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Amlinelliad o'r 
bwriadau/Outline 

of intentions 
 
 

 
 
 

Arbrofi gyda dulliau mwy creadigol o gynllunio a chyflwyno’r cwriwlwm fel paratoad at ddyfodiad Cwricwlwm i Gymru (CiG). Gwella gallu 
y dysgwyr i gymhwyso eu medrau llythrennedd, rhifedd a TGCh yn drawsgwricwlaidd wrth brosiectau integredig sy’n seiliedig ar 
brofiadau bywyd go iawn. Bydd y prosiectau hyn yn hybu arferion meddwl a chydweithio sy’n creu dysgwyr gydol oes. 
 
• Datblygu Prosiect Cwricwlwm i Gymru Ysol Gyfan ar y thema ‘Traethau Lleol’ o amgylch Pen Llŷn. Pob dosbarth i fabwysiadau Traeth 

Lleol fel enw ar eu dosbarth. Defnyddio’r traeth penodol fel thema CiG ar gyfer Tymor yr Hydref 2019. Gwaith y dysgwyr i gael ei 
uwchlwytho i wefan yr ysgol ar ddiwedd y prosiect fydd yn cael eu harddangos drwy Godau QR ar y traethau amrywiol ar gyfer 
ymwelwyr. 

 
GWARIANT: 
Arlunydd Amgylcheddol Tim Pugh - £1,309 
Ymweliadau i’r Traethau amrywiol - £1,500 
Codau QR bob tywydd (11) - £450 
Costau hanesydd ac awdur lleol - £150 
 
• Datblygu athrawon i fod yn ymchwilwyr gweithredol mewn meysydd Asesu Ffurfiannol a Meddylfryd o Dwf.  

 
GWARIANT: 
4 aelod o staff i fynychu Hyfforddiant Shirley Clarke, Venue Cymru 22/11/19: 
Cost yr hyfforddiant 4 @£155 = £620 
4 athrawes lanw @ £200 = £800 
Rhyddhau Cydlynwyr MoD yr ysgol i rannu arfer dda, monitro a gweithredu cynllun gwella: 
2 athrawes lanw x 4 @ £200 = £1,600 
 
 



• Gwella diwylliant ysgol gyfan i fod yn ysgol sy’n wybodus ynghylch Emosiwn ac yn Ysgol sy’n Meithrin a chefnogi dysgwyr bregus. 
 

GWARIANT: 
4 aelod o staff i fynychu Hyfforddiant Emosiwn ar gyfer Ysgolion 05/12/19 
4 athrawes lanw @ £200 = £800 
Adnoddau Tyfu Trwy’r Tymhorau (Prosiect y Bont): £78.00 
 
• 2 aelod o staff y CS i ymweld a’r Ardal Allanol yn Ysgol Penbarras, Rhuthun er mwyn gweld y dysgwyr wrth eu gwaith a chael arweiniad 

ar gynllunio. 
GWARIANT: 
2 athrawes llanw @ £200 = £400 
 
• Staff yr ysgol i gydweithio ag ysgolion y clwstwr/uwchradd er mwyn hybu arferion da a symud yr agenda o sefydlu cwriwlwm newydd 

ar y cyd. 
• Athrawon CA2 yn cydweithio ac ymweld ag Ysgol Penbarras, Rhuthun er mwyn arbrofi gyda dulliau mwy creadigol o gynllunio a 

chyflwyno’r Cwricwlwm. 
GWARIANT: 
4 athrawes llanw @ £200 = £800 
 
• Adnoddau ar gyflwyno cwricwlwm creadigol a datblygu Cymhwysedd Digidol y dysgwyr, e.e. Spheros, hyfforddiant Minecraft 
GWARIANT: 
3 Spheros @ £100 = £300 
Hyfforddiant Minecraft 
2 athrawes llanw @ £200 = £400 
 
Cyfanswm = £9,207 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Cynnydd yn hyder ac arbenigedd athrawon i arwain, arbrofi a datblygu arferion addysgu da iawn yn eu dosbarthiadau a lledaenu 
arferion da ar draws yr ysgol. 

• Athrawon yn fwy parod i fentro a rhannu profiadau o’r hyn sydd wedi gweithio a heb weithio. 
• Cynnydd yn hyder a sgiliau staff wrth ymdrin â disgyblion bregus ar draws yr ysgol. 
• Bydd gan staff yr ysgol well dealltwriaeth o anghenion plant bregus yr ysgol. 



Yr Effaith a’r 
Canlyniadau a 

Ddisgwylir/ 
Expected Impact 
and Outcomes 

 

• Bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion yr ysgol yn ymholgar ac yn mwynhau datrys problemau. 
• Bydd staff yr ysgol yn fwy gwybodus am gynnwys Cwricwlwm i Gymru. 
• Grŵp targed o ddigyblion wedi dilyn rhanglen ymyrraeth bwrpasol – Tyfu Trwy’r Tymhorau (Prosiect y Bont). 
• Dulliau cynllunio yn newid i ymgorffori gofynion Cwricwlwm i Gymru. 
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