
 

 

Defnydd o Grant Amddifadedd Disgyblion 2015 – 2016 Ysgol Eifionydd 

Datblygiad Effaith Targed £ 

16.6 awr yr wythnos o Anogwr 
Dysgu i gynorthwyo a threfnu 
dysgu disgyblion ag amddifadedd 

Secondio Uwch Gymhorthydd ADY  ar gyfer anogaeth dysgu am 16.6 awr yr wythnos er mwyn rhoi anghenion dysgu’r 
dysgwr yn gyntaf. Deall anghenion emosiynol, cymdeithasol a chorfforol y bobl ifanc  a helpu dysgwyr i wneud 
penderfyniadau a datblygu sgiliau dysgu. Cyd weithio gyda disgyblion ar eu datblygiad emosiynol ac addysgol. 
 

Targed DPC PYD 
CA3:100% 
Targed TL2 PYD: 
100% 
Targed TL2+ 
PYD: 75% 

£8,433 

3 awr yr wythnos o athrawes 
rhif/llythrennedd i gynorthwyo 
sgiliau mathemategol a darllen 
disgyblion unigol ag 
amddifadedd. 

Secondio athrawes ADY i weithio am 3 awr yr wythnos ar ddatblygu medrau rhifedd y disgyblion PYD a rhai o 
gefndiroedd o amddifadedd ym mlynyddoedd 7, 8 a 9. Adnabod drwy ddadansoddi  asesiadau/data profion 
cenedlaethol a mewnol a rhestr PYD.  
 

Targed Saesneg 
L6+ CA3:64% 
Targed 
Mathemateg 
L6+ CA3: 74.6% 

£5,200 

16.25 awr yr wythnos o  amser 
Uwch-gymhorthydd llythrennedd 
i gynorthwyo darllen disgyblion 
ag amddifadedd mewn grwpiau  
bychain neu fel unigolion 

Cynnydd mesuradwy mewn oed darllen disgyblion. Ymchwil Ymddiriedolaeth Sutton ‘small group tuition’ yn profi fod 
ymyrraeth un i un neu grwpiau bychain yn arwain at + 5 mis o gynnydd addysgol, cyfeiriad penodol i effeithiolrwydd 
dysgu darllen mewn grwpiau bach. 
 
Sgiliau sillafu disgyblion yn gwella trwy ymarfer cyson gan ddefnyddio rhaglen gyfrifiadurol Lexia. 
 
 

Targed Saesneg 
L6+ PYD 
CA3:64% 
 

£8,255 

Cymorth athrawon a 
chymorthyddion yn achlysurol er 
mwyn cefnogi sgiliau darllen a 
mathemategol disgyblion ag 
amddifadedd mewn grwpiau 
bychain 

Secondio aelodau o staff i diwtora disgyblion PYD a rhai o gefndiroedd o amddifadedd ym mlynyddoedd 10 a 11 mewn 
grwpiau bychain iawn er mwyn datblygu sgiliau a hyder mewn rhifedd a darllen. 

Targed DPC PYD 
CA3: 100% 
Targed TL2 PYD: 
100% 
Targed TL2+ 
PYD:75% 

£3,312 

Cyfanswm 
 
 

£25,200 


