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Datblygu proffesiwn addysg o safon uchel Rhyddhau athrawon a chymorthyddion dysgu i gymryd rhan mewn 

gweithgareddau dysgu proffesiynol; megis cyd arsylwi, craffu ar waith, 

cyfarfodydd gyda ymarferwyr eraill.

Adnabod arferion dda oddi fewn a thu allan i'r ysgol yn lleol a 

chenedlaethol. Codi safonau o ran addsygu a dysgu drwy arsylwi 

arferion a strategaethau penodol.

Medi Gor Costau Llanw 5,991 

Arweinwyr ysbrydoledig yn cydweithio i godi safonau Creu amser i ymarferwyr wneud y newidiadau i arferion sydd eu 

hangen cyn gwireddu’r cwricwlwm newydd. Cynllun strategol yr ysgol 

o ran Cwricwlwm i Gymru.

Cydlynywr llythrennedd, rhifedd, cymhwysedd digidol a iechyd a lles 

yn cael amser er mwyn cynllunio yn strategol ar gyfer cyflwyno 

newidiadau Cwricwlwm i Gymru (Medi 2022)

Medi Gor Dysgu Proffesiynol 2,100 

Datblygu proffesiwn addysg o safon uchel

Galluogi cymorthyddion dysgu i gael mynediad i ddysgu proffesiynol.

Cymhorthyddion dysgu yn derbyn profiadau dysgu proffesiynol ac yn 

hyderus wrth sicrhau'r saofnau uchaf posib wrth ymateb i anghenion 

dysgwyr yr ysgol.

Medi Gor Adnoddau 905 

Ysgolion cryf a chynhwysol sy'n ymroi i ragoriaeth, tegwch 

a lles
Cefnogi ymwneud â’r cynnig dysgu proffesiynol rhanbarthol, sicrhau 

mynediad at Raglenni Arweinyddiaeth ar bob lefel (Rheolwyr Canol, 

Uwch Reolwyr a Penaethiaid Newydd)

Arweinwyr yn ysbrydoli eraill ac yn sicrhau atebolrwydd clir wrth 

arwain a rheoli o fewn yr ysgol.

Medi Gor Costau Llanw 2,500 

Trefniadau asesu, arfarnu ac atebolrwydd cadarn sy'n 

cefnogi system hunan wella

Sicrhau cyfleon dysgu proffesiynnol ar gyfer staff ar gyfer arfarnu a 

datblygu system hunan wella ysgol.

Arweinwyr yn ysbrydoli eraill ac yn sicrhau atebolrwydd clir wrth 

arwain a rheoli o fewn yr ysgol.
Rhag Maw Staffio 8,946 
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