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Beth yw cymuned dysgu proffesiynol (CDP)?

• Mae CDP yn grŵp o ymarferwyr sy’n gweithio gyda’i gilydd gan ddefnyddio 
proses strwythuredig o ymholi yn yr ystafell ddosbarth.

• Mae’r ymholi yn canolbwyntio ar faes dysgu ac addysgu penodol i wella 
deilliannau’r dysgwr.

Beth yw’r manteision i mi a’r ysgol?

• Gwella deilliannau i’ch dysgwyr.

• Gwella dysgu proffesiynol i chi fel  
ymarferydd.

• Gwell perfformiad yr ysgol.

• Gwella eich DPP. 

• Datblygu eich ymarfer dysgu a  
sgiliau arwain drwy broses fesuradwy,  
â ffocws.

Sut gall CDPau wella deilliannau’r dysgwr?

• Mae’r broses CDP, wedi’i hategu gan y model cenedlaethol, yn annog 
dadansoddiad effeithiol o ddata. Mae hyn yn cynnal dulliau effeithiol o fesur 
gwelliannau a gwerthuso deiliannau yn well.

• Gan ddefnyddio ymholiad gweithredu, 
bydd ymarferwyr yn datblygu dealltwriaeth 
well o’r strategaethau mwyaf effeithiol i 
wella ymarfer ystafell ddosbarth.

• Mae CDPau yn fwyaf effeithiol pan fydd 
ymarferwyr yn cael eu cynnal drwy’r broses 
gyfan ac mae eu gwaith yn cael effaith 
uniongyrchol ar newid ymarferion ystafell 
ddosbarth a deilliannau’r dysgwr.

Faint o amser fydd rhaid i mi neilltuo?

• Dylai CDPau fod yn rhan o ymagwedd ysgol-gyfan at wella ysgolion a datblygiad 
proffesiynol. 

• Mae cyfleoedd cyson i ymarferwyr sy’n rhan o CPD drafod cynnydd a chynllunio’r 
camau nesaf yn hollbwysig i lwyddiant y CDP. 

‘I nifer o staff, mae 
cymryd rhan mewn CDPau 
wedi rhoi cyfle iddyn nhw 
symud ymlaen i’r cam 
nesaf yn eu gyrfa.’  

Dirprwy Bennaeth,  
St. Joseph’s R. C. High School

‘I ni, yr elfen 
bwysicaf o’r CDP 
oedd gwella 
deilliannau’r dysgwr.’ 

Pennaeth,    
Ysgol Gynradd Llangynidr
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Y model cenedlaethol ar gyfer CDPau
Saith cam hawdd i’ch helpu i gyrraedd eich targed i wella deilliannau’r dysgwr.

Ble ydw i’n dechrau?
• Defnyddiwch ddata i adnabod mater/problem arbennig ar gyfer grŵp penodol  

o ddysgwyr.
• Sefydlwch grŵp o ymarferwyr i ymholi i ffyrdd o ddatrys y mater/broblem.
• Penodwch hwylusydd i’r grŵp a dilynwch y model cenedlaethol.
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Ble alla i gael rhagor o wybodaeth?
Ewch i’n gwefan yn
dysgu.cymru.gov.uk/eichgyrfa/CDP 

neu cliciwch ar y cod QR i gysylltu â’r safle. 

Dilynwch ni ar Twitter @AdAScymru 

Gallwch e-bostio’r tîm hefyd yn PLC@cymru.gsi.gov.uk


