YSGOL GYFUN RHYDYWAUN: Cynllun Dysgu Proffesiynol
Medi 2018 – 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 rhaglen 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 Rhwydwaith 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
1

Cysylltiad i
Genhadaeth Ein
Cenedl
Datblygu
proffesiwn addysg
o safon uchel
Arweinwyr a staff
ysbrydoledig sy'n
cydweithio i godi
safonau

Gweithgaredd a Gynlluniwyd
1.1 Ymgysylltiad â chynllun y
safonau proffesiynol ar gyfer
addysgu ac arweinyddiaeth a
chysylltu hwn gyda DPP adrannau
ac unigolion trwy strwythurau
Rheoli Perfformiad a datblygiad
unigol
1.2 Hyfforddiant FFCD
1.3 Hyfforddiant e-ddysgu trwy
HMS ysgol gyfan

Meini Prawf Llwyddiant






Mae athrawon yn cyrchu Dysgu
Proffesiynol i gefnogi eu
datblygiad yn erbyn y Safonau
Proffesiynol ar gyfer Addysgu
ac Arweinyddiaeth
Mae strategaethau YSD yn cael
eu defnyddio i hunanarfarnu a
hysbysu gwella ysgolion
Monitro’r deilliannau ar waith
trwy ffynonellau adrannol ar
system yr ysgol
Monitro’r ddarpariaeth trwy
adolygiadau adrannol a
theithiau disgybl

* Cyfarfodydd Ar Ll gyda’r CADY a
chofnodion y cynlluniau ar waith

Ffynhonnell
Ariannu
Dysgu
Proffesiynol i
wella ansawdd
ein hathrawon

Math o wariant
Rhyddhau
Adnoddau Dynol

Hyfforddiant /
Datblygiad i staff
gyfan a staff unigol

Cost
£16063.98

£500.08
£647.08

1.4 Paratoi ar gyfer y Deddf ADY
newydd
1.5 Paratoi ar gyfer y cwricwlwm
newydd

Rhyddhau
Adnoddau Dynol

*Adborth a chofnodion
cyfarfodydd a newidiadau
cwricwlaidd
* Monitro deilliannau

Rhyddhau
Adnoddau Dynol
£2526.80

* Cynllun Gwella MdaPh Iechyd a
Lles
* Monitro ansawdd diwrnodau I&Ll

2

Datblygu
proffesiwn addysg
o safon uchel

1.6 Paratoi at newidiadau
Cwricwlwm Addysg Cydberthynas a
Rhywioldeb newydd a phlethu hwn
gyda gweithgarwch y MDaPh
Iechyd a Lles
1.7 Arweinwyr dysgu proffesiynol
yn hyfforddi i ddod yn
hyfforddwr/mentor i ddatblygu
diwylliant hyfforddi ysgol gyfan
2.1 Cyrchu rhaglen arweinyddiaeth
i gefnogi datblygiad Arweinwyr
Canol ac Uwch

£5418.80

Rhyddhau
Adnoddau Dynol
Hyfforddiant /
Datblygiad i staff
gyfan a staff unigol

* Adborth a monitro gweithgarwch
yn dilyn hyfforddiant

£1176.32

£2216.56



Mae’r pennaeth yn buddsoddi
mewn datblygiad personol sy’n
gysylltiedig i lwybr gyrfa
perthnasol

Dysgu
proffesiynol I
wella ansawdd
ein hathrawon

Rhyddhau
Adnoddau
Hyfforddiant /
Datblygiad
Cyfanswm Cost

£2924.15

Cyfanswm
Dyraniad

£24883.98

Amrywiant

£6589.79

£31473.77

