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Digwyddiad byw ar TEAMS

09.30 Cyflwyniad a Chroeso Arwyn Thomas Rheolwr-gyfarwyddwr GwE

09.35 Owain Lloyd Cyfarwyddwr Addysg Llywodraeth Cymru

09.40 Kevin Palmer Dirprwy Gyfarwyddwr Llywodraeth Cymru

09.50 Trosolwg o’r Rhaglen Mike Gershon 

11.00 Cloi’r Lansiad
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Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig 

Trwy Addysgu a Dysgu Effeithiol 

Rhesymwaith y Rhaglen

Mae’r Sefydliad Gwaddol Addysgol yn darparu canllawiau sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n awgrymu’r hyn y dylai ysgolion fod yn ei wneud, ond nid 

yw’n darparu cymorth ac adnoddau pragmataidd ynghylch sut y dylid ei wneud. Mae’r rhaglen hon yn pontio’r bwlch hwnnw ac yn darparu arf 

amhrisiadwy ar gyfer codi safonau Addysgu a Dysgu dysgwyr bregus a difreintiedig.



Sut mae sicrhau tegwch yn yr ystafell ddosbarth ar gyfer Dysgwyr Difreintiedig a Bregus?

Mae addysgu da yn gwneud mwy o wahaniaeth i ddysgu nag unrhyw ffactor arall ym mhob ysgol a lleoliad, yn enwedig o ran cynnydd Dysgwyr 

Bregus a Difreintiedig.

Wedi’i chomisiynu gan y Consortia, at ddefnydd pob ysgol a lleoliad yng Nghymru yn unig, mae Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig Trwy 

Addysgu a Dysgu Effeithiol, yn rhaglen gymorth broffesiynol gynhwysfawr, bwrpasol, sy’n dwyn ynghyd strategaethau sy'n seiliedig ar 

dystiolaeth a fydd yn eich helpu i wella a gwreiddio ymarfer dosbarth effeithiol.

Mae’r rhaglen anghydamserol ddwyieithog hon yn cael ei lansio ar 6 Chwefror 2023. Y cyfan fydd ei angen arnoch chi yw eich e-bost Hwb.



Manteision y Rhaglen

▪ Codi safonau addysgu a dysgu ar gyfer Dysgwyr Bregus a Difreintiedig ledled Cymru

▪ Yn cyd-fynd a chefnogi agenda “Adnewyddu a Diwygio” ac “Addysg yng Nghymru : Cenhadaeth ein Cenedl” 

▪ Cefnogaeth o safon gyson uchel a chyfle cyfartal ledled Cymru

▪ Mynd i'r afael â'r bwlch yn yr adnoddau sydd ar gael gan ddarparu cymorth pragmataidd, ymarferol

▪ Rhaglen addas ar gyfer pob lleoliad

▪ Heb fod ynghlwm wrth naill ai'r cynradd na'r uwchradd, mae'r ddau o bwys cyfartal

▪ Gellir ei ddefnyddio fel rhaglen linol neu aflinol

▪ Nid yw ynghlwm â chwricwlwm penodol 

▪ Bydd y cynnwys yn parhau i fod yn berthnasol am o leiaf bum mlynedd ac mae'n bosibl ymhell y tu hwnt i'r cyfnod hwn.

▪ Rhaglen anghydamserol

▪ Hygyrch ar bob dyfais

▪ Mae'r defnydd amlochrog, posibl yn cynnwys cynefino, sesiynau datblygu ar gyfer staff, defnydd gan uwch arweinydd unigol, athro neu ysgol 

gyfan. 

▪ Cymorth Cymraeg o ansawdd uchel wedi'i frandio ar gyfer addysgu a dysgu mewn perthynas â Dysgwyr Bregus a Difreintiedig.



Cynnwys 

Fformat 

Rhaglen gyfannol, gwbl integredig sy’n rhoi’r offer, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar athrawon, uwch arweinwyr ac ysgolion ar 

gyfer datblygu addysgu a dysgu ar draws ystod o feysydd allweddol.

Trosolwg o Gynnwys y Rhaglen 

• Cyflwyniad 

• Adborth 

• Metawybyddiaeth a Hunan-reoleiddio

• Datblygu dysgwyr annibynnol

• Gwahaniaethu effeithiol

• Sgaffaldio a modelu

• Asesu ar gyfer Dysgu

• Siarad, trafod a llafaredd

• Gwneud y gorau o effaith CA

• Dysgu Cydweithredol

• Datblygu llais y disgybl o amgylch addysgu a dysgu


