Cynllun Dysgu Proffesiynol
Ionawr 2019 – Mawrth 2019
Cwestiynau allweddol i’w hystyried:
1. Sut byddwch yn sicrhau bod holl staff yn cyrchu’r prif negeseuon ac yn cael mynediad i weithgareddau dysgu proffesiynol unigol/ysgol gyfan?
2. Sut byddwch yn galluogi’r Arweinydd Dysgu Proffesiynol i ledaenu’r hyn a ddysgwyd o’r rhagen ranbarthol? Ar ba ffurf bydd y dysgu hyn yn digwydd, ee eddysgu?
3. Sut bydd eich Arweinydd Dysgu Proffesiynol yn ymgysylltu yn y cydweithio neu’r gwaith clwstwr?
4. Sut byddwch yn defnyddio gweithgarwch cydweithredol pwrpasol ehangach? Ee. Ysgolion Rhwywaith Dysgu, adolygu cymheiriaid
5. Pa ran bydd dysgwyr, llywodraethwyr a rheini yn chwarae yn y broses hon?
6. Sut byddwch yn adolygu’r cynnydd y mae eich ysgol yn ei wneud tuag at feini prawf llwyddiant y cynllun hwn?
Rhif

Cysylltiad i
Genhadaeth Ein
Cenedl

1

Datblygu
proffesiwn addysg
o safon uchel

Gweithgaredd a Gynlluniwyd
(Awgrymiadau yn unig yw’r rhain a bydd
angen eu haddasu i sicrhau eu bod yn
bodloni anghenion pob ysgol/sefydliad)
 Ymgysylltiad â chynllun y safonau
proffesiynol ar gyfer addysgu ac
arweinyddiaeth.


Ymgysylltiad â dysgu proffesiynol
Ysgolion fel Sefydliadau Sy’n Dysgu?

Meini Prawf Llwyddiant




HMS i athrawon yn eu cyflwyno
i Safonau Athrawon Newydd
Ffocws y flwyddyn: Datblygiad
Proffesiynol - athrawon yn
datblygu eu harfer o ymchwilio
er mwyn arbrofi a diwygio
addysgeg

Ffynhonnell
Ariannu

Dysgu
Proffesiynol i
wella ansawdd
ein hathrawon

Math o wariant

Rhyddhau
athrawon x 4
diwrnod

Cost

£580






2

Datblygu
proffesiwn addysg
o safon uchel







3

4

Datblygu
proffesiwn addysg
o safon uchel

Datblygu
proffesiwn addysg
o safon uchel






Datblygu darpariaeth Cyfnod Sylfaen
yr ysgol - cefnogi datblygiad parhaus
egwyddorion ac arfer gorau’r Cyfnod
Sylfaen
Ymweliad gan Cath Delve er mwyn
diwygio amgylchedd cyfoethog ac
ardaloedd y Cyfnod Sylfaen (10.01.19)
Mynychu cwrs Cyfoethogi’r
Darpariaeth gydag Ysgol Llanhari
(09.10.18; 16.10.18; 22.01.19)
Athro ANG yn rhan o raglen ‘Inspire’
(24.01.19)
Arweinwyr dysgu proffesiynol yn
hyfforddi i ddod yn
hyfforddwr/mentor i ddatblygu
diwylliant hyfforddi ysgol gyfan
(15.01.19)
Hyfforddiant er mwyn datblygu, cysoni
a chyfoethogi systemau addysgu yr
ysgol:











Athrawon yn cydweithio ar
brosiectau fel deuawdau, e.e.
Datblygu’r darpariaeth
parhaus; datblygu dysgu i
ddysgu a Datblygu Meddylfryd
o Dwf
Cyflwyno eu hymarfer a’u
darganfyddiadau i weddill y
staff
Rhannu arfer dda trwy
gydweithio gydag ysgolion eraill
Egwyddorion y Cyfnod Sylfaen
yn fwy amlwg yng
ngweithgareddau y darpariaeth
parhaus
Gweithgareddau yn arddangos
lefel her er mwyn hybu
annibyniaeth a chynnydd y
disgyblion ymhellach

Dysgu
Proffesiynol i
wella ansawdd
ein hathrawon

Hyfforddiant /
Datblygiad

£480

Adnoddau

£500

Rhyddhau x 2 ½
diwrnod

£370

Datblygu athrawon hyderus
sy’n awyddus i ddatblygu yn eu
proffesiwn
Rhannu arfer dda trwy
gydweithio gydag ysgolion eraill

Dysgu
proffesiynol i
wella ansawdd
ein hathrawon

Rhyddhau
Hyfforddiant /
Datblygiad

£145

Gwersi ysgogol a
gwethgareddau sy’n cynnig
lefel her i’r disgyblion

Dysgu
proffesiynol i
wella ansawdd
ein hathrawon

Hyfforddiant /
Datblygiad

£200

£145

£414

-

-

-

5

Arweinwyr
ysbrydoledig sy'n
cydweithio i godi
safonau





Hyfforddiant datblygu llythrennedd 
trwy fedrau llafaredd, Ceri Innes
(01.10.18)
Hyfforddiant datblygu

gweithgareddau Ymateb i Ddarllen,
Helen Bowen (14.11.18; 16.01.19)
Meddylfryd o Dwf (23.11.18)


Pennaeth Dros Dro yn mynychu cwrs
Academi Arweinyddiaeth ar gyfer
Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid
Dros Dro (22.01.19)
Sefydlu Arweinwyr yn yr ysgol







Gweithgareddau er mwyn
datblygu medrau llafaredd a
darllen y disgyblion
Athrawon i fagu hyder wrth
gynllunio strategaethau
llafaredd a darllen
Datblygu strategaethau y
disgyblion a’r staff o feddylfryd
o dwf
Mae’r pennaeth dros dro yn
buddsoddi mewn datblygiad
personol sy’n gysylltiedig i
lwybr gyrfa perthnasol
Hyfforddi aelodau newydd o
staff i fod gyda rôl arweinyddol
trwy fonitro, cydweithio ac
arwain gwelediaeth yr ysgol
Rhannu gweledigaeth gyda
bwrlwm gan arddangos
disgwyliadau uchel i weddill
cymuned yr ysgol o ran
gweithgarwch yr ysgol fel
sefydliad sy’n dysgu

£225

Dysgu
proffesiynol i
wella ansawdd
ein hathrawon

Rhyddhau

£145

Hyfforddiant /
Datblygiad

£145

Cyfanswm Cost

£3349.00

Cyfanswm
Dyraniad

£3329.50

Amrywiant

+£19.50

