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  Gorau cam,cam cyntaf 



Amdanom ni… 

 Ysgol Fabanod yng Nghonwy 

 300 o ddisgyblion  

 PYD ar hyn o bryd 30% -  Grŵp 4 PYD  

 

 ESTYN 2015  Gweithio mewn partneriaeth 

 “Mae’r ysgol yn datblygu arferion cydweithio rhagorol 
gyda nifer fawr o ysgolion eraill yn lleol ac yn 
genedlaethol. 
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Mynd i’r afael ag Amddifadedd a Chynnal 

Safonau 

 30.4 PYD 

 Abergele/ Pensarn safle 51 o’r wardiau mwyaf 

difreintiedig yng Nghymru 51/1760 (MALlC)  

 Cyrhaeddiad yn y pum mlynedd diwethaf wedi bod yn y 

25% uchaf o ysgolion ym mhob maes 

 Estyn 2009 - 7 gradd 1 ym mhob maes a arolygwyd.  

 Estyn 2015 – Rhagorol yn y tri maes allweddol ac am 

berfformiad presennol a rhagolygon ar gyfer gwella.  
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Strategaeth dros y 6 blynedd diwethaf 

Ysgol sy’n hunan wella 

 Rhannu gweledigaeth 

 Staff yn deall eu rolau a’u cyfrifoldebau 

 Ethos o  hunan welliant parhaus 

 Canolbwyntio ar addysgeg  

 Arferion myfyriol   

 Ymweld ag ysgolion eraill 

 Gwneud cysywllt ag ysgolion eraill, a chefnogi’r naill a’r 
llall   

Effaith 

Deilliannau sy’n gyson ragorol i ddisgyblion 
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Ysgol Arloesi 
 30 Mehefin 2015, derbyniodd LlC argymhellion Dyfodol 

Llwyddiannus. 

 Arloeswyr Digidol 

 Arloeswyr y Fargen Newydd – Ysgolion Dysgu 

Proffesiynol 

 Arloeswyr y Cwricwlwm 

 

O fis Medi 2015 

Tachwedd 2015  
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Bargen Newydd i’r Gweithlu Addysg 

Gweithio o fewn y consortia  

Darparu cyfleoedd i ddysgu’n broffesiynol 

Cefnogi ymarferwyr ar draws GwE 

Rhwydweithio gydag Ysgolion eraill  y 

Fargen Newydd 

Hyfforddiant Olevi mis Ionawr 2016 
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Y Rhaglen Athrawon Eithriadol (RhAE) 

y Rhaglen Athrawon sy’n Gwella (RhAG)  

RhAE Ionawr 2016 gyda Dilyniant 

RhAG Medi 2016 

RhAG – Ionawr 2017 

RhAG – Gwanwyn 2017  
Ysgol Glan Gele                                                                GWE Pioneer Programme  



Elfennau Allweddol y Rhaglenni hyn  

 Cyfleoedd am Deithiau Dysgu 

 Arsylwi gwersi bach  

 Amser i fyfyrio ar arferion presennol a symud ymlaen  

 Her ar bob lefel  

 Ymroddiad 

 Gwahaniaethu 

 Cychwyn/cloi gwersi 

 Cwestiynau ar lefel uchel  

 Digon o gyfleoedd i drafod gyda chydweithwyr a rhannu 
syniadau 

 Sesiynau dilynol 
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Effaith ar y dysgu 

 Yr aelodau yn myfyrio mwy ar yr addysgu 

 Creu mwy o wersi eithriadol  

 Codi lefelau ymroddiad disgyblion mewn dysgu 

 Mwy o barodrwydd i arloesi a mentro 

 Cynllunio yn fwy myfyriol 
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Rhaglenni Dysgu Proffesiynol GwE  

 Medi 2016-17 YGG drwy 
ymgynghori â GwE wedi lansio cyfres 
o Raglenni Dysgu Proffesiynol (RhDP) i 
athrawon a chymorthyddion ar draws 
Gogledd Cymru 

 Meysydd sy’n arwain y sector o fewn yr 
ysgol: Dysgu Awyr Agored, Cynnwys 
Rhieni; cefnogaeth a hyfforddiant i 
ANG 

 Trefnwyd dyddiadau am y flwyddyn 

a hysbysebwyd cyrsiau drwy GwE.  
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Cynnwys y Cyrsiau 

 Dysgu yn yr Awyr Agored ac Ysgolion Coedwig (diwrnod llawn – dechrau  9:15) 

 Dysgu yn yr Awyr Agored ac Ysgolion Traeth (diwrnod llawn – dechrau  9:15) 

 Dysgu yn yr Awyr Agored i Gymorthyddion Dosbarth (hanner diwrnod – dechrau 
1:00pm) 

 Mae’r cyrsiau  yn gyfle i edrych ar y ffordd yr ydym yn defnyddio’r dosbarth awyr agored I gyfoethogi’r 
dysgu, a chyfle i arsylwi sesiynau.  

 Mam a’i Ffrindiau – Cynnwys Rhieni (hanner diwrnod–  dechrau 9:00) 

 Dad a’r Hogiau (hanner diwrnod–  dechrau 9:00) Cynnwys Rhieni  

 Cynhelir y sesiynau ar ein Safle Ysgolion Coedwig ac edrychir ar sut rydym ni’n cynnwys rhieni yn nysgu eu 
plant i godi lefelau sgiliau rhifedd a llythrennedd.  

 Nodwch fod rhaid cael dillad cynnes ac esgidiau addas i’r cyrsiau tu allan. 

 Cyfnod Sylfaen i ANG (hanner diwrnod – dechrau 9:15) 

 Yn ystod y sesiynau hyn, bydd cyfle i edrych ar sut rydym yn gweithredu cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen yn 
ein hysgol, edrych ar dechnegau cynllunio ac asesu, trafod arferion da efo gwahanol ymarferwyr 
proffesiynol ac arsylwi sesiynau.  

 Ffoneg synthetig (hanner diwrnod – dechrau 9:00) 

 Mae’r sesiynau hyn yn rhoi cyfle i athrawon edrych ar sut rydym yn cyflwyno ffoneg. Bydd cyfle i arsylwi 
sesiynau , edrych ar adnoddau, llyfrau plant a gofyn cwestiynau i’r Rheolwr Ffoneg Synthetig.  
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Rhannu’r Gwaith Cynllunio 

Arweinydd Awyr Agored yn 

trafod cynllunio i’r CS  
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Rhannu’r Gwaith Cynllunio 
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Hyfforddiant Dad a’r Hogiau 

Papur Estyn cyhoeddwyd mis 

Gorffennaf 2015 
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Rhannu egwyddorion allweddol 
Cyfle i drafod yr hyn sydd eisoes ar waith efo  

ysgolion eraill a sut i symud ymlaen  

Rhannu syniadau ymarferol yn y grŵp 

 

Gweld taith YGG – ni ddigwyddodd dros nos!  

Cofio mai’r egwyddorion sy’n greiddiol nid yr 

adnoddau/ardal sydd ar gael.  
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Cael adborth 

Cwblheir ffurflenni arfarnu 

ar ddiwedd pob rhaglen  
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Dull Dysgu Proffesiynol 

Cymhwysedd Digidol  

 Datblygwyd y DDP Digidol sydd hefyd 
wedi’i brofi ar wahanol gamau gyda 
grwpiau mwy o ysgolion arloesi/ddim 
yn arloesi a rhanddeiliaid eraill. 

 Cyflwynwyd y FfCD i ysgolion ac, ochr 
yn ochr efo hyn, mae LlC a’r 
rhwydwaith arloesi wedi datblygu’r 
Dull Dysgu Proffesiynol Digidol (DDP).  

 Bydd y FfCD yn darparu ystod eang o 
sgiliau digidol i ddysgwyr ar draws 
Cymru, ac mae’r Pedwar Diben yn 
sylfaen i’r Fframwaith.  

 Rhannwyd y DDP Digidol yn 2 ran, 

sy’n plethu efo’i gilydd;  

 • Unigol  

 • Ysgol gyfan 

 Bydd yr adrannau unigol hyn yn 

rhoi llwybr i’r gweithlu addysgu 

ddatblygu eu sgiliau i gyflwyno 

Cymhwysedd Digidol (CD) yn eu 

hysgolion.  
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FfCD fel Ysgol Dysgu Proffesiynol 

 Ble rydym ni arni? 

 Cynllun strategol?  

 Adolygu’r CG TGCh 

MTP  

 Tracio sgiliau i ddangos 
dilyniant 

 Dull cyffredin?  
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“In a research-poor context, 

isolated experience replaces 

professional knowledge as the 

dominant influence on how 

teachers teach.”  

― Mike Schmoker  
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http://www.goodreads.com/author/show/447688.Mike_Schmoker
http://www.goodreads.com/author/show/447688.Mike_Schmoker


Rhoi’r Safonau Addysgu Newydd ar waith 

 Dewiswyd 2 safon i edrych yn fanwl arnynt – Cynnwys 

Partneriaid yn y Dysgu a Rheoli’r Amgylchedd Dysgu. 

Gofynnwyd i staff eu darllen a rhoi sylwadau gonest ar eu 

dealltwriaeth ohonynt. 

 Fel staff, trafodwyd sut y gellid eu gwella/newid fel eu bod 

nhw’n haws i’w deall.  

 Cyfarfod efo cydweithwyr GwE a LlC i drafod canfyddiadau’r 

Safonau ar draws y consortia.  

 Aethpwyd ati i ddiwygio’r safonau, ble’n briodol, yn sgil 

trafodaeth bellach a bu ymgynghori arnynt hyd yn ddiweddar.  
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Gwaith ymchwil gweithredol Curee 

 Bu un aelod staff ar ddyddiau hyfforddiant pob hanner tymor, 
a drefnwyd gan GWE a Curee. 

 Cyfle i lunio cwestiwn ymchwil, gyda chymorth Curee. 

 Darparu mapiau llwybr i gefnogi’r gwaith ymchwil cychwynnol.  

 Sesiynau hyfforddi i gefnogi prosiectau unigol.  

 Gwneud cysylltiadau ag ysgolion eraill.  

 Sesiynau efo cydweithwyr ysgol a rhannu canfyddiadau a 
chynnydd hyd yma.  

 Casglu tystiolaeth ac ysgrifennu adroddiad i ddangos 
canfyddiadau.  
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Rhaglenni Addysg Athrawon Newydd  

Yr Athro John Furlong – Teaching Tomorrow’s Teachers  

Mwy o rôl i ysgolion  

Rôl gliriach i brifysgolion  

Cyfleoedd strwythuredig i gysylltu’r dysgu mewn ysgol a 
phrifysgol. 

Mwy o bwyslais ar ymchwil.  

 

Partneriaeth  SAU – Bangor / Caer 

Ysgol Bartneriaeth Arweiniol  
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Partneriaeth AGA Gogledd 

Cymru 
 

Ysgol Bartneriaeth Arweiniol 

Bangor  

Caer 
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