
DEFNYDDIO’R 
SAFONAU 

Dysgu Proffesiynol yn Ysgol Eirias /Northop Hall 



Cyd-destun 

Ysgol Eirias:

■ Ysgol uwchradd fawr (100 o athrawon; 15 cymhorthydd dysgu); 

■ Ysgol Arloesi Dysgu Proffesiynol; 

■ Treialu safonau newydd mewn ystod o weithgareddau ers 2 flynedd. 

Ysgol Gynradd Northop Hall: 

■ Ysgol gynradd ganolig ei maint  (9 o athrawon; 8 cymhorthydd dysgu); 

■ Ddim yn rhan o brosiectau Arloesi; 

■ Dim ymwneud blaenorol yn y safonau cyn eu cyhoeddi. 



Defnyddio’r safonau mewn CauGY a’u 
rôl mewn Rheoli Perfformiad

■ Mae NH wedi defnyddio safonau yn y CGY i sicrhau bod llinynnau’r CGY yn rhoi sylw 

i’r safonau newydd ar gyfer staff (yn ogystal â’r prif ddiben, sef cynnydd dysgwyr); 

cyn Rheoli Perfformiad, mae staff wedi arfarnu eu hyder yn y safonau drwy 

ddefnyddio grid a ddatblygwyd o enghraifft Ysgol Gwynedd. 

■ Mae YE wedi defnyddio’r safonau yn y CGY ac fel arweiniad ar gyfer gosod targedau 

Rheoli Perfformiad er mwyn sicrhau ymgysylltiad a gwella datblygiad  



Arfarnu hyder (NH) 
■ Ymgyfarwyddo â’r safonau ac adnabod meysydd i’w datblygu 

■ Nid yw hyn yn rhan ffurfiol o’n prosesau RhP, ond mae’n creu cyfle am drafodaeth ac 

yn llywio DP ar gyfer unigolion a’r ysgol. 



Cysylltiadau â Rheoli Perfformiad 
■ Adnabod agweddau ar y safonau yn ein RhP



Yn rhan o’n Cynllun Gwella Ysgol 



Safon Dysgu Proffesiynol (YE) 
■ Mae 4 disgrifydd o fewn y Safon Dysgu Proffesiynol :



Gwneud synnwyr o’r llinynnau… 

Gall fod yn anodd rhoi sylw i’r 2 linyn cyntaf mewn ysgol:  

■ Darllen ehangach a chanfyddiadau ymchwil 

■ Rhwydweithiau a chymunedau proffesiynol

■ Dyma’r disgrifyddion: 







Grwpiau Ymchwil Gweithredol 

■ Er mwyn ceisio cefnogi’r holl staff wrth fynd i’r afael â’r safonau hyn, mae’r ysgol 

wedi treialu Grwpiau Ymchwil Gweithredol. 

■ Roedd hyn yn golygu bod staff yn gweithio mewn grwpiau sy’n gysylltiedig â meysydd 

addysgeg (o Dyfodol Llwyddiannus Donaldson) ac yn treulio amser gyda’i gilydd yn 

ymchwilio maes o ddiddordeb a’i roi ar waith. Rhannwyd yr Ymchwil Gweithredol 

mewn amryfal ffyrdd ar ddiwedd y flwyddyn (cyflwyniadau mewn hyfforddiant staff, 

grwpiau bach yn rhannu, cyfarfodydd tîm cyfadran, astudiaethau achos ac ati). 

■ Er mwyn sicrhau bod staff yn gwybod sut i gynnal Ymchwil Gweithredol, daeth 

cynrychiolydd o Brifysgol Bangor i’r ysgol i gyflwyno’r cysyniadau a’r strategaethau. 

Nid oes rhaid i’r Ymchwil Gweithredol fod ar raddfa fawr : gall amrywio o weithio’n 

effeithiol gyda myfyriwr ag ASD, i weithredu strategaethau AagD penodol mewn 

grwpiau o wahanol allu ym Mlwyddyn 9.  



Grwpiau Ymchwil Gweithredol 
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Enghreifftiau o Brosiectau Ymchwil 
Gweithredol: 

Datblygu strategaethau cwestiynu gyda Blwyddyn 10 i ddatblygu sgiliau llafaredd; 

Defnyddio asesu cymheiriaid effeithiol gyda Blwyddyn 7 mewn prosiect sgiliau; 

Ymchwilio strategaethau i gefnogi myfyriwr X ag ASD mewn Addysg Gorfforol; 

Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer cefnogaeth yn yr ysgol isaf drwy systemau mentora 

cymheiriaid; 

Cefnogi athrawon sy’n hyfforddi gyda iechyd meddwl;  

Ymchwilio effaith ymyrraeth llythrennedd mewn pynciau heblaw Saesneg. 



Datblygu Grwpiau Ymchwil Gweithredol 
■ Yn ystod yr ail flwyddyn o’u gweithredu, mae Grwpiau Ymchwil Gweithredol yn llawer mwy 

personol : mae staff yn cynnig eu rhedeg ac nid oes unrhyw gyfyngu ar destun/pwnc. O 
ganlyniad, mae llawer mwy o ddewis a grwpiau llai gyda mwy o ffocws. 

■ Bodlonwyd disgrifyddion safonau eraill, gan gynnwys: 

■ Cydweithredu – Gweithio gyda chydweithwyr yn yr ysgol:

■ Mae’r athro yn mynd ati i hyrwyddo a hwyluso cyfleoedd cydweithredol i staff mewn 
agweddau cyffredin ar drefnu dysgu ac mewn dulliau arloesol. 

■ Arloesi – Cynnig arbenigedd: 

■ Defnyddir arbenigedd a phrofiad drwy gyfrannu sgiliau proffesiynol i helpu cydweithwyr 
eraill i fynd i’r afael â heriau newydd. 

■ Arweinyddiaeth – Cymryd cyfrifoldeb personol: 

■ Mae cyfrifoldeb proffesiynol personol yn cynnwys datblygu arferion effeithiol iawn a 
pharhaus ar draws y safonau proffesiynol. 



Bodloni’r safonau 

■ Mae’r mathau hyn o weithgareddau – boed ysgol gyfan neu annibynnol - yn hwyluso 

datblygu’r safonau. 

■ Mae ystod yr ail flwyddyn ac ymgysylltiad staff yn dystiolaeth o lwyddiant y peilot.
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Ble ydych chi? 
■ Enghraifft yw hyn o ysgol uwchradd fawr sydd wedi bod yn treialu’r safonau am 2 

flynedd ac ysgol gynradd ganolig ei maint na fu’n rhan o’r broses. 

■ Ble ydych chi ar y daith? 

■ Beth ydych chi wedi wneud hyd yma? 

■ Beth fyddai’r cam realistig nesaf? 

■ Sut fyddwch chi’n gweithredu hyn? 


