
Professional Learning Journey: playlists produced by schools 
 

Taith Ddysgu Broffesiynol: rhestri chwarae a gynhyrchir gan ysgolion 
 
Isod mae rhestr o ysgolion a chynnwys y rhestri chwarae a gynhyrchwyd sy'n amlinellu'r teithiau datblygu a 
wnaed dros y blynyddoedd diwethaf fel arloeswr proffesiynol / ysgolion ymholi arweiniol. Mae astudiathau 
achos ychwanegol ar ffurf rhestri chwarae hefyd yn cael eu cynhyrchu ar gyfer ymholi proffesiynol ac 
ieithoedd tramor modern mewn ysgolion cynradd. 

 
Nid yw cynnwys y rhestri chwarae yn rhagnodi nac yn argymell dull penodol y mae'n rhaid ei fabwysiadu. 
Fe'u cyflwynir i ddangos gwahanol ffyrdd o sut mae ysgolion wedi gweithio tuag at fynd i'r afael â 
chydrannau o'r Daith Ddysgu Broffesiynol (PLJ). Mae trelar ar gyfer y PLJ ar gael yma. 
 

Ysgol Cynnwys y rhestr chwarae Dyddiad cyhoeddi 

Ysgol Arbennig 
Heronsbridge 

Datblygu gwerthoedd craidd Heronsbridge sy’n cyd-fynd â'r 
pedwar diben, sut y cafodd hyn ei sefydlu ac ymwneud gan 
randdeiliaid.  

28/2/2020 

Ysgol Gynradd 
Cadoxton 

Rheoli newid trwy ddatblygu polisi perthnasoedd ysgol gyfan a 
chynnwys gwahanol randdeiliaid. 

27/3/2020 

Ysgol Brenin Harri’r VIII Defnyddio cylchoedd adolygu ac ymholi cymheiriaid ar gyfer 
hunanwerthuso adrannol ac ysgol gyfan a datblygu 
arweinyddiaeth ddysgu. 

27/3/2020 

YGG Bro Edern  Taith ddatblygiad: gweithredu celfyddydau mynegiadol o'r 
cysyniad i reoli newid a gweithredu. 

Ebrill 2020 

Ysgol Gyfun Treorci Rheoli newid wrth ddatblygu cwricwlwm thematig. Ebrill 2020 

Ysgol Gynradd 
Langstone 

Dylunio cwricwlwm yn ymarferol. Rhestr chwarae ac esbonwyr 
ynghylch adnoddau sy'n gysylltiedig â gwaith yr ysgol ar 
ddatblygu cwricwlwm sy’n seiliedig ar ddibenion. 

Ebrill 2020 

YGG Llangynwyd  Datblygiadau i reoli perfformiad a'r raglen ymholiad ar 
dudalen. 

Ebrill 2020 

Ysgol Gynradd Gilwern Rhoi gweledigaeth yr ysgol ar waith trwy'r safonau addysgu a 
dysgu proffesiynol a chyd-gefnogaeth staff. 

Ebrill 2020 

Ysgol Cynwyd Sant  Dysgu a chydweithio tîm - defnyddio triawdau i ddatblygu staff 
addysgu a chefnogi. 

Ebrill 2020 

Ysgol Maesteg Strwythur staffio strategol wedi'i alinio â'r cwricwlwm newydd. 
Datblygu dull cyfadrannol, gan gynnwys rolau a chyfrifoldebau. 
 

Ebrill 2020 

Ysgol Gynradd 
Millbrook 

O arwyddair ysgol i weledigaeth ystyrlon ar gyfer yr ysgol gyfan Ebrill 2020 

Ysgol Gynradd 
Blaenavon Heritage 

Defnyddio ysgolion fel sefydliadau dysgu i lunio gweledigaeth 
ysgol gyfan. 

Ebrill 2020 

Ysgol Gyfun Y Pant Datblygu diwylliant newid ar gyfer staff trwy systemau dysgu 
proffesiynol staff a’r ysgol gyfan. 

Ebrill 2020 

Ysgol Gynradd Ystrad 
Mynach 

Y cwricwlwm llewyrchus (the flourish curriculum) - defnyddio 
profiadau fel conglfaen ar gyfer alinio’r pedwar diben a 
datblygu cynnwys y cwricwlwm. 

Ebrill 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=gJsz74YcWgo


Ysgol Cynnwys y rhestr chwarae Dyddiad cyhoeddi 

Ysgol Uwchradd 
Caerdydd 

Gweledigaeth ysgol ac asiant athrawon ar gyfer datblygiad 
proffesiynol unigol. Dysgu proffesiynol staff trwy raglen 
hyfforddi a mentora. 

Ebrill 2020 

Ysgol Gynradd Romilly Y pedwar diben a datblygiad cwricwlwm sy’n seiliedig ar 
brosesau. 

Ebrill 2020 

Ysgol Arbennig 
Heronsbridge 

Yr egwyddorion y tu ôl i'r strwythur a'r rhaglen datblygu staff, 
gan gynnwys cyswllt â'r safonau proffesiynol, y bwrdd 
hyfforddi a hyfforddiant rhwng cymheiriaid. 

Ebrill 2020 

Ysgol Bodfeurig ac  
Ysgol Tregarth  

Datblygu'r ysgol fel sefydliad dysgu gan gynnwys strwythurau 
ysgol gyfan, datblygu staff, ymgysylltu â rhanddeiliaid a 
phrofiadau dysgwyr. 

Medi 2020 

Ysgol Victoria CP Hanes datblygiad gweledigaeth yr ysgol ac ymglymiad 
llywodraethwyr a disgyblion. 

Medi 2020 

Ysgol Aberconwy  Defnyddio'r ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu wrth reoli 
newid trwy strwythurau dysgu proffesiynol staff yr ysgol gyfan. 

Medi 2020 

Ysgol Corn Hir  Arweinyddiaeth ddosranedig, arwain newid a pharatoi ar gyfer 
y cwricwlwm newydd. Datblygu rhaglenni hyfforddi mewnol a 
lleol ac agweddau logistaidd ar gyfer arweinwyr canol ac uwch 
arweinwyr.  

Medi 2020 

Ysgol Gynradd 
Cadoxton 

Datblygu staff a chyfrifoldebau ysgol gyfan gyda ffocws 
penodol ar ddatblygu staff cymorth gan ddefnyddio'r model 
ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu. 

Medi 2020 

Ysgol Cynwyd Sant Datblygiad strategol y Gymraeg. Datblygiadau yn yr ysgol 
(Siarter Iaith) ac ymgysylltu gydag ysgol gynradd cyfrwng 
Saesneg. 

Medi 2020 

  
Rhestri chwarae ychwanegol a dyddiadau cyhoeddi 

Ysgol Cynnwys y rhestr chwarae Dyddiad cyhoeddi 

Ysgol Gymunedol 
Cwmtawe 

Astudiaeth achos y Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol 
(NPEP): defnyddio gwahaniaethu 

27/3/2020 

Ysgol Gymraeg Bro 
Morgannwg 

Astudiaeth achos NPEP: gwella ymgysylltiad staff yn y broses 
ymholi. 

27/03/2020 

Ysgol Gynradd St 
Gwladys Bargoed 

Astudiaeth achos NPEP: addysgeg cyfnod sylfaen 31/03/2020 

Ysgol Gynradd Parc y 
Rhath 

Astudiaeth achos: datblygu ieithoedd tramor modern yn yr 
ysgol gynradd. 

31/03/2020 

Ysgol Gynradd 
Millbrook 

Astudiaeth achos: dysgu Mandarin yn yr ysgol gynradd. Medi 2020 

Ysgol Bro Tryweryn Astudiaeth achos NPEP: A yw sgiliau meddylfryd twf yn 
hyrwyddo gwaith annibynnol mewn dysgwyr? 

Medi 2020 

 
 

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/prosiect-ymholi-proffesiynol-cenedlaethol/

