Strategaethau & Adnoddau Cefnogi
Dysgwyr PYD
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Arweinyddiaeth &
Atebolrwydd

Systemau Adnabod Cynnar
& thracio Dysgwyr Bregus

Cyflwyno strategaeth ysgol gyfan a statws
chyfartal ac atebolrwydd clir.

Ymchwilio ac adnabod systemau cynnar a
thracio, ffocws ar ddangosyddion craidd ac
lles

Ffocws ar systemau cryf ac effeithiol

Gosod targedu/safonau pob Dysgwr Bregus
parthed cysondeb ac arfer ddaac data o
anghenion yr ysgol. ( WAL)

Datblygu Proffesiynol ac hyfforddiant

Targedu cyllid a ac ei gadw o fewn y maes
dysgwyr bregus

Hyfforddiant ac sesisynau anwytho. Staff yn
cael mynediad i'r system/data

Enghreifftiau: Teclyn Proffil Dysgwr, SIMS,
Proffil Boxall, Holiadur Rhwydwaith Iechyd
ac Lles, system tracio Sutton Trust, PASS,
Rhaglen SEREN, systemau mewnol arfer dda
ysgolion unigol.
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Addysgu & Dysgu
effeithiol
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Cynllunio & Darpariaeth
Cwricwlaidd

Arfarnu ac Mesur Effaith

Ymchwilio ac adnabod hyfforddiant
perthnasol sydd a ffocws tysiolaeth ymchwil

Darparu cwricilwm sydd yn addas ac yn
ganolog i anghenion y dysgwr..

Cefnogi dysgwyr bregus i gyrraedd eu
potensial ac lleihau y bwlch o safbwynt
cyrhaeddiad addysgol.

Targedu staff penodol o fewn yr ysgol yn
ogystal ac sesiynau i holl staff.

Blaenoriaeth i ddysgwyr PYD ac PMG.

Cynnydd mewn cyrhaeddidau grwpiau
bregus - PYD ac PMG yn y prif feysydd

Adnabod amrediad o strategaethau /
hyfforddiant sydd yn ymwneud a datblygu
ymarfer yn y dosbarth. Teilwrio yn ol
sefydliad ac unigolion.

Enghreifftiau: Hyfforddiant arbenigol gan
Braveheart, unedau a modelau EET Sutton
Trust, ACE's, rheoli ymddygiad. Targedu a
gweithio yn fwy penodol gyda rhieni,
darpariaeth yn y gymuned.

Adnabod amrediad o ymyrraethau /
darpariaeth yn ol meysydd penodol, targedu
elfennau megis llythrenned, rhifedd, lles ac
iechyd/rhieni a chyfraniad sylweddol gan
bartneriaid allweddol. Cynllunio elfennau
dwy ieithog.

Enghreifftiau - cefnogaeth, mentora,
darpariaeth arbenigol, gwaith
cartref,modelau Sutton Trust ar wella
ymddygiad, ymlyniad, therapi chwarae,
Meddylfryd o Dwf, grwpiau bach, elfennau
emosiynol ac lles. Gweithgareddau ar ol
ysgol

Cynnwys enghreifftiau o fesur effaith o fewn
y maes lles. Adnabod amrediad o ddulliau
mesur effaith - targedau/dangosyddion
meddal a caled.

Enghreifftiau - Data caled CA3/CA4/CSI,
data hynt blwyddyn 11. Astudiaethau
Achos, llais y dysgwyr/athrawon.
Adroddiadau amrywiol.Data
presenoldeb/ymddygiad/mesur effaith lles

