
Rhestr wirio Grant Dysgu Proffesiynol fersiwn 1 GwE 
Medi 2019 

 

 

 

 

Rhestr wirio Grant Dysgu Proffesiynol 
2019-2020 

 

Ysgol 
 

Ysgol Eifionydd 

 

Bydd YCG GwE yn monitro cynlluniau Dysgu Proffesiynol yn erbyn y rhestr wirio/meini prawf 

rhanbarthol a ganlyn  

Meini Prawf   X 

Rhyddhau athrawon a chymorthyddion dysgu i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau dysgu proffesiynol 

  

Talu unigolion, gan greu rolau a swyddi, i gefnogi’r gwaith o gydlynu 
gweithgareddau DP ar draws ysgol neu grŵp o ysgolion. Byddai’r rolau 
hyn yn cynnwys cefnogi cyd-weithwyr, adrannau neu ddulliau ysgol 
gyfan o ymholi beirniadol, rheoli newid a gweithgareddau YSD 

  

Costau rhyddhau er mwyn i ymarferwyr gymryd rhan mewn 
gweithgareddau ymchwil ac ymholi beirniadol, gan ariannu amser 
rhyddhau i ymchwilio i oblygiadau’r cwricwlwm newydd ar gyfer eu 
harferion addysgu ac asesu  

  

Costau rhyddhau i alluogi ymarferwyr i gydweithio yn yr ysgol ac ar 
draws clystyrau a rhwydweithiau ysgolion  -  gan gymryd rhan mewn 
dysgu proffesiynol ar y cyd a chynllunio ar y cyd 

  

Cefnogi datblygiad rolau megis Hyfforddwr Dysgu Proffesiynol ysgol 
(neu ar lefel clwstwr) 

  

Cyfuno eu hadnoddau’n briodol ar draws clystyrau/rhwydweithiau 
strwythuredig i gynyddu effaith a lefel y cyllid 

  

Y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gefnogi pob ymarferwr sy’n cefnogi’r 
addysgu a’r dysgu mewn dosbarthiadau, gan gynnwys cymorthyddion 
dysgu/cynorthwywyr cymorth dysgu 

  

Y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gefnogi ymwneud â’r cynnig dysgu 
proffesiynol rhanbarthol, neu gynnig proffesiynol, er enghraifft SAU, 
neu i gefnogi dysgu proffesiynol ar y cyd ar draws ysgolion   

  

Mae’r Cynllun Dysgu Proffesiynol wedi’i gyhoeddi (gwefan ysgol neu 

wedi’i anfon ymlaen i GwE)  
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At ddefnydd mewnol yn unig:  

Dyddiad:   09.02.20 

Cymeradwyo’r cynllun:   

Gwybodaeth bellach sy’n angenrheidiol cyn 

cymeradwyo:  

 

 

Grwp Sicrhau Ansawdd Rhanbarthol:   

Lefel yr arfarnu a’r effaith sy’n ofynnol:  

Trafodaeth ALl: 
 

 

Llofnodwyd gan YCG GwE:  
 

BLCartwright 

 

      


