Siarter Iaith Gymraeg-Gwobr Efydd
Cynllun gweithredu Ysgol Abererch
Disgyblion




Mae’r disgyblion yn ymwybodol o oblygiadau’r Siarter Iaith
Mae’r Siarter Iaith yn cael ei chynnwys fel eitem ar agenda’r Cyngor Ysgol

Rhieni





Mae’r rhieni’n ymwybodol o’r Siarter Iaith.
Mae manteision dwyieithrwydd yn cael eu trafod gyda rhieni.
Mae’r ysgol yn rhoi arweiniad i rieni di-Gymraeg ar sut i fynd ati i gael gwersi Cymraeg yn lleol.

Llywodraethwyr



Mae’r llywodraethwyr wedi cael gwybodaeth am y strategaethaua ddefnyddir er mwyn annog plant i wneud
defnydd llawn o’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd.




Mae aelod o’r Llywodraethwyr yn hybu gweithgareddau sydd yn cyfrannu at weithredu’r Siarter Iaith.
Mae llywodraethwr wedi cael gwybodaeth llawn am gynnwys y Siarter Iaith a’r goblygiadau i’r ysgol.

Gweithlu



Mae’r gweithlu wedi cyfrannu tuag at lunio gweledigaeth yr ysgol wrth anelu at gynnydd yn nefnydd
cymdeithasol y disgyblion o’r Gymraeg.



Mae’r holl weithlu yn defnyddio patrymau iaith addas gyda’r disgyblion ac yn defnyddio strategaethau cywiro
iaith a strategaethau i droi sgyrsiau i’r Gymraeg.



Cynhelir trafodaeth gyson gyda holl aelodau’r gweithlu ynglŷn â chynnydd disgyblion .

Hyfforddi



Mae’r gweithlu yn atebol i’r Pennaeth i sicrhau bod strategaethau / cynlluniau y dysgir amdanynt yn ystod
hyfforddiant, sy’n ymwneud â dylanwadu ar ddisgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol, yn cael eu
rhoi ar waith yn yr ysgol a’u monitro’n gyson.



Mae’r holl weithlu yn defnyddio patrymau iaith addas gyda’r disgyblion ac yn defnyddio strategaethau cywiro
iaith a strategaethau cywiro iaith a strategaethau i droi sgyrsiau i’r Gymraeg.



Annogir a chefnogir staff sydd am fynychu cyrsiau gloywi iaith.

Tystiolaeth




Mae safwe yr ysgol yn hyrwyddo gweithgareddau a dathlu llwyddiant y Siarter iaith.



Cedwir cofnod bras ar ffurf lluniau / fideo / dogfennau o’r pethau hynny sydd wir i’w gweld yn gwneud
gwahaniaeth i’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg gan y disgyblion.

Mae’r ysgol yn defnyddio holiaduron plant a rhieni i gasglu gwybodaeth am eu defnydd o’r Gymraeg ac yn
ymateb iddynt .

Arwyddwyd:

Pennaeth yr Ysgol __________________________

Cadeirydd Llywodraethwyr_________________ Cynrychiolydd Disgyblion_____________________
Cynrychiolydd Rhieni_____________________ Cynrychiolydd Staff Ategol____________________

