
ddarpariaeth wedi ei ffocysu, cyfoethogi a pharhaus er mwyn llwyddo i 
gyrraedd y deilliannau uwch yn seiliedig ar ddeilliannau diwygiedig 5 a 6.

Sut i gynllunio ar gyfer sgiliau darllen lefel uwch o fewn     y  deilliannau diwygiedig gan ddefnyddio’r 
ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a’r ddarpariaeth barhaus     er mwyn cyrraedd deilliant 5 a 6

xx 
xx
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Deilliannau

• Cyfleoedd cynllunio gwell er mwyn datblygu sgiliau darllen lefel uwch 
trwy’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a pharhaus

• Cyfleoedd wedi eu cynllunio’n well ar gyfer cymhwyso a datblygu sgiliau 
darllen ar draws pob maes dysgu 

• Athrawon gyda dealltwriaeth gadarn o ofynion diwygiedig deilliannau 
5 a 6, a’r ddarpariaeth yn galluogi disgyblion i feistroli’r sgiliau darllen 
ychwanegol angenrheidiol ar gyfer deilliannau 5 a 6

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon Cyfnod Sylfaen Blwyddyn 1 a 2

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 2 hanner diwrnod

Niferoedd

30 fesul sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Cefnogaeth wedi ei dargedu

Sut i gynllunio ar gyfer sgiliau darllen lefel uwch o fewn     y  deilliannau diwygiedig gan ddefnyddio’r 
ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a’r ddarpariaeth barhaus     er mwyn cyrraedd deilliant 5 a 6
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Cyfnod Allweddol

Cynradd – Cyfnod Sylfaen

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Cynigir gweithdy hanner diwrnod i Gymorthyddion Dysgu Cyfnod Sylfaen 
er mwyn datblygu eu dulliau o gynnig gweithgareddau iaith fynegiannol 
o safon uchel o fewn y ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a’r ddarpariaeth 
barhaus ar draws yr holl feysydd dysgu.

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar:
• Syniadau ynghylch sut y gellir cynnig sgiliau iaith fynegiannol gyfoethog, 

cydweithio a chyflwyno o fewn yr amgylchedd dysgu gan ganolbwyntio ar 
addysgeg y Cyfnod Sylfaen

• Rhannu syniadau am weithgareddau llafaredd o safon uchel sydd yn 
cyrraedd deilliant 3 a 4 ar gyfer Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu trwy’r 
ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a’r ddarpariaeth barhaus 

Nod

Cynllunio cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau iaith fynegiannol, cydweithio a 
chyflwyno’r disgyblion o fewn darpariaeth wedi ei ffocysu, ei chyfoethogi a 
pharhaus ar draws yr holl feysydd dysgu

Sut i ddatblygu sgiliau iaith fynegiannol, cydweithio 
a chyflwyno o fewn amgylchedd y Cyfnod Sylfaen ar 
draws pob maes dysgu  – ar gyfer cymorthyddion dysgu 

xx 
xx
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Deilliannau

• Cyfleoedd cynllunio gwell er mwyn datblygu sgiliau llafaredd trwy 
ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a darpariaeth barhaus 

• Cyfleodd gwell i gynllunio ar gyfer gweithredu a datblygu sgiliau 
llythrennedd ar draws yr holl feysydd dysgu a darpariaethau

• Ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen yn meddu ar ddealltwriaeth gadarn o 
ofynion deilliannau 3 a 4, a chynnig darpariaeth sy’n galluogi disgyblion i 
feistroli anghenion ychwanegol y deilliannau diwygiedig

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Cymorthyddion Dysgu Cyfnod Sylfaen, Blwyddyn 1 a 2

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

30 fesul sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Cefnogaeth wedi ei dargedu
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Cyfnod Allweddol

Cynradd – Cyfnod Sylfaen

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Cynigir gweithdy hanner diwrnod i ymarferwyr Cyfnod Sylfaen er mwyn 
datblygu eu dulliau o gynnig gweithgareddau iaith mynegiannol o safon 
uchel gyda’r ddarpariaeth barhaus a’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi ar 
draws yr holl feysydd dysgu.

Bydd y gweithdy cyntaf yn canolbwyntio ar:
• Ddefnyddio’r fframwaith ddiwygiedig fel dogfen gynllunio effeithiol ar 

gyfer yr ardaloedd darparu
• Rhoi gwybod i’r rhai sydd yn mynychu am y newidiadau o fewn y 

deilliannau diwygiedig
• Syniadau sut y gellir cynnig sgiliau iaith mynegiannol, a sgiliau cydweithio 

a chyflwyno o fewn yr amgylchedd dysgu gan ganolbwyntio ar addysgeg y 
Cyfnod Sylfaen.

• Rhannu syniadau am weithgareddau llafaredd o safon uchel sydd 
yn cyrraedd deilliant 3 a 4 Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu trwy’r 
ddarpariaeth barhaus a’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi

• Ymarferwyr yn gweithio ar y cyd ar dasg grŵp/  yn unigol er mwyn gallu 
rhannu gyda’r mynychwyr eraill

Bydd sesiwn olynol hanner diwrnod lle bydd y rhai sy’n mynychu’n rhannu 
syniadau ac adnoddau a gafwyd eu creu trwy gyswllt gwe.

Nod

Cynllunio cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau iaith fynegiannol, cydweithio a 
chyflwyno’r disgyblion o fewn darpariaeth wedi ei ffocysu, ei chyfoethogi a 
pharhaus ar draws yr holl feysydd dysgu

Sut i ddatblygu sgiliau iaith fynegiannol, cydweithio 
a chyflwyno o fewn amgylchedd y Cyfnod Sylfaen ar 
draws pob maes dysgu – ar gyfer athrawon 

xx 
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Deilliannau

• Cyfleoedd cynllunio gwell er mwyn datblygu sgiliau llafaredd trwy 
ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a darpariaeth barhaus 

• Cyfleodd gwell i gynllunio ar gyfer gweithredu a datblygu sgiliau 
llythrennedd ar draws yr holl feysydd dysgu a darpariaethau

• Athrawon yn meddu ar ddealltwriaeth gadarn o ofynion deilliannau 3 
a 4, a chynnig darpariaeth sy’n galluogi disgyblion i feistroli anghenion 
ychwanegol y deilliannau diwygiedig

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon Sylfaen Meithrin a Derbyn y Cyfnod Sylfaen

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

30 fesul sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Cefnogaeth wedi ei dargedu
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Cyfnod Allweddol

Cyfnod Sylfaen

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Cynnig gweithdy hanner diwrnod i ymarferwyr Cyfnod Sylfaen er 
mwyn datblygu eu dulliau o ddarparu gweithgareddau rhesymu rhifedd 
Mathemategol gan ddefnyddio’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a 
pharhaus.

Bydd y gweithdy cyntaf yn canolbwyntio ar:
• Ddefnyddio’r fframwaith diwygiedig fel dogfen gynllunio effeithiol ar 

gyfer y meysydd darparu
• Rhoi gwybod i’r rhai sy’n mynychu am y newidiadau o fewn y deilliannau 

diwygiedig
• Sut i gynnig gweithgareddau rhesymu rhifedd yn yr amgylchedd dysgu 

gan ganolbwyntio ar addysgeg y Cyfnod Sylfaen
• Rhannu syniadau ynghylch gweithgareddau rhesymu rhifedd o safon 

uchel sydd yn cyrraedd deilliant 3 a 4 datblygu mathemateg trwy’r 
ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a pharhaus

• Ymarferwyr yn gweithio ar y cyd ar dasg grŵp/ yn unigol er mwyn gallu 
rhannu gyda’r mynychwyr eraill

Bydd sesiwn ddilynol hanner diwrnod lle bydd y rhai sy’n mynychu’n rhannu 
syniadau ac adnoddau a grëwyd trwy gyswllt gwe.

Nod

Cynllunio a datblygu rhesymu rhifedd gan ddefnyddio’r ddarpariaeth wedi ei 
chyfoethogi a pharhaus 

Sut i gynllunio a datblygu Rhesymu Rhifedd er mwyn cyrraedd            Deilliannau 3 a 4 Datblygu Mathemategol gan 
ddefnyddio’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a pharhaus               – ar gyfer athrawon 

xx 
xx
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Deilliannau

• Datblygu’r arfer o gynllunio tasgau heriol a gwahaniaethol o fewn 
darpariaeth wedi ei chyfoethogi a pharhaus sydd wedi ei chynllunio’n dda, 
er mwyn galluogi’r disgyblion i ddefnyddio eu sgiliau rhifedd i ddatrys, 
ymchwilio i broblemau ‘bob dydd’, ar lefel sydd yn addas i’w gallu

• Cyfleoedd gwell i ddatblygu sgiliau rhifedd ar draws yr holl feysydd 
darparu a dysgu

• Darpariaeth sy’n galluogi disgyblion i gyrraedd y gofynion diwygiedig ar 
gyfer datblygiad mathemategol o fewn addysgeg y Cyfnod Sylfaen

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon y Cyfnod Sylfaen Meithrin a Derbyn

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 2 hanner diwrnod

Niferoedd

25 fesul sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Cefnogaeth wedi ei dargedu

Sut i gynllunio a datblygu Rhesymu Rhifedd er mwyn cyrraedd            Deilliannau 3 a 4 Datblygu Mathemategol gan 
ddefnyddio’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a pharhaus               – ar gyfer athrawon 
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Cyfnod Allweddol

Cyfnod Sylfaen

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Cynnig gweithdy hanner diwrnod i ymarferwyr Cyfnod Sylfaen er mwyn 
datblygu syniadau ynghylch sut i gynllunio a darparu tasgau ysgrifennu 
estynedig a llafaredd cyfoethog ar draws yr holl feysydd dysgu.

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar:
• Sut i ddefnyddio addysgeg, egwyddorion ac athroniaeth y Cyfnod Sylfaen 

er mwyn cynnig gweithgareddau llafaredd cyfoethog sydd yn arwain at 
greu tasgau ysgrifenedig estynedig ar draws yr holl feysydd dysgu.

• Rhannu syniadau ynghylch sut i gasglu tystiolaeth ar gyfer yr amcanion.

Nod

Cynllunio tasgau ysgrifennu heriol a llafaredd cyfoethog estynedig ar draws 
yr holl feysydd dysgu er mwyn cael gwell deilliannau

Deilliannau

• Cyfleoedd cynllunio gwell er mwyn datblygu llafaredd ac ysgrifennu 
estynedig trwy’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a pharhaus

• Cyfleodd gwell i gynllunio ar gyfer gweithredu a datblygu sgiliau 
llythrennedd ar draws yr holl feysydd dysgu

• Cymorthyddion dysgu yn meddu ar ddealltwriaeth gadarn o ofynion y 
deilliannau diwygiedig, a darpariaeth sy’n galluogi disgyblion i feistroli’r 
anghenion ychwanegol ar gyfer iaith, llythrennedd a sgiliau cyfathrebu yn 
neilliannau 5 a 6

Sut i gynllunio tasgau ysgrifennu ymestynnol a 
llafaredd cyfoethog estynedig ar draws pob maes  
dysgu – ar gyfer cymorthyddion dysgu

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Cymorthyddion Dysgu Cyfnod Sylfaen Blwyddyn 1 a 2

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

30 fesul sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Cefnogaeth wedi ei dargedu
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Cyfnod Allweddol

Cyfnod Sylfaen

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Cynigir gweithdy hanner diwrnod i ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen i ddatblygu 
syniadau ar sut i gynllunio a chyflwyno tasgau llafaredd heriol a chyfoethog, 
sy’n arwain at dasgau ysgrifennu estynedig ar draws pob maes dysgu. Bydd 
sesiwn hanner diwrnod i ddilyn, ble bydd yr aelodau yn mynd ati i rannu’r 
syniadau a’r adnoddau a grëwyd drwy gyswllt ar y we.

Bydd y gweithdy yn edrych ar: 
• Ddefnyddio’r fframwaith diwygiedig i fod yn ddogfen ar gyfer cynllunio’n 

effeithiol ar gyfer y meysydd darpariaeth
• Rhoi gwybod i’r aelodau am y newidiadau o fewn y deilliannau diwygiedig
• Sut i ddefnyddio addysgeg, egwyddorion ac athroniaeth y Cyfnod Sylfaen i 

ddarparu gweithgareddau llafaredd cyfoethog, a fydd yn arwain at dasgau 
ysgrifennu estynedig ym mhob maes dysgu 

• Rhannu syniadau ar sut i gasglu tystiolaeth tuag at y deilliannau
• Ymarferwyr yn cydweithio ar dasg grŵp/unigol i’w rhannu gyda’r holl 

aelodau
• Cynhelir yr hyfforddiant ym mhob ALl

Nod

Cynllunio tasgau ysgrifennu heriol a llafaredd cyfoethog estynedig ar draws 
yr holl feysydd dysgu er mwyn cael gwell deilliannau

Sut i gynllunio tasgau ysgrifennu ymestynnol a 
llafaredd cyfoethog estynedig ar draws pob maes  
dysgu – ar gyfer athrawon

xx 
xx
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Deilliannau

• Cyfleoedd cynllunio gwell er mwyn datblygu llafaredd ac ysgrifennu 
estynedig trwy’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a pharhaus

• Cyfleodd gwell i gynllunio ar gyfer gweithredu a datblygu sgiliau 
llythrennedd ar draws yr holl feysydd dysgu

• Athrawon yn meddu ar ddealltwriaeth gadarn o ofynion y deilliannau 
diwygiedig, a darpariaeth sy’n galluogi disgyblion i feistroli’r anghenion 
ychwanegol ar gyfer iaith, llythrennedd a sgiliau cyfathrebu yn neilliannau 
5 a 6

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon Cyfnod Sylfaen Blwyddyn 1 a 2

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

30 fesul sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Cefnogaeth wedi ei dargedu
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Cyfnod Allweddol

Cyfnod Sylfaen

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Cynhelir cyfres o weithdai i aelodau allweddol o staff addysgu y Cyfnod 
Sylfaen, gyda’u cyfoedion a dan arweiniad gofalus Ymgynghorydd Cefnogi 
Gwelliant y Cyfnod Sylfaen. Bydd dau sesiwn hanner diwrnod, y naill ar 
ddechrau tymor y Gwanwyn, a’r llall tuag at ddiwedd tymor y Gwanwyn. 

Gan ddefnyddio tystiolaeth uniongyrchol o lyfrau disgyblion Deilliant 5, 
Deilliant 6 a Deilliant 4-5,5-6 ffiniol, bydd y gweithdai yn canolbwyntio ar:

• Safoni gwaith y disgybl i sicrhau cysondeb rhanbarthol mewn asesu
• Cymedroli gwaith y disgybl i sicrhau cysondeb rhanbarthol mewn asesu
• Gwella’r ddarpariaeth i ddiwallu anghenion dysgwyr ar bob deilliant, er 

mwyn iddynt symud ymlaen i ddeiliant 5 a 6 (gan symud D4-5 a D5-6 
ffiniol)

• Defnyddio Fframwaith y Cyfnod Sylfaen i fod yn ddogfen gynllunio 
effeithiol

• Rhoi sylwadau priodol ac effeithiol i ddysgwyr allu adnabod a thargedu’r 
camau nesaf yn eu dysgu

• Gofalu bod arferion asesu manwl gywir yn cael eu gweithredu’n effeithiol i 
bob disgybl

Nod

Rhannu gwybodaeth a rhoi arweiniad i athrawon ar safoni gwaith, gweld y 
cysylltiad rhwng tracio a chynllunio’r camau nesaf yn y dysgu. Defnyddio 
gwybodaeth yn fanwl gywir i fwydo i’r asesiad ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen 
(cymedroli) 

Safoni, Cymedroli a’r Camau Nesaf  
yn y Cyfnod Sylfaen

xx 
xx
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Deilliannau

• Asesiadau athro yn fwy cyson a dibynadwy, ac yn adlewyrchiad manwl 
gywir o safonau disgyblion unigol

• Data tracio yn cael ei ddefnyddio’n bwrpasol i wahaniaethu tasgau, mewn 
ffordd briodol, er mwyn rhoi lefel addas o her i ddisgyblion, yn unol â’u 
gallu

• Mae gan ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen ddealltwriaeth gadarn o ofynion y 
deilliannau diwygiedig, ac maent yn cynllunio’r camau nesaf i bob dysgwr 
yn effeithiol

Darpariaeth

Yn lleol

Cynulleidfa

Athrawon Blwyddyn 2 y Cyfnod Sylfaen 

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 2 ddiwrnod

Niferoedd

25 fesul sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin neu Dangosfwrdd GwE
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LLYTHRENNEDD A 
RHIFEDD
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Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Rhoddir Grantiau Arloesi i ysgolion llwyddiannus i ddatblygu ac i wella 
agwedd ar addysgeg fel y nodir yn eu  Cynllun Gweithredu Adran. Bydd 
adrannau yn arwain eu hymchwil gweithredol eu hunain i wella dysgu ac 
addysgu yn eu hadran. Bydd gofyn i ysgolion blaenllaw rannu eu harfer dda 
ag ysgolion ar hyd a lled y rhanbarth fel rhan o gyfarfod rhwydwaith tymor yr 
haf. 

Nod

• Gwella ansawdd yr addysgu a’r profiadau ar gyfer dysgwyr mewn Saesneg  
• Gwella safonau mewn Saesneg yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod 

allweddol 4 

Deilliannau

• Gwella sgiliau ac arbenigedd athrawon  
• Cynnydd yn nifer y gwersi rhagorol 
• Gwell deilliannau mewn Saesneg ar bob lefel  
• Strategaethau ymarferol wedi’u cynnwys yn y cynllun gwaith 
• Lleihad yn yr amrywiad mewn safonau addysgu   

Grantiau Arloesi i Adrannau Saesneg
xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Adrannau Saesneg ar hyd a lled y rhanbarth  

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 1 diwrnod

Niferoedd

Oddeutu 6 ysgol

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

CA3 a 4

Cyfrwng

Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd Alan Jarvis yn cyflwyno diwrnod HMS ar gyfer Adrannau Saesneg 
penodol gan ganolbwyntio ar strategaethau i ennyn diddordeb bechgyn ac i 
wella eu perfformiad mewn Saesneg. 

Nod

Cyflwyno ymyriad effeithiol mewn ysgolion penodol i wella perfformiad 
bechgyn yng nghyfnod allweddol 3

Deilliannau

• Cyfoethogi sgiliau ac arbenigedd athrawon i ennyn diddordeb bechgyn a 
gwella eu perfformiad mewn Saesneg 

• Strategaethau ymarferol wedi’u cynnwys yn y cynllun gwaith 
• Bechgyn yn perfformio yn well mewn Saesneg yng nghyfnod allweddol 3  
• Llai o amrywiad ym mherfformiad bechgyn a merched yng nghyfnod 

allweddol 3 / 4

Darpariaeth

Rhanbarthol
  

Cynulleidfa

Athrawon Saesneg ysgolion penodol 

Gwella Perfformiad Bechgyn mewn Saesneg
xx 
xx
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Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 1 diwrnod

Niferoedd

20

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

CA3, 4 a 5

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Cynhelir tri chyfarfod rhwydwaith yn ystod y flwyddyn i gefnogi Penaethiaid 
Adrannau Saesneg i wella’r ddarpariaeth a deilliannau mewn Saesneg. 

Dyma’r blaenoriaethau ar gyfer eleni: 
• Rhannu arfer dda 
• Datblygu sgiliau Arweinyddiaeth  
• Craffu ar lyfrau i wella’r ddarpariaeth 
• Gwella effaith marcio ac adborth 
• Gwella safonau dysgu a addysgu 
• Hwyluso cydweithio ysgol-i-ysgol 

Nod

• Hwyluso rhwydweithiau lleol a rhanbarthol i Benaethiaid Adrannau gyda 
ffocws penodol ar wella tracio ac asesu; arweinyddiaeth ganol; dysgu ac 
addysgu; cydweithio ac adolygu cymheiriaid

• Darparu DPP i ysgolion ar wella ansawdd gwaith ysgrifenedig dysgwyr er 
mwyn gwella perfformiad mewn arholiadau – 19 Ionawr 2018 

• Rhannu arfer orau mewn arweinyddiaeth, cynllunio ac addysgu trwy 
rwydweithiau rhanbarthol/lleol

• Datblygu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol [FfCD] fel cyfrifoldeb 
trawsgwricwlaidd trwy gynnig hyfforddiant i Benaethiaid Adrannau

• Hwyluso rhwydweithiau lleol a rhanbarthol ar gyfer arweinwyr Adrannau 
Saesneg [gyda ffocws penodol ar ddiweddaru, cydweithio i ddatblygu 
deunyddiau cefnogi, rhannu arfer orau a hybu model adolygu cymheiriaid] 
a sicrhau bod gan arweinwyr fynediad i arweiniad a’u bod yn ymateb yn 
effeithiol iddo

Cyfarfodydd rhwydwaith lleol i benaethiaid 
adrannau Saesneg

xx 
xx
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Deilliannau

• Gwell deilliannau yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4 
• Gwella sgiliau arweinwyr canol 
• Cydweithio ysgol-i-ysgol effeithiol 
• Gwell safonau mewn ysgrifennu yn Saesneg TGAU 
• Lleihau amrywiad fel nad oes mwy na 5% rhwng perfformiad uchaf a 

pherfformiad isaf adrannau Saesneg yn y mwyafrif o ysgolion

Darpariaeth

Lleol / Rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid Adrannau Saesneg

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

55

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd

101



Cyfnod Allweddol

CA3 a CA4

Cyfrwng

Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

• Mae’r cynllun blwyddyn hwn yn canolbwyntio ar wella addysgeg yn y 
dosbarth ac wedi’i anelu at athrawon sydd am berffeithio eu ‘crefft’. Mae’r 
rhaglen yn cynnwys: 

• 2 ddiwrnod HMS – bydd Ross McGill (‘Teacher’s Toolkit’) yn cyflwyno un 
diwrnod 

• Athrawon yn gweithio mewn trioedd i gynllunio gwersi ac arsylwi 
cyfoedion  

• Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar agweddau megis ennyn diddordeb 
dysgwyr; cwestiynu; adborth a marcio; gwahaniaethu ac atgyfnerthu 
cynnydd   

Nod

• Gwella ansawdd yr addysgu a’r profiadau i ddysgwyr  mewn Saesneg  
• Gwella safonau mewn Saesneg yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod 

allweddol 4

Deilliannau

• Cyfoethogi sgiliau ac arbenigedd athrawon  
• Cynnydd yn nifer y gwersi rhagorol  
• Gwell deilliannau mewn Saesneg ar bob lefel  
• Strategaethau ymarferol wedi’u cynnwys yn y cynllun gwaith 
• Llai o amrywiad yn safon yr addysgu ar draws adrannau Saesneg  

Addysgu Saesneg Effeithiol
xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon Saesneg o’r ysgolion a dargedwyd

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 4 diwrnod

Niferoedd

20

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd gweithdy diwrnod llawn yn y cwrs hwn, yn ystyried dulliau o ddatblygu 
Llafaredd a sgiliau llythrennedd yn holistaidd o fewn cwricwlwm CA2, 
trwy’r themâu ‘Planedau mewn Perygl’, Problemau Plastig’, ‘Cynnydd mewn 
tymheredd’, ‘Teyrnas yr Arth Wen ac ‘Anturiaethwyr a Darganfyddwyr’.

Canolbwyntir ar godi safonau Llythrennedd, cau’r bwlch rhwng bechgyn a 
merched yn ogystal ag ennyn diddordeb darllenwyr cyndyn. 

Ein nod yw datblygu dysgwyr sydd yn gallu defnyddio eu sgiliau llythrennedd 
i ddatrys problemau, a meddwl yn greadigol ac yn feirniadol.

Nod

• Llythrennedd – Datblygu sgiliau Llafaredd yn CA2 gan arwain ar ddarllen 
cyfoethog i ddiben a gweithgareddau ysgrifenedig ymestynnol

• Rhifedd – Adnabod a datblygu’r sgiliau Darllen a Llafaredd angenrheidiol i 
blant allu llwyddo mewn gweithgareddau Rhesymu Rhifyddol

Deilliannau

Fod Llafaredd yn cyfrannu’n unol a’r model ffit gorau (best fit) o asesu 
athrawon ar gyfer y Gymraeg a’r Saesneg L4+/L5+.

Datblygu Sgiliau Llafaredd CA2 trwy 
Themâu Bychan Trawsgwricwlaidd

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 1 diwrnod

Niferoedd

100

Sut i wneud cais / cofrestru

Eventbrite, Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Edrychir ar bwysigrwydd llafaredd yn ystafell ddosbarth yr ysgol gynradd; 
cyngor ymarferol ac ymchwil i fanteision canolbwyntio ar sgiliau llafaredd 
disgybl, fel sylfaen ar gyfer datblygu sgiliau Iaith a Llythrennedd yn eu 
cyfanrwydd. 

Nod

Codi proffil Llafaredd a’i bwysigrwydd o ran datblygu sgiliau Iaith a 
Llythrennedd yn ystafell ddosbarth yr ysgol gynradd. Arbenigwyr o fri 
cenedlaethol yn dod i rannu dulliau dysgu ac addysgu effeithiol. 

Deilliannau

Codi deilliannau disgyblion mewn llafaredd ar ddiwedd y CS a sicrhau 
dilyniant sgiliau i gyflawni lefelau uwch yn CA2. 

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Arweinwyr / Athrawon Llythrennedd

Llafaredd yn y Cyfnod Sylfaen – 2 ddigwyddiad gyda 
siaradwr gwadd arbenigol (i’w gadarnhau)

xx 
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Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 1 diwrnod

Niferoedd

400

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal mewn dau sesiwn hanner diwrnod, 
oddeutu mis ar wahân.

Darllen a Llafaredd (Sesiwn 1)
• Ymestyn a chyfoethogi Darllen a Llafaredd o fewn blynyddoedd 3-6 yn 

CA2, gan dargedu datblygiad dysgwyr o lefel 4 cadarn i lefelau 5 a 6.

Darllen a Llafaredd ar gyfer Ysgrifennu (Sesiwn 2)
• Yn arwain o’r sesiwn gyntaf, a chanolbwyntio ar sut mae Darllen a 

Llafaredd yn dylanwadu ar ysgrifennu. Unwaith yn rhagor edrychir ar 
arwain dysgwyr o lefel 4 cadarn i lefelau 5 a 6.

Disgwylir i athrawon ymrwymo i fynychu’r ddwy sesiwn gweithdy ymarferol, 
lle y byddant yn cynllunio tasgau cyfoethogi i’w cynnal yn eu dosbarthiadau 
a’u rhannu gydag ysgolion eraill sy’n mynychu.

Bydd sesiynau’n cael eu cynnal yng Ngwynedd, Môn, Conwy, Fflint a 
Wrecsam, trwy gyfrwng y Gymraeg a/ neu’r Saesneg fel y bo’r angen. Bydd 
cynnwys Cymraeg a Saesneg yn berthnasol i ysgolion cyfrwng Cymraeg ac 
felly gwahoddir ysgolion i fynychu’r ddau sesiwn os dymunir.

Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu yn CA2 – 
 targedu dysgwyr lefel 5/6

xx 
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Nod

Adnabod , targedu a chynllunio ar gyfer dysgwyr MAT mewn CA2 
Llythrennedd er mwyn sicrhau fod y ddarpariaeth yn galluogi mwy o blant i 
lwyddo i gyrraedd lefelau uwch Cymraeg a Saesneg erbyn diwedd CA2.

Deilliannau

Dysgwyr yng ngwaelod CA2 yn cael eu targedu’n fuan gyda darpariaeth ar 
gyfer Llythrennedd fydd yn sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial fel 
disgyblion MAT.

Darpariaeth

Rhanbarthol – sesiynau Cymraeg a Saesneg ar gael ym mhob Awdurdod Lleol

Cynulleidfa

Arweinwyr Llythrennedd / Athrawon CA2 blwyddyn 3-6

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 2 hanner diwrnod

Niferoedd

270

Sut i wneud cais / cofrestru

Eventbrite, Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfarfodydd Rhwydwaith Rhanbarthol ar gyfer 
Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd 2017-18

Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd cyfarfodydd rhwydwaith Llythrennedd a Rhifedd yn agored i bob ysgol 
gynradd yn rhanbarth GwE, gyda phob arweinydd yn mynd i un sesiwn pob 
tymor (hanner diwrnod Llythrennedd a hanner diwrnod Rhifedd)

Nod

• Hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol a lleol ar gyfer arweinwyr 
Llythrennedd a Rhifedd pynciol [gan ganolbwyntio’n benodol ar faterion 
diweddaru, cydweithio a datblygol; rhannu arferion da)

• Gofalu bod gan Arweinwyr Canol ddealltwriaeth glir o’r hyn yw addysgu 
effeithiol, yn seiliedig ar dystiolaeth ddibynadwy; edrych ar ystod o 
ddulliau addysgeg, gan sicrhau effaith bositif ar ddysgu a chyflawniad

• Datblygu arweinyddiaeth ddosranedig drwy uwch sgilio a grymuso’r holl 
staff sy’n arwain mewn Llythrennedd/Rhifedd

Deilliannau

Mwy o ysgolion yn arwain llythrennedd yn effeithiol, yn ôl eu CDY a’u AHA
Mae gan arweinwyr llythrennedd well gwybodaeth, sgiliau a hyder, fel bod 
modd iddynt arwain gwelliant yn eu hysgolion, a daw hyn yn amlwg wrth 
iddynt lwyddo i weithredu prosiect gwella ysgol

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 3 diwrnod

Niferoedd

Yn agored i Arweinwyr Llythrennedd/Rhifedd ar draws pob ysgol gynradd 

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd / Cefnogaeth wedi ei dargedu
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Cyfarfodydd Llythrennedd Rhanbarthol

Cyfnod Allweddol

CA2, 3 a 4

Cyfrwng

Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Mae gwella safonau mewn llafaredd a’r cyswllt ag ysgrifennu yn flaenoriaeth 
yn y rhanbarth eleni. O ganlyniad, comisiynwyd Julia Strong  (Talk for Writing) i 
gynnal hyfforddiant am dridiau gyda chydlynwyr llythrennedd ysgolion cynradd 
ac uwchradd y rhanbarth. Y nod yw gweithredu strategaethau i wella safonau 
mewn llafaredd ac ysgrifennu ar draws y cwricwlwm.     

Nod

• Darparu cefnogaeth i wella ansawdd addysgu llythrennedd 
• Gweithredu dull trawsgwricwlaidd rhanbarthol i wella safonau mewn 

llafaredd ac ysgrifennu 
• Codi deilliannau disgyblion mewn Llafaredd ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a 

sicrhau dilyniant mewn sgiliau er mwyn cyflawni lefelau uwch yng nghyfnod 
allweddol 2/3 

• Gwella cysylltiadau cwricwlwm trawsgyfnod 
• Julia Strong, arbenigwr a gydnabyddir yn genedlaethol, yn rhannu dulliau 

dysgu ac addysgu effeithiol 

Deilliannau

• Presenoldeb llawn mewn cyfarfodydd rhwydwaith a hyfforddiant  
• Gweithredu’r rhaglen ‘Talk for Writing’ yn llwyddiannus ar draws y 

cwricwlwm a chyfnodau allweddol  
• Gwell safonau mewn llafaredd ac ysgrifennu ar draws y rhanbarth  
• Tystiolaeth mewn craffu ar lyfrau, arsylwi gwersi a chyfweliadau llais y 

dysgwr/athro bod sgiliau dysgwyr wedi gwella.  
• Codi deilliannau dysgwyr mewn Llafaredd ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a 

sicrhau dilyniant mewn sgiliau er mwyn cyflawni lefelau uwch yng nghyfnod 
allweddol 2/3 

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Cydlynwyr llythrennedd

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 3 diwrnod

Niferoedd

150

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Sut i gynllunio, darparu a datblygu camau bach Ysgrifennu yn y CS a CA2,  
ac effaith bositif hyn ar Lafaredd a Darllen. Gweithdy yn yr ysgol a fydd yn 
edrych ar y daith tuag at wella a datblygu er mwyn i ddysgwyr gyflawni a 
chyrraedd yn uwch mewn Ysgrifennu.  

Nod

Hybu arferion effeithiol mewn Ysgrifennu Estynedig a’r camau bach ar gyfer 
ei gyflwyno ar draws yr ysgol gynradd, a’r trosglwyddo rhwng y CS a CA2. 

Deilliannau

Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer dysgu ac addysgu Ysgrifennu yn y CS a CA2 
ym mhob ysgol sy’n bresennol. 

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Arweinwyr Llythrennedd; Athrawon ac Arweinwyr CS a CA2

Ysgrifennu Estynedig- addysgu fesul 
camau bach ar draws yr ysgol gynradd

xx 
xx
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Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 0.5 diwrnod

Niferoedd

15 y sesiwn, yn ôl y galw

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Sut i gynllunio, darparu a datblygu Uwch Sgiliau Darllen yn CA2, ac effaith 
bositif hyn ar ysgrifennu. Gweithdy yn yr ysgol a fydd yn edrych ar y daith 
tuag at wella a datblygu er mwyn i ddysgwyr gyflawni a chyrraedd yn uwch 
mewn Darllen. 

Nod

Codi safonau’r ddarpariaeth ar gyfer dysgu ac addysgu Darllen ym mhob 
adran CA2, er mwyn cael dylanwad positif ar gyflawniad mewn Darllen, 
Ysgrifennu a Llafaredd ar ddiwedd CA2.

Deilliannau

Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer dysgu ac addysgu Darllen yn CA2 ym mhob 
ysgol sy’n bresennol

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon ac Arweinwyr CA2

Darllen ar lefel Uwch dan Arweiniad a’r  
effaith ar ysgrifennu yn y dosbarth CA2  
– gweithdy yn yr ysgol 

xx 
xx
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Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 0.5 diwrnod

Niferoedd

15 y sesiwn, yn ôl y galw

Sut i wneud cais / cofrestru

Cymorth wedi ei dargedu
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Cyfnod Allweddol

Uwchradd CA4

Cyfrwng

Cymraeg

Crynodeb o’r Cynnwys

• Ymarferwyr profiadol mewn ysgolion sy’n llwyddo o fewn GwE yn modelu 
arferion da wrth gyflwyno agweddau o unedau’r cwrs TGAU

• Strategaethau defnyddiol ac ymarferol I gefnogi’r addysgu a dysgu 
athrawon anarbenigol a newydd gymhwyso 

Nod

• Codi safonau CA4 drwy feithrin hyder athrawon ANG ac anarbenigol 
• Datblygu dealltwriaeth athrawon o fethodoleg dysgu ac addysgu pwnc 

penodol
• Galluogi athrawon Cymraeg i ddefnyddio’r strategaethau yn effeithiol i 

bwrpas gwella perfformiad dysgwyr allweddol
• Codi safon dysgu ac addysgu a lleihau’r bwlch yn safon yr addysgu o fewn 

adrannau ar draws y rhanbarth 

Deilliannau

• Bydd gan athrawon Cymraeg y sgiliau a’r strategaethau i dargedu yn 
effeithiol ddysgwyr ffiniol ymhob amcan asesu

     

Cefnogi athrawon ANG/anarbenigol 
ar agweddau o Uned 1, 2 a 3 i godi 
dysgwyr ffiniol 

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon Newydd Gymhwyso, athrawon anarbenigol Cymraeg, ac athrawon 
sy’n dymuno hyfforddiant pellach ar anghenion y gwahanol unedau yn y 
fanyleb newydd

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Costau llanw

Niferoedd

20

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Uwchradd / CA3

Cyfrwng

Cymraeg

Crynodeb o’r Cynnwys

• Ymarferwyr profiadol mewn ysgolion sy’n llwyddo o fewn GwE yn rhannu 
arferion da o ran cynllunio’r cwricwlwm yn CA3

• Arbenigwr addysgu a dysgu i gyflwyno egwyddorion Donaldson a sut i’w 
cymhwyso i gwricwlwm CA3 Cymraeg

• Strategaethau defnyddiol ac ymarferol i gefnogi’r addysgu a’r dysgu gan 
gynnwys creu model o uned waith enghreifftiol

Nod

• Sicrhau bod cynlluniau gwaith CA3 yn rhoi lle blaenllaw i sgiliau’r cyrsiau 
TGAU

• Sicrhau bod egwyddorion t14 Dyfodol Llwyddiannus yn ganolog i’r 
cynlluniau gwaith

• Model o uned waith enghreifftiol  sy’n ymateb i greadigrwydd ac 
anghenion lleol wedi ei chreu

Deilliannau

• Cynlluniau gwaith CA3 yn rhoi lle blaenllaw i sgiliau’r cyrsiau TGAU
• Egwyddorion t14 Cwricwlwm i Gymru yn ganolog i’r cynlluniau gwaith
• Cynllun tymhorol sy’n ymateb i greadigrwydd ac anghenion lleol wedi ei 

chreu ac i’w defnyddio yn yr ysgolion

Cefnogi ysgolion i wella safon y cynllunio yn CA3 i gyd 
fynd hefo’r Fframwaith Llythrennedd; Rhaglen Astudio; 
Dyfodol Llwyddiannus ac yn baratoad ar gyfer CA4

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Arweinydd Cwricwlwm CA3 Cymraeg

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Dim

Niferoedd

20

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Cynradd – CA2

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Gweithdai Rhifedd Trawsgwricwlaidd ar draws y Rhanbarth (grwpiau 
blwyddyn penodol – athrawon blwyddyn3/4, 5/6 a CA2) i gyfoethogi’r 
ddarpariaeth rifedd drawsgwricwlaidd, gan sicrhau bod tasgau ymestynnol, 
cyfoethog a difyr sy’n symud dysgwyr o bob gallu yn eu blaenau. 
Canolbwyntir yn enwedig ar ddefnyddio ‘Cwestiynau Mawr’, gwahaniaethu 
effeithiol a hybu annibyniaeth disgyblion. 

Cynhelir y gweithdai hyn dros ddau sesiwn hanner diwrnod, gyda’r athrawon 
yn cwblhau tasgau rhwng y sesiynau. 

Nod

• Cyfoethogi’r ddarpariaeth rifedd drawsgwricwlaidd ar y lefel gywir
• Gwahaniaethu’n effeithiol, gan sicrhau dilyniant disgyblion drwy dasgau 

creadigol, cyfoethog ac annibynnol 

Deilliannau

• Athrawon yn fwy hyderus wrth gynllunio tasgau creadigol, cyfoethog i 
ddatblygu rhifedd ar draws y cwricwlwm

• Gwella dyfnder dealltwriaeth disgyblion mewn sgiliau rhifedd a phynciol
• Athrawon yn cyflwyno amrywiaeth o dasgau sydd wedi’u gwahaniaethu’n 

briodol i sicrhau bod sgiliau rhifedd yn cael eu cymhwyso ar y lefel gywir i 
bob disgybl

Darpariaeth

Rhanbarthol

Gweithdai Rhifedd Trawsgwricwlaidd
xx 
xx
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Cynulleidfa

Athrawon CA2 (blwyddyn 3/4, blwyddyn 5/6 a CA2)

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Costau llanw

Niferoedd

Yn dibynnu ar y galw yn y rhanbarth/ALl 

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Deall Cysyniadau Mathemategol yn y  
Cyfnod Sylfaen   -  Gareth Metcalfe 

Cyfnod Allweddol

Cyfnod Sylfaen

Cyfrwng

Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd Gareth Metcalfe yn rhedeg gweithdai mathemateg yn ystod tymor 
yr hydref 2017 a thymor y gwanwyn 2018.  Bydd y gweithdai yn rhad ac am 
ddim i athrawon Cyfnod Sylfaen.
Cynhelir yr hyfforddiant dros ddau sesiwn hanner diwrnod, gyda’r un 
athrawon yn mynychu’r ddau sesiwn.

Cynnwys yr hyfforddiant:

Hanner diwrnod cyntaf

Rhan 1
• Rhennir tystiolaeth i ddangos pwysigrwydd mathemateg gynnar.
• Helpu’r athrawon i ddeall yr anawsterau a gaiff plant wrth ddatblygu 

rhwyddineb gyda rhif cynnar.  
• Edrych ar y ‘berthynas synnwyr rhif’ sydd ei hangen ar blant er mwyn 

sicrhau rhwyddineb mewn mathemateg gynnar.  
• Athrawon i feddwl sut mae darpariaeth y CS yn eu lleoliad nhw yn helpu 

i hybu synnwyr cryf a hyblyg o rif. 

Rhan 2
• Cyflwynir gwahanol strategaethau i blant ddysgu cyfrifo, heb gyfrif, er 

mwyn annog plant i resymu’n fathemategol.  
• Rhennir gwahanol gemau, syniadau ac adnoddau i atgyfnerthu’r sgiliau 

hyn o fewn y meysydd annibynnol, yn unol â model y Cyfnod Sylfaen.  
• Tasg gymhwyso: datblygu gweithgareddau synnwyr rhif ac/neu 

dechnegau cyfrifo heb gyfrif o fewn cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen. 

xx 
xx
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Ail hanner diwrnod

Rhan 1
• Edrych ar y cysyniadau allweddol a’r ‘syniadau mawr’ y mae angen i blant 

eu deall mewn gwahanol feysydd o’r cwricwlwm mathemateg.
•  Edrych ar sut y gellir mynd i’r afael â’r cysyniadau hyn ymhellach gan 

ddefnyddio offer a delweddau.  
• Cyflwynir y ‘map cynrychioliadau gweledol’ i helpu ysgolion ddefnyddio 

offer a delweddau yn gyson drwy gydol y Cyfnod Sylfaen. 

Rhan 2
• Edrychir ar sut y gellir cyflwyno modelu bar, a’i defnyddio i feithrin 

dealltwriaeth o gyfrifo a datrys problemau.  

Nod

Hanner diwrnod cyntaf
• Deall y sgiliau synnwyr rhif sydd eu hangen ar blant er mwyn datblygu 

rhwyddineb mewn mathemateg gynnar. 
• Ystyried amrywiaeth o strategaethau i blant ddysgu defnyddio 

strategaethau heb gyfrif wrth wneud cyfrifiadau cynnar. 
• Edrych ar sut y gellir dyfnhau’r dysgu ym meysydd annibynnol 

darpariaeth y Cyfnod Sylfaen.

Ail hanner diwrnod
• Edrych ar dechnegau i gynllunio cyfres o wersi sy’n meithrin 

dealltwriaeth ddofn yn null y Cyfnod Sylfaen.
• Edrych ar sut mae modd defnyddio delweddau ac offer i ddatblygu 

dealltwriaeth gysyniadol ar draws y cwricwlwm mathemateg. 

125



Deall Cysyniadau Mathemategol yn y  
Cyfnod Sylfaen   -  Gareth Metcalfe 

Deilliannau

• Athrawon yn llawer mwy hyderus ac yn  ddeall yr anawsterau a gaiff plant 
wrth ddatblygu rhwyddineb gyda rhif cynnar ac yn gallu cynllunio’n 
fwriadus i ymateb i’r anawsterau yma.  

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Datblygiad Proffesiynol ar gyfer pob Athro/awes Cyfnod Sylfaen (niferoedd 
wedi eu cyfyngu i un o bob ysgol i ddechrau)

xx 
xx
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Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Dim

Niferoedd

rhwng 30 a 50 ym mhob sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Cynradd – CA2

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Gwahoddir ysgolion i gymryd rhan mewn prosiect cyffrous sy’n defnyddio’r 
adnodd masnachol IZak9 i ddatblygu rhuglder disgyblion gyda rhifau, eu 
sgiliau datrys problemau a’u gallu i resymu, gan ddefnyddio dull arloesol a 
chydweithredol. 

Er mwyn cymryd rhan, bydd angen i ysgolion gael yr adnodd IZak9   
www.izak9.com

Caiff yr ysgolion sy’n cymryd rhan ddigon o gyfle i weithio gyda’i gilydd ar 
ddatblygu a chyflwyno gweithgareddau dysgu ac addysgu IZak9.

Nod

• Gwella’r modd yr addysgir ac y dysgir cysyniadau mathemategol a sgiliau 
rhesymu

• Gwella dealltwriaeth gysyniadol disgyblion
• Datblygu gallu disgyblion i roi gweithdrefnau a datrysiadau mathemategol 

mewn geiriau, gan ddefnyddio’r termau a’r eirfa gywir 

Ennyn diddordeb grwpiau o ddysgwyr 
sy’n tangyflawni mewn mathemateg gan 
ddefnyddio IZak9

xx 
xx
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Deilliannau

• Deall yn well y camau a’r tasgau sy’n angenrheidiol er mwyn i ddisgyblion 
ddatblygu rhuglder a sgiliau rhesymu o fewn darpariaeth fathemategol 
sydd wedi’i chyfoethogi 

• Gwella cyfathrebu mathemategol
• Ennyn diddordeb, yn enwedig grwpiau sy’n tangyflawni e.e. PYD, bechgyn 

a merched, MaTh

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon CA2

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw i’r ysgol x 3 diwrnod

Niferoedd

I’w gadarnhau

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Darpariaeth Rhifedd yn Lleoliadau’r Cyfnod  
Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 

Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

• Sut i gynllunio, darparu a datblygu sgiliau mathemateg fesul camau 
bach yn y CS a CA2, ac effaith bositif hyn ar rifedd a rhesymu rhifiadol. 
Gweithdy yn yr ysgol i edrych ar wella a datblygu’r daith tuag at 
gyflawniad a chyrhaeddiad uwch. 

Nod

• Hybu arferion effeithiol mewn datblygu sgiliau Rhesymu Rhifiadol a’r 
camau bach ar gyfer addysgu’n llwyddiannus ar draws yr ysgol gynradd, a 
chyfnod pontio’r CS a CA2

Deilliannau

Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer dysgu ac addysgu sgiliau penodol yn y CS a 
CA2 ym mhob lleoliad ysgol

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Arweinwyr rhifedd/CS ac athrawon/arweinwyr CA2

xx 
xx
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Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Costau llanw x 0.5 diwrnod

Niferoedd

15 ym mhob sesiwn, yn ôl y gofyn

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cyfnod Allweddol

Cynradd – CA2

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

• Gweithdai rhanbarthol i sicrhau fod y fframwaith rhifedd yn gwreiddio 
er mwyn cynorthwyo plant i ddatblygu sgiliau rhifedd rhagorol. Anogir 
athrawon i hwyluso datblygiad rhesymu rhifyddol trwy gynnig cyfleoedd 
i ddysgwyr ddefnyddio eu rhifedd mewn amrywiaeth o gyd-destunau ac 
ar y lefel gywir i ddatrys problemau. Bydd ffocws penodol ar wahaniaethu 
effeithiol ac annog annibyniaeth disgyblion.

• Bydd y gweithdai’n cael eu cynnal dros ddau sesiwn hanner diwrnod, 
gyda’r athrawon yn cwblhau tasg rhwng y ddau sesiwn.

Nod

• Gwella sgiliau rhesymu rhifyddol a datrys problemau
• Datblygu meddwl annibynnol trwy annog dysgwyr i benderfynu ar eu pen 

eu hunain pa sgiliau rhifyddol y dylid eu defnyddio
• Gwella’r amrywiaeth o strategaethau a dulliau a ddefnyddir i weithio tuag 

at ddatrysiad yn ogystal â gweithio’n rhesymegol a dadansoddol er mwyn 
gwneud penderfyniadau mathemategol synhwyrol.

• Defnydd effeithiol o dechnegau cwestiynu

Gweithdai Rhesymu Rhifyddol
xx 
xx
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Deilliannau

• Gallu defnyddio ffeithiau, sgiliau a rhesymu rhifyddol mewn amrywiaeth o 
sefyllfaoedd, ac ar y lefel gywir

• Tystiolaeth o gynnydd mewn gweithgareddau datrys problemau a 
rhesymu

• Amrywiaeth o strategaethau a dulliau’n cael eu defnyddio gan gynnwys 
strategaethau gwirio

• Mwy o annibyniaeth meddwl a meddwl mathemategol, gyda’r dysgwyr yn 
dewis y dulliau mwyaf addas ac effeithiol eu hunain

• Dysgwyr yn gallu rhoi eglurhad mathemategol rhesymegol ac yn gallu 
cyfleu eu meddyliau fel y gall eraill wneud synnwyr o’u gwaith

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon CA2

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn 1.5 diwrnod llanw

Niferoedd

25 ym mhob sesiwn 

Sut i wneud cais / cofrestr

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Sesiynau Marcio Cefnogol 
– PCC Rhesymu Rhifyddol 

Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ar draws y rhanbarth

Crynodeb o’r cynnwys

Yn dilyn PCC ym mis Mai 2018, cynhelir Sesiynau Marcio Cefnogol 
Rhanbarthol ar gyfer Profion Rhesymu Rhifyddol Blwyddyn 2 i 6 (Ffenestr 
brofi cynradd - 2–9 Mai 2018)

Bydd y sesiynau marcio cefnogol yn darparu: 
• Hyfforddiant ar agweddau ar y cynllunio marcio i grwpiau blwyddyn 

penodol 
• Marcio sgript ar y pryd dan arweiniad a chymorth y tîm rhifedd 
• Camau nesaf a meysydd i’w datblygu o fewn Rhesymu Rhifyddol.
• Cynhelir un sesiwn marcio cynnar ar ddiwrnod olaf y ffenestr brofi – 9 Mai 

2018. 

Nod

• Uwch sgilio arweinwyr rhifedd pob ysgol, er mwyn iddynt gael gwell 
gwybodaeth a dealltwriaeth am y cynlluniau marcio ar gyfer yr ystod 
oedran lawn yn y cynradd (Blynyddoedd 2 i 6)

• Arweinwyr Rhifedd i fod yn arbenigwr preswyl yn yr ysgol, yn cefnogi 
aelodau eraill o staff.

• Cefnogi’r arweinydd rhifedd i adnabod cryfderau a meysydd datblygu yr 
ysgol yn well, o ran rhesymu rhifyddol. 

xx 
xx
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Deilliannau

• Arweinwyr Rhifedd pob ysgol â gwell gwybodaeth a dealltwriaeth 
am y cynlluniau marcio ar gyfer yr ystod oedran lawn yn y cynradd 
(Blynyddoedd 2 i 6) er mwyn iddynt fod yn arbenigwyr preswyl yn eu 
hysgolion

• Defnyddio data profion yn effeithiol, a chael effaith positif ar bob grŵp o 
ddysgwyr

Darpariaeth 

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Arweinwyr rhifedd

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

Mynediad i bob ysgol yn y rhanbarth

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Fforymau CA3 a rhwydwaith rhanbarthol – 
datblygu’r dull meistrolaeth 

Cyfnod Allweddol

CA3

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Cynhelir dau fforwm lleol, ac un diwrnod arddangos rhanbarthol yn ystod y 
flwyddyn i gefnogi cydlynwyr CA3 ddatblygu’r dull meistrolaeth, a sicrhau 
bod y ddarpariaeth yn darparu dilyniant addas o ddatblygu rhuglder, i 
resymu yna datrys problemau. 

Nod

• Hwyluso rhwydweithiau lleol a rhanbarthol i gydlynwyr CA3, gan 
ganolbwyntio’n benodol ar: 

• rannu’r arferion gorau – cynllunio, dilyniant ac addysgeg. 
• ymchwil gweithredol, gyda thystiolaeth o effaith ar wella ansawdd y 

dysgu a’r addysgu.
• gwella safonau’r dysgu a’r addysgu
• strategaethau penodol i ddatrys problemau
• datblygiadau’r Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn 

Mathemateg, a’r Meysydd Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd 

Deilliannau

• Gwella cynnydd, deilliannau a darpariaeth yn CA3 
• Cydweithio ysgol i ysgol effeithiol
• Deunyddiau gwersi wedi’u paratoi gan gynnwys adnoddau i’r rhannu o 

fewn Ysgol GwE, a’u dosbarthu ar draws y rhanbarth. 
• Crynodeb o’r canfyddiadau wedi’u creu a’u rhannu o fewn Ysgol GwE – ar 

gael i bob ysgol yn GwE.
• Pob ysgol yn rhan o wersi treialu ac arfarnu yn eu hadrannau.
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Darpariaeth

Lleol / Rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid Mathemateg 

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

54

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Fforymau a rhwydweithiau rhanbarthol 
Penaethiaid Mathemateg

Cyfnod Allweddol

CA3 a CA4

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Cynhelir dau fforwm lleol a dau gyfarfod rhwydwaith rhanbarthol yn ystod y 
flwyddyn i gefnogi Penaethiaid Mathemateg i wella darpariaeth a deilliannau 
mewn Mathemateg a mewn Mathemateg-Rhifedd.

Nod

Hwyluso rhwydweithiau lleol a rhanbarthol i Benaethiaid Adran, yn 
canolbwyntio’n benodol ar:
• rannu’r arferion gorau – arweinyddiaeth, cynllunio ac addysgeg
• ymchwil gweithredol, gyda thystiolaeth o effaith ar wella ansawdd y 

dysgu a’r addysgu
• defnyddio data yn effeithiol a gwella’r dylanwad a gaiff marcio ac adborth
• ymarferion craffu ar y cyd mewn fforymau lleol e.e. gwaith disgyblion, 

data adrannol a dogfennau hunan arfarnu i adnabod meysydd/agweddau i 
gydweithio arnynt fesul grŵp/clwstwr 

• datblygiadau’r Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn 
Mathemateg, a’r Meysydd Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd 

• datblygu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol [FfCD] fel cyfrifoldeb 
trawsgwricwlaidd drwy roi hyfforddiant i’r PA 

xx 
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Deilliannau

• Gwella cynnydd, deilliannau a darpariaeth yn CA4
• Gwella sgiliau arweinwyr canol
• Cydweithio ysgol i ysgol effeithiol 
• Llai o amrywiad fel bod y bwlch rhwng yr Awdurdod Lleol sy’n perfformio 

uchaf ac isaf yn y dangosydd Mathemateg yn CA4 yn lleihau i 5 %

Darpariaeth

Lleol / Rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid Mathemateg

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

54

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Fforymau CA5

Cyfnod Allweddol

CA5

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Cyfarfodydd fforwm lleol i helpu baratoi at y maes llafur Safon Uwch 
newydd. Bydd cyflwyniad ar arferion da, ceir diweddariad ar adnoddau, a’r 
datblygiadau diweddar gan gynrychiolwyr FMSP a chyfleoedd i ysgolion 
gydweithio ym mhob cyfarfod.

Nod

• Gwella’r cydweithio rhwng ysgolion, colegau AB a FMSP i sicrhau bod 
data, arferion gorau ac adnoddau yn cael eu rhannu’n fwy effeithiol

• Cefnogi ymhellach gwaith y FMSP a’r Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer 
Rhagoriaeth mewn Mathemateg

• Datblygu cymuned ddysgu sy’n rhoi model cadarn ar gyfer cefnogaeth 
ysgol i ysgol ôl-16

• Rhannu’r arferion gorau o ran arweinyddiaeth, cynllunio, addysgu, cefnogi 
disgyblion ac ati

• Canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu adnoddau ac adnabod astudiaethau 
achos arferion da a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur Ysgol GwE

Deilliannau

• presenoldeb llawn mewn fforymau
• adnabod a rhannu astudiaethau achos arferion rhagorol, fel rhan o 

gyfeiriadur rhanbarthol Ysgol GwE
• pob ysgol wedi paratoi’n dda i gyflwyno’r maes llafur newydd 
• mae gan bob ysgol athro/athrawes Safon Uwch sy’n hyderus efo 

cyfrifianellau sydd â ffwythiant iteraidd, y gallu i gyfrifiannu ystadegau 
cryno a chael tebygolrwydd o ddosraniadau ystadegol safonol

xx 
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Darpariaeth

Lleol / Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon Safon Uwch

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw (0.5 x 2 ddiwrnod)

Niferoedd

Oddeutu 40

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Fforymau rhifedd rhanbarthol a lleol

Cyfnod Allweddol

CA3

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Mae codi safonau rhifedd yn flaenoriaeth i’r rhanbarth eleni. O ganlyniad, 
comisiynwyd Nerys Wyn Jones i weithredu strategaethau a fydd yn gwella 
safonau rhifedd ar draws y cwricwlwm. Cynhelir cyfarfodydd i gydlynwyr 
rhifedd, ym mhob sir ar draws y rhanbarth (un cyfarfod hanner diwrnod 
fesul tymor) i ddatblygu’r drefn o rannu arferion da, a chynhelir cyfarfod 
rhanbarthol ar draws y rhanbarth i ddangos yr arferion gorau.

Nod

• Gwella safonau Rhifedd
• Pob ysgol i gael mynediad at Adnoddau sy’n enghreifftio tasgau rhifedd 

cyfoethog mewn pynciau ar draws y cwricwlwm fel rhan o Ysgol GwE

Deilliannau

• Presenoldeb llawn mewn fforymau a diwrnodau hyfforddi
• Gwella sgiliau myfyrwyr a hynny’n amlwg wrth graffu ar lyfrau; arsylwi 

gwersi a chyfweliadau llais y myfyriwr/athro

Pob ysgol i: 
• gael cynllun datblygu addas
• dadansoddi data’r profion, fod wrthi’n gweithio ar ymyraethau addas ac 

arfarnu eu heffaith, yn datblygu cyfleoedd trawsgwricwlaidd ar gyfer 
rhifedd 

• cyfrannu tuag at bortffolio rhifedd ysgol gyfan, sy’n cynnwys tasgau a 
gweithgareddau cyfoethog

xx 
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Darpariaeth

Lleol / Rhanbarthol

Cynulleidfa

Cydlynwyr Rhifedd

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw x 2 ddiwrnod

Niferoedd

54

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Addysgu Mathemateg TGAU  - Datblygiad 
proffesiynol i athrawon mathemateg CA3/4

Cyfnod Allweddol

CA3/4

Cyfrwng

Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

• Pedwar diwrnod astudio wedi’u gwasgaru ar draws y flwyddyn 
academaidd ble bydd yr aelodau yn dysgu am sut i addysgu mathemateg 
yn effeithiol gyda’i gilydd

• Pecynnau o sesiynau byw ar lein, efo tiwtor arbenigol yn edrych ar 
agweddau ar addysgu mathemateg

• Dysgu ar lein, yn eu hamser eu hunain, i ddatblygu gwybodaeth am y 
pwnc

• Mynediad at gasgliad o adnoddau safonol i’r dosbarth 
• Mynediad i ddiwrnod 1 cynhadledd MEI yn 2018 

Nod

• Meddwl am greu amgylchedd effeithiol a diddorol i ddysgu mathemateg
• Dysgu mwy am egwyddorion addysgeg effeithiol mewn mathemateg 
• Rhoi’r egwyddorion hyn ar waith yn y dosbarth gyda strategaethau ac 

adnoddau ymarferol 
• Meithrin hyder a chymhwysedd gyda chynnwys y pwnc yn CA4, a hyd at 

haen uwch TGAU

xx 
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Deilliannau

• Gwelliant yn y dysgu a’r addysgu, yn enwedig y dysgu dwfn sydd angen 
er mwyn mynd i’r afael â chwestiynau math PISA a TGAU Mathemateg-
Rhifedd

• Manteision dyddiau astudio wyneb yn wyneb, a hyblygrwydd dysgu o bell 
ar y cwrs MEI

• Defnyddio’r casgliad o adnoddau addysgu a dosbarth ar lein, i gefnogi’r 
dysgu a’r addysgu

• Tystiolaeth bod yr aelodau wedi cwblhau datblygiad proffesiynol 
sylweddol a diweddar. Ar ôl bod ar y  pedwar diwrnod astudio, a 
chwblhau’r rhaglen dysgu o bell, caiff yr aelodau dystysgrif presenoldeb

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon dosbarth/Athrawon anarbenigol/ANG

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn £500 + llanw

Niferoedd

hyd at 20

Sut i wneud cais / cofrestru

http://mei.org.uk/tgm
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GWYDDONIAETH

147



Cau’r bwlch rhwng y rhywiau mewn Gwyddoniaeth

Cyfnod Allweddol

CA3 a CA4 

Cyfrwng 

Saesneg, ond bydd y deunyddiau i gyd ar gael yn ddwyieithog 

Crynodeb o’r Cynnwys 

• Matt Bromley, darparwr DPP annibynnol, newyddiadurwr addysg a chyn-
athro yn darparu hyfforddiant ar gyfer ysgolion penodol ar hyd a lled y 
rhanbarth, hyfforddiant sydd wedi’i anelu yn benodol at wella cynnydd 
disgyblion yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4 ac at wella 
cyrhaeddiad bechgyn yn arbennig

• Bydd y cwrs yn cefnogi athrawon i wella eu harfer er mwyn ennyn 
diddordeb dysgwyr a’u hysgogi trwy ddefnyddio strategaethau addysgu 
yn seiliedig ar dystiolaeth ymchwil gan gynnwys gwyddoniaeth wybyddol, 
arfer fwriadus, cwestiynu, egluro a modelu, adborth ac ati 

Nod

• Cyflwyno rhaglen hyfforddiant o gefnogaeth benodol i wella perfformiad 
Bechgyn: Merched (lle mae’r bwlch rhwng y rhywiau yn amharu ar 
berfformiad y naill neu’r llall) 

• Datblygu dealltwriaeth athrawon o sut i ennyn diddordeb dysgwyr, gyda 
ffocws penodol ar fethodoleg addysgu  

• Galluogi adrannau gwyddoniaeth i ddefnyddio’r strategaethau yn 
effeithiol i wella perfformiad dysgwyr allweddol

• Codi safonau mewn addysgu a lleihau’r amrywiad mewn safonau addysgu 
o fewn yr adran ac ar hyd a lled y rhanbarth

xx 
xx
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Deilliannau

• Mae gan athrawon gwyddoniaeth y sgiliau a’r strategaethau i allu targedu 
dysgwyr yn effeithiol. Codi safonau addysgu i ennyn diddordeb pob 
dysgwr, gyda ffocws penodol ar fechgyn

• Gwell perfformiad/safonau mewn deilliannau bechgyn yng nghyfnod 
allweddol 3 a chyfnod allweddol 4 

• Llai o amrywiad mewn perfformiad bechgyn a merched yng nghyfnod 
allweddol 3 a chyfnod allweddol 4 

Darpariaeth 

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon ac arweinwyr gwyddoniaeth

Crynodeb o’r costau

Ffioedd/Costau Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Costau llanw 
Amser i wneud gwaith ymchwil 

Niferoedd

20 unigolyn.  Un ysgol - pob aelod o’r adran 

Sut i wneud cais / cofrestru 

Bydd ffurflen gais ar gael ar gyfer dod yn ysgol ymchwil ym maes 
gwyddoniaeth.
Cofrestru trwy Eventbrite.  Gwahoddir rhai cynrychiolwyr o bosib.
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Cyfarfodydd rhwydwaith uwchradd 
ar gyfer gwyddoniaeth

Cyfnod Allweddol

CA3, CA4 a CA5

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r Cynnwys 

• Diweddariad ar ddatblygiadau, blaenoriaethau a materion lleol a 
chenedlaethol gwyddoniaeth benodol. 

• Arweiniad ar ddefnyddio data yn effeithiol a phwrpasol, gan gynnwys 
defnyddio’r Ardd Furiog. 

• Diweddariad ar addysgeg newydd ac effeithiol i roi sylw i grwpiau 
allweddol o ddysgwyr 

• Rhannu arfer orau o ysgolion effeithiol 
• Hybu model adolygu cymheiriaid 
• Monitro, asesu a defnyddio data 
• Strategaethau ymyrraeth i gau’r bwlch cyrhaeddiad 

Nod

• Hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol a lleol ar gyfer penaethiaid adran 
gyda ffocws penodol ar wella tracio ac asesu; arweinyddiaeth ganol; dysgu 
ac addysgu a chydweithio ac adolygu cymheiriaid  

• Darparu DPP ar flaenoriaethau rhanbarthol i ysgolion (i’w gadarnhau) 
• Rhannu arfer orau mewn arweinyddiaeth, cynllunio ac addysgu trwy 

rwydweithiau rhanbarthol/lleol 
• Datblygu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol (FfCD) fel cyfrifoldeb 

trawsgwricwlaidd  
• Datblygu dealltwriaeth o Cwricwlwm i Gymru a’r MDaPh ar gyfer 

gwyddoniaeth a thechnoleg 
• Hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol a lleol ar gyfer arweinwyr adrannau 

gwyddoniaeth [gyda ffocws penodol ar ddiweddaru, cydweithio ar 
ddatblygu deunyddiau cymorth; rhannu arfer orau a hybu model adolygu 
cymheiriaid] a sicrhau bod gan arweinwyr adrannau gwyddoniaeth 
fynediad i gymorth ac arweiniad a’u bod yn ymateb yn effeithiol iddynt. 
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Deilliannau

• Gwell safonau a deilliannau yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod 
allweddol 4 

• Gwella sgiliau arweinwyr canol 
• Gwella sgiliau addysgu mewn adrannau gwyddoniaeth
• Cydweithio ysgol-i-ysgol effeithiol a chefnogaeth cymheiriaid 
• Lleihau’r amrywiad rhwng y pynciau gwyddoniaeth o fewn bob ysgol, fel 

nad oes mwy na 5% o wahaniaeth
• Lleihau’r amrywiad rhwng perfformiad gwyddoniaeth ysgolion sydd â 

phroffil PYD tebyg, fel nad oes mwy na 5% o wahaniaeth. 

Darpariaeth 

Rhwydweithiau rhanbarthol / lleol 

Cynulleidfa

Arweinwyr gwyddoniaeth

Crynodeb o’r costau

Ffioedd/Costau Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Costau llanw 
Amser i wneud gwaith ymchwil 

Niferoedd

54 - un o bob ysgol 

Sut i wneud cais / cofrestru 

Bydd ffurflen gais ar gael ar gyfer dod yn ysgol ymchwil ym maes 
gwyddoniaeth. Cofrestru trwy Eventbrite.  Gwahoddir rhai cynrychiolwyr o 
bosib.
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IECHYD A GWEITHGAREDD 
CORFFOROL

153



Llythrennedd Corfforol a Datblygiad Corfforol 
Plant (3 i 5 oed)

Cyfnod Allweddol

Y Cylchoedd Meithrin a chychwyn y Cyfnod Sylfaen

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

• Rhoi sylw i ddatblygu dull pedagogaidd, drwy ganolbwyntio ar “Sut yr 
ydym” a “Pham yr ydym” yn cynnwys llythrennedd corfforol mewn unedau 
dysgu datblygiad corfforol

• Canolbwyntio ar hybu eu hymwybyddiaeth ofodol, eu cydbwysedd, 
eu rheolaeth a’u sgiliau cydsymud, a datblygu eu sgiliau echddygol a 
llawdriniol. Edrych ar waith dan do ac yn yr awyr agored

• Dylid annog plant i fwynhau gweithgarwch corfforol. Dylai’r broses 
o ddatblygu ymdeimlad o hunaniaeth fod wedi’i chysylltu’n agos â 
hunanddelwedd, hunan-barch a hyder plant.  Cyflwyno lles, diogelwch a 
phwysigrwydd gweithgareddau corfforol

Nod

Sicrhau gwell dealltwriaeth gan staff y cylchoedd o bwysigrwydd 
llythrennedd corfforol i ddatblygiad corfforol y plant 

Deilliannau

• Arweinwyr/Cymorthyddion gyda gwell dealltwriaeth o S.M.I.L.E.S.
• Amgylchedd Corfforol ag Emosiynol Diogel
• Cymryd Rhan a sialensiau
• Chwarae Rhan a dewisiadau
• Y dysgu a’r dysgu ehangach sy’n digwydd
• Mwynhad
• Llwyddiant 
• Arweinwyr/Cymorthyddion gyda gwell dealltwriaeth o’r Hierarchaeth 

Sgiliau Motor Mawr
• Arweinwyr/Cymorthyddion gyda gwell dealltwriaeth o holl ddeilliannau 

Datblygiad Corfforol

xx 
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Swyddogion Cylch Meithrin yr Awdurdodau

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn

Niferoedd

25

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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DIGIDOL
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Cracio’r Cod – Cynradd

Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Cymraeg / Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd y rhai sy’n mynychu yn dysgu sut i ddefnyddio microreolwr syml i 
greu amrywiaeth o brosiectau codio i’w defnyddio mewn clybiau ar ôl 
ysgol ac o fewn y cwricwlwm. Rhoddir sylw i ddefnyddio’r caledwedd gan 
gynnwys amrywiaeth o ddyfeisiau mewnbwn ac allbwn. Eir i’r afael hefyd â 
chysyniadau meddwl cyfrifiadurol megis dadelfennu, adnabod patrymau a 
chynllunio algorithmau. Mae’n gwrs ymarferol iawn, a bydd cynrychiolwyr yn 
dysgu sut y gall defnyddio dyfeisiau codio arwain at ragor o waith prosiect ar 
draws y cwricwlwm. 

Nod

L3 FfCD: Cynyddu nifer y clybiau codio ar hyd a lled gogledd Cymru fel y gall 
dysgwyr ddatblygu eu sgiliau yn unol â menter LlC ‘Cracio’r Cod’

Deilliannau

Bydd cynrychiolwyr yn: 
• gosod y microreolwr 
• defnyddio’r rhyngwyneb rhaglennu i godio 
• cysylltu a defnyddio dyfeisiau allbwn syml megis goleuadau a moduron 
• defnyddio mewnbynnau megis switsus 
• defnyddio prosiectau a phrototeipiau fel sail i waith codio 
• dysgu am gamsyniadau cyffredin a datrys problemau 
• ystyried trefniadaeth y clwb codio a’r disgwyliadau ohono

xx 
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon CA2 a staff cymorth 

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Costau lleoliad Dim

Niferoedd

Hyd at 12

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cracio’r Cod – Uwchradd

Cyfnod Allweddol

Uwchradd

Cyfrwng

Cymraeg / Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd y rhai sy’n mynychu yn dysgu sut i ddefnyddio micro:bit BBC i greu 
amrywiaeth o brosiectau codio i’w defnyddio mewn clybiau ar ôl ysgol ac 
o fewn y cwricwlwm. Rhoddir sylw i ddefnyddio’r caledwedd gan gynnwys 
amrywiaeth o ddyfeisiau mewnbwn ac allbwn a chydrannau trydanol. Eir i’r 
afael hefyd â chysyniadau meddwl cyfrifiadurol megis dadelfennu, adnabod 
patrymau a chynllunio algorithmau. Mae’n gwrs ymarferol iawn, a bydd 
cynrychiolwyr yn dysgu sut y gall defnyddio dyfeisiau codio arwain at ragor 
o waith prosiect ar draws y cwricwlwm. 

Nod

L3 FfCD : Cynyddu nifer y clybiau codio ar hyd a lled gogledd Cymru fel y gall 
dysgwyr ddatblygu eu sgiliau yn unol â menter LlC ‘Cracio’r Cod’. 

Deilliannau

Bydd cynrychiolwyr yn:
• gosod y micro:bit BBC  
• defnyddio’r rhyngwyneb rhaglennu i godio 
• cysylltu a defnyddio dyfeisiau allbwn syml megis goleuadau a moduron 
• defnyddio mewnbynnau megis switsus a photensiomedrau 
• defnyddio prosiectau a phrototeipiau fel sail i waith codio 
• dysgu am gamsyniadau cyffredin a datrys problemau 
• ystyried trefniadaeth y clwb codio a’r disgwyliadau ohono

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon uwchradd a staff cymorth

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Costau lleoliad Dim

Niferoedd

Hyd at 12

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Hyfforddiant Craidd FfCD –
Rhyngweithio a Chydweithio

Cyfnod Allweddol

Cynradd ac uwchradd

Cyfrwng

Saesneg a Chymraeg

Crynodeb o’r cynnwys

Mae a wnelo’r hyfforddiant hwn â llinyn ‘Rhyngweithio a Chydweithio’ y 
Fframwaith Cymhwysedd Digidol (FfCD). Bydd athrawon yn datblygu sgiliau 
i ddefnyddio adnoddau ar-lein Hwb ac Office 365 ac yn archwilio cyfleoedd i  
ddatblygu tasgau sy’n ddigidol gyfoethog. 

Nod

Blaenoriaethau L3 FfCD: 
• Pob ysgol yn dechrau cynllunio a gweithredu’r FfCD fel cyfrifoldeb 

trawsgwricwlaidd. 
• Sicrhau bod pob ysgol yn cynllunio dilyniant mewn sgiliau TGCh ar draws 

y cwricwlwm 
• Hyfforddiant FfCD cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn y 3 hwb rhanbarthol yn 

rhoi sylw i ystod eang o weithgareddau yn ymwneud â’r FfCD. 

Deilliannau

Deilliannau L3 FfCD: 
• Mae arweinwyr TGCh/FfCD yn fwy hyderus i gynllunio ar gyfer sgiliau 

TGCh a’r FfCD
• Mae athrawon yn fwy ymwybodol o adnoddau a chânt gyfle i arbrofi 

gydag adnoddau i greu tasgau sy’n ddigidol gyfoethog  ac sy’n sicrhau 
dilyniant mewn sgiliau

• Bydd athrawon yn dechrau datblygu sgiliau Hwb ac Office 365 i greu 
gweithgareddau dysgu ystyrlon sy’n ymwneud â llinyn Rhyngweithio a 
Chydweithio y FfCD

• Caiff athrawon gyfle i archwilio TPACK a SAMR fel modelau i’w helpu i 
ddatblygu tasgau sy’n ddigidol  gyfoethog  

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon CA2 a CA3 a staff cymorth

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Lleoliad - £150
Arweinydd Digidol Dim

Niferoedd

Digwyddiadau hyfforddi ar gyfer hyd at 20 

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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xx 
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BAGLORIAETH 
CYMRU

165



Rhifedd a’r Fagloriaeth Cymru Lefel 2 & 3

Cyfnod Allweddol

CA4 a CA5

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

• Datblygu dealltwriaeth cydlynwyr Bagloriaeth Cymru o rifedd Lefel 2 a 3 
yn y Project Unigol a’r Her Menter 

• Creu cyfleoedd i fodloni gofynion rhifedd L2 a L3
• Datblygu sgiliau athrawon i gefnogi myfyrwyr i feistroli rhifedd L2 a L3
• Rhannu arfer dda ar draws y canolfannau

Nod

• Gwella perfformiad CA4 yn y Fagloriaeth 
• Gwella perfformiad Ôl-16 yn y Fagloriaeth 
• Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer CA4 
• Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer Safon Uwch 

Deilliannau

• cynyddu cymhwysedd athrawon Bagloriaeth Cymru mewn addysgu 
rhifedd i Lefel 2 a 3 

• rhannu adnoddau (dysgu ac addysgu) i’w defnyddio gan athrawon 
Bagloriaeth Cymru  

• gwella perfformiad Lefel 2 trwy wella canlyniadau dysgwyr yn y Dystysgrif 
Her Sgiliau (Project 50%) 

• cynyddu nifer y graddau uwch (A*-A) ar Lefel 3 trwy wella canlyniadau 
dysgwyr yn y Dystysgrif Her Sgiliau (Project 50%)

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon/Cydlynwyr Bagloriaeth Cymru 

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw 0.5 i’r ysgol

Niferoedd

30 ym mhob Hwb 

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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YSGOLION BACH / 
FFEDERAL

169



Dyfodol Llwyddiannus i Ysgolion Bach / Ffederal

Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Cymraeg x 3 / Saesneg x 1

Crynodeb o’r cynnwys

Modiwl ½ diwrnod yn rhoi diweddariad ar gyflwyno gofynion Cwricwlwm 
i Gymru mewn ysgol fach/ffederal gan gynnwys cynllunio cwricwlwm ac 
arweiniad gan ysgolion arloesi. Cyfraniad o £100 i bob ysgol tuag at gostau 
llanw i fynychu.

Nod

Gwella arweinyddiaeth penaethiaid ysgolion ffederal a phenaethiaid 
ysgolion bach.

Deilliannau

Holiadur yn dangos bod 100% o’r penaethiaid fynychodd wedi gwella 
dealltwriaeth o ofynion Cwricwlwm i Gymru mewn ysgol fach.

Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid Ysgolion Bach (FTE o dan 60)
Pob Pennaeth Ysgol Ffederal sydd a gofal addysgu dosbarth

xx 
xx
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Dyfodol Llwyddiannus i Ysgolion Bach / Ffederal

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw - £100

Niferoedd

80 pennaeth 

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Ysgolion Bach / Ffederal –  
Monitro Dysgu ac Addysgu

Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Cymraeg (Saesneg yn ôl y gofyn)

Crynodeb o’r cynnwys

Modiwl ½ diwrnod wedi ei deilwra i bennaeth ysgol bach / ffederal sydd a 
gofal dosbarth ar fonitro addysgu a dysgu effeithlon; cynnwys agweddau 
o graffu ar waith, monitro gwersi, teithiau addysgol ac ysgrifennu 
adroddiadau. Pwyslais ar leihau baich a gweithio yn effeithlon. 

Cyfraniad o £100 i bob ysgol tuag at gostau llanw i fynychu.

Nod

Gwella arweinyddiaeth penaethiaid ysgolion ffederal a phenaethiaid 
ysgolion bach. 

Deilliannau

Holiadur yn dangos bod 100% o’r penaethiaid fynychodd yn gweithio yn fwy 
effeithlon ac yn cytuno bod eu baich wedi lleihau.

Pennaeth ysgol bach / ffederal yn gwella monitro ysgol fel ran o gylch hunan 
wella.

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid Ysgolion Bach (FTE o dan 60)
Pob Pennaeth Ysgol Ffederal sydd a gofal addysgu dosbarth

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw – cyfraniad o £100

Niferoedd

40 pennaeth

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Gweithdy rhifedd trawsgwricwlaidd i athrawon CA2 
gyda tair neu bedair oedran (B3 i B6) mewn un dosbarth  

Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Cymraeg x 2 – Saesneg x 1

Crynodeb o’r cynnwys

Gweithdai rhanbarthol i wella cyflwyno rhifedd yn drawsgwricwlaidd gan 
sicrhau tasgau cyfoethog sy’n herio pob gallu o fewn y dosbarth. Bydd 
ffocws ar y cwestiwn mawr, gwahaniaethu effeithiol a hyrwyddo gweithio yn 
annibynnol.

Cynhelir y gweithdai dros ddwy sesiwn hanner diwrnod gyda thasgau i’w 
cwblhau cyn yr ail sesiwn.

Cyfraniad o £250 i ysgol tuag at athrawon llanw.

Nod

Gwella arweinyddiaeth penaethiaid ysgolion ffederal a phenaethiaid 
ysgolion bach. 

Gwella ansawdd cyflwyno rhifedd trawsgwricwlaidd ar lefel briodol.

Deilliannau

• Holiadur yn dangos bod 100% o ysgolion fynychodd hyfforddiant â’r arfau 
i wella cyflwyno rhifedd i ddosbarthiadau oedran cymysg

• 100% penaethiaid fynychodd sydd a gofal addysgu wedi lleihau baich 
oherwydd y deunyddiau rannwyd

• Lleihad yn y nifer o ysgolion bach yn cael eu beirniadu am ddiffyg herio 
rhifedd y disgyblion mwyaf galluog

xx 
xx

174



Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Athrawon CA2 sy’n addysgu 3 neu 4 oedran mewn un dosbarth

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Cyfraniad llanw 2 x 0.5 diwrnod o llanw – cyfraniad o £200 
tuag at y llanw

Niferoedd

36 ysgol

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Ysgolion Ffederal / Bach – Lleihau Baich /  
Ymdrin â Data

Cyfnod Allweddol

Cynradd

Cyfrwng

Cymraeg (Saesneg yn ôl y gofyn)

Crynodeb o’r cynnwys

Diwrnod wedi ei deilwra i bennaeth ysgol bach / ffederal sydd a gofal 
dosbarth ar leihau llwyth gwaith ac ymdrin a data fel rhan o broses arfarnu.

AM - Modiwl lleihau baich pennaeth ysgolion ffederal / bach. Gweithdy 
ymarferol gyda penaethiaid profiadol ar effeithlonrwydd, dirprwyo 
cyfrifoldeb, cyd weithio.

PM - Modiwl trin data gan gynnwys gosod a thracio cynnydd mewn ysgolion 
llai, Data Craidd,  data a phrofion mewnol.

Nod

Gwella arweinyddiaeth penaethiaid ysgolion ffederal a phenaethiaid 
ysgolion bach

Deilliannau

Holiadur yn dangos bod 100% o’r penaethiaid fynychodd yn gweithio yn fwy 
effeithlon ac yn cytuno bod eu llwyth gwaith wedi lleihau. 

Penaethiaid sydd a gofal dosbarth yn gweithio yn fwy effeithlon.

Ansawdd y defnydd o ddata fel rhan o broses hunanarfarnu yn gwella.

xx 
xx
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Darpariaeth

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid Ysgolion Bach (FTE o dan 60)
Pob Pennaeth Ysgol Ffederal sydd a gofal addysgu dosbarth

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Costau llanw - £200 o gyfraniad

Niferoedd

40 pennaeth

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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LLYWODRAETHWYR

179



Beth sy’n gwneud Adroddiad 
Hunan Arfarnu Effeithiol?

Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Cyflwyniad i hyd at 2 lywodraethwr o beth sydd yn gwneud AHA effeithiol.

Bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar:
• Pum cwestiwn y FFAC a sut fyddwn yn ymateb i’r rhain yn ein AHA
• Adnabyddiaeth gadarn o gryfderau’r a gwendidau’r ysgol a sut ydym yn 

gwybod hyn?
• Pwysigrwydd amserlennu a monitro’r AHA yn effeithiol
• Cyfraniad rhanddeiliaid at yr AHA

Nod

Codi ymwybyddiaeth pob llywodraethwr o beth sydd yn gwneud AHA a’u rôl 
nhw wrth gyfrannu’n strategol at yr AHA

Deilliannau

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn hyderus yn eu rôl 
wrth gyfrannu’n strategol at yr AHA

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn ymwybodol fod yn 
rhaid cael proses Hunan Arfarnu cadarn yn yr ysgol er mwyn adnabod y 
prif flaenoriaethau

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn ymwybodol o 
bwysigrwydd cael amserlen gadarn i fonitro agweddau yn yr ysgol er 
mwyn adnabod blaenoriaethau gwella

xx 
xx
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Darpariaeth

Lleol a/neu ranbarthol yn ôl y gofyn

Cynulleidfa

Llywodraethwyr

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Wedi ei gyllido’n llawn Dim

Niferoedd

Hyd at 30 ym mhob sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Llywodraethwyr i gofrestru efo’r Awdurdod Lleol
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Beth sy’n gwneud Cynllun Gweithredu  
Ysgol effeithiol?

Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Cyflwyniad i hyd at 2 lywodraethwr o beth sydd yn gwneud CGY effeithiol.

Bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar:
• Pryd sydd yn rhaid i’r CGY fod yn barod?
• Sut fyddwn yn pennu ac yn adnabod blaenoriaethau.
• Y cyswllt rhwng y CGY a’r AHA
• Pwysigrwydd deilliannau a mesur cynnydd yn eu herbyn
• Gosod camau gweithredu eglur a meini prawf llwyddiant penodol
• Monitro ac adrodd ar gynnydd i’r llywodraethwyr yn rheolaidd

Nod

Codi ymwybyddiaeth pob llywodraethwr o beth sydd yn gwneud CDY a’u rôl 
nhw wrth ddatblygu’r blaenoriaethau.

Deilliannau

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn hyderus yn eu rôl 
wrth gyfrannu at flaenoriaethau’r CDY

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn ymwybodol fod yn 
rhaid cael proses Hunan Arfarnu cadarn yn yr ysgol er mwyn adnabod y 
prif flaenoriaethau

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn ymwybodol o sut i 
fonitro cynnydd yn erbyn blaenoriaethau’r ysgol

xx 
xx
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Darpariaeth

Lleol a/neu ranbarthol yn ôl y gofyn

Cynulleidfa

Llywodraethwyr

Crynodeb o’r costau

Ffi Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Dim

Niferoedd

Hyd at 30 ym mhob sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Llywodraethwyr i gofrestru efo’r Awdurdod Lleol
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Cyflwyniad i Fframwaith Arolygu Newydd Estyn

Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Cyflwyniad Pwerbwynt i lywodraethwyr ar Fframwaith Arolygu Newydd 
Estyn a’i oblygiadau ar gyfer ysgolion. Bydd y cyflwyniad yn cynnwys 
eglurhad o beth yw cynnwys y 5 cwestiwn newydd, y barnau ac unrhyw 
newidiadau eraill arwyddocaol sydd yn bodoli yn y fframwaith newydd.

Nod

Sicrhau fod POB llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn 
ymwybodol o Fframwaith Arolygu newydd Estyn a’r gofynion newydd fydd ar 
yr ysgol fel eu bod yn gallu cefnogi’r ysgol yn effeithiol pan ddaw’r alwad.

Deilliannau

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn ymwybodol o’r prif 
newidiadau i’r fframwaith Arolygu

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn fwy hyderus i 
gefnogi’r ysgol pan ddaw’r galwad gan Estyn

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn ymwybodol o beth 
yw prif gynnwys y 5 cwestiwn allweddol a’r newid sydd wedi bob o ran y 
barnau ac unrhyw ddilyniant

Darpariaeth

Lleol a/neu ranbarthol yn ôl y gofyn

xx 
xx
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Cynulleidfa

Llywodraethwyr

Crynodeb o’r costau

Ffi Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Dim

Niferoedd

Hyd at 30 ymhob sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Llywodraethwyr i gofrestru trwy’r Awdurdod Lleol
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Derbyn yr Alwad - Estyn

Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Hyfforddiant i hyd at 2 aelod o gorff pob ysgol i fynychu arweiniad ar beth 
sydd angen i’r ysgol ei wneud wedi derbyn yr alwad gan Estyn.

Bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar:
• Yr angen i fod yn Estyn barod.
• Dogfennaeth statudol sydd angen ei gynnwys.
• Amserlen y Fframwaith Arolygu Newydd.
• Gofynion ar lywodraethwyr a chwestiynau posib.
• Gweithgarwch rheolaidd llywodraethwyr wrth ddod i adnabod yr ysgol.
• Wythnos yr arolwg.

Nod

Sicrhau fod POB llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn 
ymwybodol o beth yw gofynion Estyn ar yr ysgol oan fydd yn cael ei 
harolygu.

Deilliannau

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn hyderus yn eu rôl 
wrth helpu’r ysgol i baratoi am Estyn

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn ymwybodol o’r 
gofynion ar yr ysgol yn ystod wythnos Arolwg ac yn cefnogi’r ysgol yn 
strategol i fod yn barod am ymweliad

• Ymwybyddiaeth pob llywodraethwr o’r gofynion wedi gwella a’r 
llywodraethwyr yn fwy hyderus wrth herio’r ysgol fel Ffrind Beirniadol 
wrth baratoi at Estyn

xx 
xx
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Darpariaeth

Lleol a/neu ranbarthol yn ôl y gofyn

Cynulleidfa

Llywodraethwyr

Crynodeb o’r costau

Ffi Cost i’r ysgol

Wedi di gyllido’n llawn Dim

Niferoedd

Hyd at 30 ym mhob sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Llywodraethwyr i gofrestru efo’r Awdurdod Lleol
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Sut i fod yn Ffrind Beirniadol Effeithiol

Cyfnod Allweddol

Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cyfrwng

Dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Hyfforddiant i ddau aelod o bob corff llywodraethol o beth sydd yn gwneud 
Ffrind Beirniadol effeithiol.

Ar ddiwedd yr hyfforddiant bydd y llywodraethwyr yn gwybod fod:
• perthynas agored ac ymddiriedaeth rhwng y corff llywodraethu a’r staff 

wrth galon rôl y ‘ffrind beirniadol’ 
• meddu ar wybodaeth yn eu helpu i ddatblygu’r hyder i ofyn y cwestiynau 

heriol hynny
• monitro gweithrediad a gwerthuso effaith Cynllun Datblygu’r Ysgol yn 

rhan greiddiol o’u gwaith 
• monitro a gwerthuso yn effeithiol yn hanfodol, gan fod yn ymwybodol o’r 

ystod o wybodaeth sydd ar gael i’w helpu i adnabod a deall yr ysgol 
• nifer o gyrff llywodraethu yn dirprwyo cyfrifoldebau penodol i 

lywodraethwyr unigol
• angen i gorff llywodraethu fonitro a gwerthuso ei berfformiad ei hun 

hefyd os yw i barhau’n effeithiol 

Nod

Sicrhau fod POB llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn 
ymwybodol o beth yw eu rôl wrth gefnogi’r ysgol fel ‘Ffrind Beirniadol’

xx 
xx
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Deilliannau

• Pob llywodraethwr sydd yn mynychu’r hyfforddiant yn hyderus yn eu rôl 
fel Ffrind Beirniadol

• Mwyafrif cofnodion Llywodraethwyr yn dangos fod llywodraethwyr yn 
herio’r pennaeth fel Ffrind Beirniadol yn dilyn yr hyfforddiant

• Llawer o’r llywodraethwyr yn wybodus ynglŷn â’r ystod o dystiolaeth sydd 
ar gael i ddod i adnabod yr ysgol ac yn gallu herio a chefnogi’r ysgol yn 
fwy effeithiol

Darpariaeth

Lleol a/neu ranbarthol yn ôl y gofyn

Cynulleidfa
 
Llywodraethwyr

Crynodeb o’r costau

Ffi Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Dim

Niferoedd

Hyd at 30 ym mhob sesiwn

Sut i wneud cais / cofrestru

Llywodraethwyr i gofrestru efo’r Awdurdod Lleol
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ASESU
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Beth yw asesu da?

Cyfnod Allweddol

CA 2 

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar y defnydd o asesu ar gyfer dysgu, 
ar adborth sy’n deillio o gynllun marcio’r ysgol ac ar asesu ffurfiannol / 
crynodol.

Nod

Sicrhau bod pob ysgol yn defnyddio data tracio yn bwrpasol i dargedu y 
camau nesaf yn nysgu pob dysgwr.

Deilliannau

Bydd gan ysgolion ddull cyson o asesu yn seiliedig ar wybodaeth well o 
ddisgrifwyr canlyniadau / lefel.

Darpariaeth 

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Arweinwyr ysgolion cynradd
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Crynodeb o’r costau

Ffi Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

Hyd at 30

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Cymedroli Clwstwr Effeithiol

Cyfnod Allweddol

Cyfnod Allweddol 2 a 3

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar rol yr arweinydd asesu wrth sicrhau 
trefniadaeth effeithiol ar gyfer cyfarfodydd cymedroli clwstwr.

Nod

Sicrhau bod gan bob clwstwr brosesau cymedroli cadarn fel bod cysondeb 
rhanbarthol a hyder mewn asesiad athro ym mhob cyfnod allweddol.  

Deilliannau

Cyfarfodydd clwstwr effeithiol er mwyn sicrhau fod gan ysgolion ddull cyson 
o asesu yn seiliedig ar wybodaeth well o ddisgrifwyr lefelau.

Darpariaeth 

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Arweinyddion ‘asesu clwstwr’ – un o’r cynradd ac un o’r uwchradd
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Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

Arweinyddion clwstwr – un o’r cynradd ac o’r uwchradd.

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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Defnydd Effeithiol o Systemau 
Tracio a Thargedu

Cyfnod Allweddol

Cyfnod Allweddol 2 

Cyfrwng

Cymraeg a Saesneg

Crynodeb o’r cynnwys

Yn ystod y sesiwn bydd ymarferwyr ysgol yn rhannu arfer dda yn y defnydd 
effeithiol o Incerts (Asesu Sylfaen), System tracio GwE a SIMS.

Nod

Pob ysgol gynradd yn GwE i feddu ar systemau tracio a thargedu effeithiol

Deilliannau

Y rhan fwyaf o ysgolion gyda sustemau cadarn mewn lle i asesu pa mor 
effeithiol ac effeithlon yw’r systemau targedu o fewn yr ysgol.

Darpariaeth 

Rhanbarthol

Cynulleidfa

Arweinwyr ysgolion cynradd
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Crynodeb o’r costau

Ffi Cost i’r ysgol

Wedi ei gyllido’n llawn Llanw

Niferoedd

Cynigir i bob ysgol gynradd

Sut i wneud cais / cofrestru

Bwletin GwE neu’r Dangosfwrdd
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YMCHWIL A 
GWERTHUSIAD
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Cyfnod Allweddol

Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 3

Cyfrwng

Saesneg gyda deunyddiau dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd pob ysgol NorthWORTS-TRIP yn derbyn:
• Bydd pob ysgol yn adnabod darllenwyr sy’n cael trafferthion i gael 80 gwers o 

gyfarwyddyd Headsprout. Cânt hefyd ddarpariaeth ychwanegol drwy brofion 
cynnydd a llyfrau darllen ategol, a weinyddir gan athrawon/cymorthyddion 
dysgu. Caiff pob athro/cymhorthydd dysgu hyfforddiant ar osod a gweithredu 
Headsprout yn effeithiol, fel y gall ysgolion gyflwyno’r rhaglen yn annibynnol 
ar ôl y prosiect 

• Hyfforddiant ar asesiadau darllen byr i roi data ychwanegol cyn yr ymyrraeth, 
ac ar ôl yr ymyrraeth (Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills, 
[DIBELS]) i’w casglu gan yr ysgol

• Cymorth gan GwE i helpu adnabod darllenwyr sy’n cael trafferthion i bwrpas y 
prosiect hwn

• Hyfforddiant DCH cychwynnol a chymorth i ddatrys problemau technegol 
dros y ffôn, e-bost a deunyddiau Hwb

• Bydd mesurau clir cyn yr ymyrraeth, ac ar ôl yr ymyrraeth, ar ffurf data profion 
darllen cenedlaethol a DIBELS. Ceisiwn ddangos gwelliant yn safon darllen y 
disgyblion targed yn yr ysgolion perthnasol. Bydd staff y Brifysgol a GwE yn 
dadansoddi data ysgolion ac yn rhoi adroddiad effaith byr i bob ysgol

Nod

Mae tystiolaeth gynyddol i gefnogi llwyddiant Headsprout, gyda nifer o 
astudiaethau dan reolaeth yn dangos deilliannau cadarnhaol. Mae Ysgol 
Seicoleg, Prifysgol Bangor wedi bod yn treialu rhaglenni Headsprout mewn 
mwy na 50 o ysgolion yng Ngogledd Cymru dros y blynyddoedd, a dengys 
canfyddiadau calonogol y gall y rhaglen fod yn effeithiol i nifer o ddisgyblion, 
gan gynnwys rhai sy’n dechrau darllen, darllenwyr hŷn sy’n cael trafferthion yn 
ogystal â disgyblion awtistig neu rai sydd ag anabledd deallusol. 

NorthWORTS-TRIP 
(Headsprout) cynllun gweithredu 2017-18

xx 
xx

200



Deilliannau

Gall Headsprout helpu eich ysgol mewn amryw o ffyrdd:
• Gwella cyrhaeddiad sgiliau darllen nifer dethol o ddisgyblion nad ydynt yn 

gwneud y cynnydd sy’n briodol i’w hoed
• Galluogi disgyblion a dargedwyd i gael mynediad i bob maes o’r 

cwricwlwm trwy wella eu sgiliau darllen
• Hybu defnyddio ymyriadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth i godi safonau 

mewn darllen a darllen a deall (cf. Sutton Trust a blaenoriaeth grant 
amddifadedd disgyblion Llywodraeth Cymru)

• Darparu cyfarwyddyd ar gyfer anghenion unigol sydd o safon uchel ac sy’n 
gost effeithiol

Darpariaeth

Prosiectau gweithredu rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid, athrawon a chymorthyddion dysgu

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

NorthWORTS-TRIP:
£1050 Llanw

Niferoedd

34 o ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws y rhanbarth

Sut i wneud cais / cofrestru

Wedi cau
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Cyfnod Allweddol

Cyfnod Allweddol 4

Cyfrwng

Saesneg gyda deunyddiau dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Mae’r canlyniadau PISA diweddaraf, oedd yn canolbwyntio ar lythrennedd 
gwyddonol, eto wedi dangos fod Cymru wedi cael y marciau isaf ar draws 
holl wledydd y Deyrnas Unedig. Cynlluniwyd y prosiect hwn er mwyn cefnogi 
athrawon a disgyblion trwy gyfrwng gwaith ymchwil, i gael deilliannau gwell 
mewn gwyddoniaeth yn rownd nesaf profion PISA, ac i ganfod yr arferion 
dysgu ac asesu gorau ar gyfer addysg gwyddoniaeth cyfrwng uwchradd yng 
Nghymru.

Nod

• Cynnig yr arferion gorau’n seiliedig ar waith ymchwil ar gyfer dysgu sgiliau 
llythrennedd gwyddonol PISA  

• Cynnig gwerthusiad o safon dysgu sgiliau llythrennedd gwyddonol mewn 
sampl o ysgolion

• Cynnig hyfforddiant ar ddefnyddio strategaethau dysgu penodol er mwyn 
gwella caffaeliad disgyblion o eirfa ddwyieithog (SAFMEDS)

Deilliannau

• Darparu yr arferion gorau’n seiliedig ar waith ymchwil ar gyfer dysgu sgiliau 
llythrennedd gwyddonol PISA  

• Darparu gwerthusiad o safon dysgu sgiliau llythrennedd gwyddonol mewn 
sampl o ysgolion

• Darparu hyfforddiant ar ddefnyddio strategaethau dysgu penodol er mwyn 
gwella caffaeliad disgyblion o eirfa ddwyieithog (SAFMEDS)

Cynllun Gwerthuso Gwyddoniaeth PISA 2016-17
xx 
xx
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Darpariaeth

Ysgolion a dargedwyd ar Ynys Môn, yng Ngwynedd ac yng Nghonwy.  
Dosberthir y canlyniadau i holl ysgolion GwE yn 2017-18

Cynulleidfa

Athrawon gwyddoniaeth uwchradd

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

Dim Llanw

Niferoedd

7 ysgol uwchradd

Sut i wneud cais / cofrestru

Wedi cau
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Cyfnod Allweddol

Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 3

Cyfrwng

Saesneg gyda deunyddiau dwyieithog

Crynodeb o’r cynnwys

Bydd pob ysgol SAFMEDS-GwE yn derbyn:
• Hyfforddiant SAFMEDS (1 diwrnod)
• Bydd pob ysgol yn pennu hyd at 10 dysgwr sy’n cael trafferth gyda sgiliau 

mathemateg sylfaenol ym Mlynyddoedd 2 neu 3  (i dderbyn yr ymyriad 
SAFMEDS)

• Bydd gan bob ysgol fynediad at amrediad o ddeunyddiau cymorth SAFMEDS 
a chanllawiau fideo ar-lein

• Bydd prosesau mesur clir cyn ac ar ôl yr ymyriad ar ffurf mesurau safonedig 
a’r profion rhifedd cenedlaethol. Ein nod yw dangos gwelliant mewn sgiliau 
mathemateg ymhlith dysgwyr a dargedwyd yn yr ysgolion sy’n cymryd rhan 
yn y prosiect

• Bydd ysgolion sy’n cael eu dewis ar hap i dderbyn cymorth ychwanegol yn 
cael darpariaeth SAFMEDS yn ogystal â chymorth parhaus i gynorthwyo staff 
i ddefnyddio data i lywio eu hymyriadau

• Bydd pob ysgol, yn cynnwys y rheini a fydd ond yn cael SAFMEDS heb 
gymorth ychwanegol, yn cael hyfforddiant ychwanegol yn y gwaith (ar gyfer 
cymorthyddion dysgu) ar ddulliau Addysgu Manwl (Precision Teaching), yn 
ogystal â mynediad at ddeunyddiau cymorth ar-lein ar Hwb

Nod

• Gwella sgiliau dealltwriaeth mathemateg sylfaenol y dysgwyr y cafodd eu 
hadnabod fel rhai sydd angen ymyriad a chymorth er mwyn dal i fyny

• Cynorthwyo ysgolion i roi SAFMEDS ar waith yn effeithiol
• Bydd pob ysgol yn cael hyfforddiant a chymorth cychwynnol i gyflwyno 

SAFMEDS i grŵp targed o ddysgwyr. Bydd y prosiect hefyd yn cynorthwyo 
ysgolion i fonitro a gwerthuso’r ymyriad

• Bydd hanner yr ysgolion a fydd yn cymryd rhan yn cael eu dewis ar hap i 
dderbyn cymorth a chyngor ychwanegol yn rheolaidd gan y tîm ymchwil 

SAFMEDS-cynllun rhifedd GwE, 2017-20
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er mwyn archwilio a yw model ychwanegol o gymorth allanol yn gwella’r 
canlyniadau i blant. Er y bydd pob dysgwr yn y prosiect yn elwa o SAFMEDS, 
rydym ni am wybod beth yw effaith y cymorth parhaus ar ganlyniadau dysgwyr

• Bydd swyddog ymchwil o Brifysgol Bangor yn ymweld â’r ysgol i gynnal y 
profion cychwynnol ar y 10 dysgwr rydych chi wedi’u dewis ar gyfer yr ymyriad

Deilliannau

• Gwella cyrhaeddiad mathemateg nifer dethol o ddisgyblion nad ydynt yn 
gwneud y cynnydd sy’n briodol i’w hoed

• Galluogi disgyblion a dargedwyd i gael mynediad i bob maes o’r cwricwlwm 
trwy wella eu sgiliau mathemateg a rhifedd

• Hybu defnyddio ymyriadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth i godi safonau mewn 
mathemateg a rhifedd (cf. Sutton Trust a blaenoriaeth grant amddifadedd 
disgyblion Llywodraeth Cymru)

• Darparu cyfarwyddyd ar gyfer anghenion unigol sydd o safon uchel ac sy’n gost 
effeithiol

Darpariaeth

Prosiect gweithredu rhanbarthol

Cynulleidfa

Penaethiaid, athrawon a chymorthyddion dysgu

Crynodeb o’r costau

Ffioedd Cost i ysgolion

£750 yr un Llanw

Niferoedd

69 ysgol gynradd ar draws y rhanbarth; 20 ysgol uwchradd o Wynedd ac Ynys Môn

Sut i wneud cais / cofrestru

Wedi cau

SAFMEDS-cynllun rhifedd GwE, 2017-20
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