
TEMPLED GRANT DYSGU PROFFESIYNOL/PROFESSIONAL LEARNING GRANT 19/20 

Ysgol/School  Craig y Deryn 

Swm a 
ddyrannwyd/ 
Allocated Sum 

£3,279 

 

 
 
 
 
 

Amlinelliad o'r 
bwriadau/Outline 

of intentions 
 
 

 
 
 

Datblygu sgiliau allweddol llythrennedd a rhifedd £150 
Fframwaith cymhwysedd digidol/ TGCh £160 
Asesu a thracio £160 
Hyfforddaint rhifedd i athrawon a chymorthyddion - £350 
Cwricwlwm i Gymru - £85 
Addysgu yn yr awyr agored - £85 
Hyfforddiant system Cdu ar lein - £85 
Gweithdy digidol creadigol -£250  
Cymhwysedd Digidol yn y Cyfnod Sylfaen   £160 
Asesu ffurfiannol - £720 
Cwricwlwm i Gymru - £1080 
 

 

 
Yr Effaith a’r 

Canlyniadau a 
Ddisgwylir/ 

Expected Impact 
and Outcomes 

 

Bod bob un plentyn yn yr ysgol yn cael cyfleoedd gwych yn y meysydd dysgu a phrofiad newydd 
Bob un aelod o staff yn magu hyder wrth ymgyfarwyddo a mabwysiadau y cwricwlwm newydd 

 
 
 
 
 
 
 



Gwerthuso/Evaluation 
 
 

 
 
Beth sydd wedi 

gweithio’n 
dda/What 

worked well 
 
 

 

10/19 -Hyfforddiant Dalgylchol a chydweithio ar brosiectau yn y MDaPh newydd wedi tanio dychymyg yr athrawon a’u brwdfrydedd ar lawr y 
dosbarth yn llawer mwy amlwg. 
11/19 -Athrawon yn awyddus ac yn fwy hyderus i dreialu gweithgareddau newydd yn dilyn hyfforddiant yn y meysydd dysgu a phrofiad. 
 
 
 

 

 
 

 
Yr Effaith a’r 
Canlyniadau/ 
Impact and 
Outcomes 

 
 
 

10/19 -Mae’r plant yn llwyr ymgolli mewn gweithgareddau diddorol, amrywiol ac ysgogol.  
10/19 -Mae bwrlwm i weld ar lawr y dosbarth a’r plant yn dysgu ar y cyd 
11/19 -Mae’r cwricwlwm newydd yn fwy hyblyg ac yn cynnig y cyfle i ddarparu gweithgareddau sydd yn cynnal diddordeb y plant 

 

 
 

Y Cam 
Nesaf/Next 

stage 
 
 
 

Parhau i hyfforddi yn sgil y newidiadau i’r Cwricwlwm. 
Uwch sgilio staff dysgu a chymorthyddion (CDY 19/20) 

 
 



Dalgylch – Gethin Mon Cwricwlwm i Gymru 
Ad-drefnu dosbarthiadau CA2 - Cwricwlwm i Gymru. 
Modelu effeithiol yn defnyddio taenlenni – AJ 
Diwrnod 1 a 2 –Shirley Clarke –AMJ a SS 
Cyfarfod llywio Penaethiaid x 2 – JB 
Cynhadledd Penaethiaid – JB 
OLT – Katie 
Eiriolwyr ADY 2 ddiwrnod – JB 
Hyfforddiant Diogelu lefel 2 – JB a GP 
Fframwaith cymhwysedd digidol/ TGCh – SE 
Datblygu sgiliau allweddol drwy GBD – RJ a SJ 
Cynllunio Dalgylchol – CIG – athrawon CS a CA2 
Nurture ABC lego – JB a SS 
Diogelu plant lefel 1 
Llythrennedd trwy GBD – SJ 
Rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen- SJ a GP 
Cyfarfod Cwricwlwm i Gymru Dalgylch Dysynni– JB 
 

 

Shirley Clarke –AMJ a SS 
Hyfforddiant Spectrwm i’r disgyblion ag athrawon  
Rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen- SJ a GP 
Cynhadledd Penaethiaid – JB 
Eiriolwyr ADY 1 diwrnod – JB 
Hyfforddiant Diogelu lefel 2 – AMJ a BL 
Fframwaith cymhwysedd digidol/ TGCh – SE 
Cynllunio Dalgylchol – CIG – athrawon CS a CA2 
Llythrennedd trwy GBD – GP 
Cyfarfod PMG– JB 
Google Suite - AMJ 
Cwricwlwm i Gymru – JB 
Hyfforddiant Google classrooms i’r staff - AMJ 
Asesu a thracio – AMJ 



Evolve – AMJ 
Hyfforddaint CDU ar lein - SE 
Llythrennedd corfforol – AMJ, SS, SB, RW 
 


