GRANT DYSGU PROFFESIYNOL/PROFESSIONAL LEARNING GRANT
Ysgol/School
Swm a
ddyrannwyd/
Allocated Sum

Gymuned y Fali
£1,885

•
•
Amlinelliad o'r
bwriadau/Outline
of intentions

Yr Effaith a’r
Canlyniadau a
Ddisgwylir/
Expected Impact
and Outcomes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rhyddhau athrawon a chymorthyddion dysgu i gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu proffesiynol
Costau rhyddhau ymarferwyr i gydweithio o fewn ysgolion ac ar draws clystyrau a rhwydweithiau o ysgolion – gan gymryd rhan
mewn dysgu proffesiynol ar y cyd a chynllunio ar y cyd;
Costau rhyddhau Cymhorthydd i ddilyn cwrs ELSA
Costau rhyddhau 2 gymhorthydd i wneud hyfforddiant CALU
Rhyddhau’r SENCO i gyd-weithio gyda’r dalgylch.
Rhyddhau’r pennaeth i fynychu hyfforddiant dyfodiad newydd y cwricwlwm
Rhyddhau Athro 5&6 i dderbyn hyfforddiant Microsoft
Rhyddhau’r UDRh i ymweld ac ysgolion sydd yn arwain gyda’r Cwricwlwm Newydd.
Rhyddhau’r pennaeth i ymweld ag ysgol parthed Hunan werthuso.
Staff yr ysgol yn derbyn hyfforddiant sydd yn mynd i’w datblygu’n broffesiynol a sicrhau addysg o lefel uchel.
Clwstwr /dalgylch o ysgolion yn cydweithio’n agos at flaenoriaethau.
Staff wedi eu hyfforddi ar gyfer rhoi cymorth i blant gyda problemau emossiynol a sicrhau eu bod yn datblygu fel pawb arall.
Cymorthyddion wedi eu hyfforddi i lefel uwch a gallu cynnig addysg o safon uwch.
Pennaeth yn derbyn mwy o wybodaeth am y cwricwlwm newydd a rheadru hyn i weddill y staff.
UDRh yn derbyn syniadau ar sut i gynllunio’n mhellach yr gyfer y Cwricwlwm Newydd.
System newydd o Hunan Arfarnu yn cael ei mabwysiadu yn yr ysgol.

Gwerthuso/Evaluation

Beth sydd wedi
gweithio’n
dda/What worked
well

Yr Effaith a’r
Canlyniadau/
Impact and
Outcomes

•
•
•
•

Cydweithio gyda’r Dalgylch parthed ADY
Pennaeth yn cydweithio gyda’r dalgylch a’r Ymgynghorydd GWE parthed G6
Hyfforddiant a roddwyd i’r cymorthyddion wedi rhoi sgiliau pellach iddynt gyda dysgu plant.
Hyfforddiant i athro BL5&6 wedi bod yn llwyddianus dros ben ac wedi ehangu ei wybodaeth o’r defnydd o Tgch ar lawr y
dosbarth.

•
•
•

System ADY newydd ar waith a pob plentyn yn cael y sylw a’r arbenigedd angenrheidiol i cyflawni eu targedau.
Cymorthyddion yn gallu rhoi sylw fwy manwl i blant mewn grwpiau penodol neu fel unigolion, plant yn datblygu’n gynt.
Plant Bl 5&6 wedi datblygu’n arw gyda’r defnydd o tgch ar lawr y dosbarth. (Mae hyn yn barod yn gryfder yn yr ysgol ond mae’r
datblygiadau diweddaraf wedi ymestyn hyn.

•

•
Y Cam Nesaf/Next
stage

Cychwyn ar y drefn newydd o hunan arfarnu er mwyn adnabod a mireinio agweddau sydd angen datblygiad pellach trwy’r ysgol.

