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Cefnogi meysydd pwnc i weithredu'r Newidiadau i'r Cwricwlwm TGAU mewn
pynciau di-graidd.
Dod yn ysgol arweiniol ar gyfer pwnc di-graidd.
Mae ERW wedi cael cyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ysgolion i weithredu'r
newidiadau i'r cwricwlwm TGAU mewn pynciau di-graidd, ar gyfer eu haddysgu yn
2016 a 2017. O ganlyniad i'r cyllid hwn, rydym 'nawr yn recriwtio ysgolion arweiniol ar
gyfer pob pwnc.
Mae gennym y cyllid i gael 3 ysgol arweiniol fesul pwnc. Bydd hyn yn golygu y bydd
un ysgol arweiniol fesul hwb, lle bo hynny'n bosibl. Bydd pob ysgol arweiniol yn cael
gwerth £3,600 o gyllid, a fydd yn talu am ryddhau'r athro arweiniol am 20 diwrnod i
lywio a chynorthwyo i weithredu'r gwaith hwn.
Ar y diwrnodau hyn, bydd disgwyl i'r athrawon arweiniol:
 Gydweithio â'r tair ysgol arweiniol i gefnogi'r gwaith o weithredu'r TGAU
newydd
 Cynnal cyfarfodydd rhwydweithio â'u hwb, er mwyn i benaethiaid adrannau
allu rhannu a datblygu arfer
 Datblygu adnoddau neu gynlluniau gwaith yn ôl y gofyn i gefnogi'r gwaith
gweithredu
 Rhannu'r datblygiadau diweddaraf â phob adran o fewn eu hwb
 Gweithio gyda thîm canolog ERW a'r Arweinydd Dysgu ar gyfer y pynciau
Sylfaen i ddatblygu pecynnau cymorth ar gyfer athrawon
 Cynrychioli'r Rhanbarth mewn digwyddiadau Cenedlaethol, lle bo angen.
Mae croeso i ysgolion wneud cais am fwy nag un pwnc.
Mae angen ysgolion arweiniol ar gyfer y pynciau canlynol:
Daearyddiaeth, Cerddoriaeth, Drama, Celf a Dylunio, Bwyd a Maeth, Addysg
Gorfforol, Hanes, Astudiaethau Crefyddol, Dylunio a Thechnoleg, Busnes,
Cyfrifiadureg ac Astudiaethau Cyfryngau.
Os dymunwch wneud cais i ddod yn ysgol arweiniol ar gyfer unrhyw un o'r pynciau
uchod, llenwch y ffurflen gais isod erbyn 11 Gorffennaf 2016.
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Cofion cynnes,

Alan Edwards
Pennaeth Addysgu a Dysgu
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Enw'r Ysgol: ____________________________________________________
Maes pwnc:______________________________________________________
Enw'r athro arweiniol:______________________________________________
Swydd: ____________________________________________________

Prif gryfderau'r adran (i gynnwys crynodeb o ddeilliannau disgyblion):

Llofnod: ______________________ (Pennaeth)
_________________________ (athro arweiniol)
(Dychwelwch at)

Dyddiad:

