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Croeso i’r ail sesiwn hyfforddiant sefydlu.
Fe fydd y cyfarfod yn dechrau yn fuan… … tra byddwch chi’n aros, gwnewch 
eich hun yn gyfarwydd â Timau/ Teams

1.Gofalwch fod eich microffon a’ch camera wedi’u diffodd ar gyfer dechrau’r
cyfarfod – fel hyn, gallwn sicrhau’r sain orau i bawb sy’n cymryd rhan.

2. Sicrhewch eich bod yn cofrestru'ch presenoldeb trwy ddilyn y ddolen hon: 



Pwrpas yr hyfforddiant

Tymor cyntaf y cyfnod 
ymsefydlu 

Dechrau ysgrifennu PDP



Eich lles personol

Sut hwyl heddiw?

I ba ddafad ydych chi’n debyg?



Cam 1 - Y PDG at gyfer gosod targedau

Cam 2 - Targedau datblygiad

Safonau- o SAC tuag at sefydlu

Ysgrifennu PDP

Pynciau dan sylw



Gêm y llythrenwau (acronym)

1. PDG

2. GA

3. MS

4. PDP

5. CP

6. CGA

7. Ll C

8. ANG

9. LlTB

10. SAC

11. SEF

12. AEIPh





PDG Cam 1

I am most confident in 
this area because….

I am least confident in 
this area because ……

Addysgeg

Arweinyddiaeth

Dysgu Proffesiynol

Arloesi

Cydweithredu



Y 
fframwaith

Cymraeg. 
Cyflwyniad



fframwaith-cymwyseddau-iaith-gymraeg-ymarferwyr-addysg.pdf (llyw.cymru)

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/fframwaith-cymwyseddau-iaith-gymraeg-ymarferwyr-addysg.pdf


PDG –Beth nesaf? Cam 2 
• Trafodaeth –Defnyddiwch y PDG a’ch hunanasesiad

(yn erbyn y safonau) er mwyn creu sgerbwd ar gyfer
eich targedau datblygu, dylai hyn fod yn sail i
drafodaeth broffesiynol gyda’ch MS /GA.

• Gosod targedau

• Pa gamau gweithredu/DP fyddai angen arnoch er
mwyn datblygu eich meysydd ffocws?

Menti.com    74403645

AW



Adolygiad gan yr ANG- Cam 2

• Mae’r ANG  yn cwblhau
hunanadolygiad yn dilyn
trafodaeth gyda’r MS / GA. 

• Mae angen myfyrio ar gynnydd.

• Targed 1: Credaf fy mod wedi gwella gyda
rheolaeth ymddygiad dosbarth heriol CA4. 
Rwy'n defnyddio strategaethau gwahanol er
mwyn ennyn diddordeb ac yn ceisio symud
ymlaen i dopig newydd os rwy'n gweld bo'r
disgyblion yn colli canolbwyntiad. Mae hyn yn
gweithio mewn gwersi theori yn unig. Mae 
rhaid cael strategaethau gwahanol ar gyfer
gwersi ymarferol. Byddaf yn dueddol o ddod o 
amgylch y disgyblion gan gynnig cymorth i
bawb 1 i 1. Credaf fod hyn yn effeithiol gan ei
fod yn rhoi'r cyfle i mi weld gwaith pawb a rhoi
cyfle iddyn nhw ofyn unrhyw gwestiynau.







Safonau.
Gêm rhifau.

32

5

4-6

12-20

3-5

380



Safonau Proffesiynol



Safonau Addysgu ac Arweinyddiaeth

•https://hwb.gov.wales/api/storage/ae783486-0851-4ec6-9e73-
2e2b99515cf5/safonau-proffesiynol-ar-gyfer-addysgu-ac-
arweinyddiaeth-pdf-rhyngweithiol-ar-gyfer-cyfrifiaduron-personol.pdf

https://hwb.gov.wales/api/storage/ae783486-0851-4ec6-9e73-2e2b99515cf5/safonau-proffesiynol-ar-gyfer-addysgu-ac-arweinyddiaeth-pdf-rhyngweithiol-ar-gyfer-cyfrifiaduron-personol.pdf


https://hwb.gov.wales/api/storage/ae783486-0851-4ec6-
9e73-2e2b99515cf5/safonau-proffesiynol-ar-gyfer-

addysgu-ac-arweinyddiaeth-pdf-rhyngweithiol-ar-gyfer-
cyfrifiaduron-personol.pdf

Ydyn nhw’n wahanol i SAC?

https://hwb.gov.wales/api/storage/ae783486-0851-4ec6-9e73-2e2b99515cf5/safonau-proffesiynol-ar-gyfer-addysgu-ac-arweinyddiaeth-pdf-rhyngweithiol-ar-gyfer-cyfrifiaduron-personol.pdf


Egwyl



Ysgrifennwch y PDP o dan 
benawdau'r proffil. Cofiwch osod y 

prif ffocws ar yr hyn sydd wedi ei 
ddysgu.

Cysylltwch disgrifydd y safonau 
gyda’r PDP. 

Dim mwy na 3 i 5 disgrifydd ar gyfer 
pob PDP.

Uwch lwythwch asedau cadarn ac 
ystyrlon (nid oes angen ased ar bob 

PDP)

Mae angen cyflwyno rhwng 12 - 20 
PDP drwy gydol y cyfnod 

ymsefydlu, 3-6 bob hanner tymor.

PDP

IGJ



PDP

Mae angen cynnwys y canlynol ym mhob PDP: -
• Teitl

• Beth wnaethoch chi a pham?

• Beth ydych chi wedi'i ddysgu?

• Beth nesaf? (Sut fydd y profiad hwn yn effeithio ar eich ymarfer?)



Sut mae
cychwyn

PDP?

Dechreuwch gyda phrofiad rydych yn teimlo eich bod wedi dysgu llawer
ohono

Myfyriwch ar y profiad hwnnw a sut mae wedi cryfhau, newid neu effeithio
ar eich ymarfer

•Drafftiwch eich syniadau o dan y penawdau allweddol, gan ganolbwyntio 
mwy o fanylion ar yr adrannau 'Yr hyn rwyf wedi'i ddysgu' a'r 'Camau nesaf'

•Yna edrychwch ar y disgrifyddion a phenderfynwch pa rai rydych chi wedi'u 
dangos yn glir (dewiswch rhwng 3-5)

O bosib dim ond yn ddiweddarach yn y flwyddyn y bydd angen i chi edrych
ar hyn mewn ffordd arall, gan nodi pa ddisgrifwyr sydd heb eu mapio eto ac  
yna ysgrifennu PDP sydd yn cynnwys unrhyw ddisgrifwyr sy'n weddill





Rhestr chwarae
https://hwb.gov.wales/go/xtajpm

1. Edrychwch ar y PDP yn y rhestr chwarae. Trafodwch y cryfderau a 
meysydd datblygu. Trafodwch gyda’ch grwp. Dewiswch un o’r
grŵp i adrodd yn ôl i’r grŵp mawr.

2. Siaradwch am brofiad yr ydych wedi'i gael hyd yma a allech chi 
ysgrifennu PDP am y profiad yma? e.e. gwers, cyswllt â rhiant, 
gwrando ar ddysgwyr, noson rhieni ac ati....

AW

https://hwb.gov.wales/go/xtajpm


Dysgu gwersi / cyfres o wersi

Trefnu taith neu ymwelydd â'r ysgol

Cynllunio a darparu gwasanaeth

Delio â mater diogelu

Cyfarfod â rhiant.

Ysgrifennu cynllun gwaith

Cynnal noson rhieni a chamau gweithredu dilynol

Pa brofiadau 
eraill sy'n 
gwneud PDP 
da?



ADBORTH





Am fwy o wybodaeth cysylltwch â

• rebecca.roach@cscjes.org.uk

• bethan.frost@cscjes.org.uk (Welsh Medium)

• mandy.esseen@cscjes.org.uk (named as AB)

• EAS
hannah.barry@sewaleseas.org.uk

• GwE

• ieuanjones@gwegogledd.cymru

• ERW

• Carol.Jeffreys@partneriaeth.cymru

• Powys: Sarah.perdue@powys.gov.uk ?

• Ceredigion: Alwyn.Ward@ceredigion.gov.uk

• Neath Port Talbot: Darren Long d.long1@npt.gov.uk
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Dyddiadau'r sesiwn nesaf


