
Grant Dysgu Proffesiynol- £3,016 

Meini Prawf Gweithrediad yr Ysgol Effaith Costau 
Cyfrannu at… 

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

Rhyddhau cymorthyddion ADY i rannu 
arferion effeithiol ac i gefnogi eu gilydd o 
fewn y clwstwr. 
Cyfarfod un waith y tymor. 

Cymorthyddion yn teimlo yn 
fwy hyderus yn eu gwaith ac 
yn mwy cyfforddus i rannu 
arferion da 

 

Rhoi amser i athrawon 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 

Rhyddhau y dirprwy i gefnogi gwaith ac 
chydlynu prosiect creadigol i CA2.  
Cynllunio y gwaith o fewn y Cwricwlwm i 
Gymru. 
Monitro effaith drwy holiaduron, barn 
rhieni, plant a athrawon. 
 

Prosiect Creadigol yn 
datblygu hyder a diddordeb 
disgyblion. Monitro effaith er 
mwyn adnabod cryfderau a 
gwedidau y cynllun ar gyfer 
cynllunio ymlaen. 

1 x diwnrod y 
tymor 
£780 

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  

Rhyddhau y dirprwy i weithredu prosiect 
Gwe sy’n datblgyu ieithoedd modern o 
fewn y sefydliad. Mae hyn yn cynnwys 
gwaith ymchwil, datblgyu y dysgu ac yr 
addysgu a monitro y cynllun. 

Cynllun ieithoedd moder sy’n 
rhan o brosiec creadigol yn 
datblygu hyder a diddordeb 
disgyblion. Monitro effaith er 
mwyn adnabod cryfderau a 
gwedidau y cynllun ar gyfer 
cynllunio ymlaen. 

1 x diwrnod y 
tymor 
£780 

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 

Gweithredu ar ddatblgyu rhifedd i 
ddisgyblion sydd ag anhawsterau 
dysclaclia. Bydd y cynllun ADY trawsnewid 
yn cyllido y Cyd-lynydd gyd-weithio o 
fewn y clwstwr. 
Byddwn yn defnyddio y grant hwn i readru 
yr adnoddau a’r hyfforddiant o fewn ein 
sefydliad 

Athrawon a cymhorthyddion 
gyda gwell dealltwriaeth o 
anwylderau rhif a sut i’w 
cefnogi o fewn y dosbarth ac 
yn gymorth wrth 
wahaniaethu. 

1 x diwrnod  
£260 

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

Rhyddhau athrawes a’r dirprwy i weld 
arferion da o gynllunio yn ymarferiol o 
fewn y cwricwlwm i Gymru 

Ardaloedd dysgu yn cael eu 
sefydlu yn CA2 er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cwricwlwm i Gymru. 

2 x diwrnod 
£520 
 



cymorthyddion dysgu/cynorthwywyr 
cymorth dysgu 

Rhyddhau y Pennaeth a’r dirprwy i ymweld 
ag ysgolion sy’n arweinwyr arloesol lle 
mae llais y disgybl yn arwain y cwricwlwm. 

Llais y disgybl yn amlwg o 
fewn y cynllunio erbyn tymor 
yr haf. 

4 x diwrnod 
£1,040 

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   

Athrawon yn mynychu hyfforddiant GwE  Athrawon yn adrodd yn ol yn 
dilyn yr hyfforddiant mewn 
cyfarfodydd staff. 

12 x diwrnod 
£3,120 

 

 


