Synhwyraidd a Meddygol
Dyddiadau i'w cyflwyno
Teitl y Cwrs

Codi a Chario
Disgyblion ag
Anghenion
Arbennig Hyfforddiant
Llawn

Codi a Chario
Disgyblion ag
Anghenion
Arbennig Hyfforddiant
Gloywi

Disgrifiad

Cyfrwng
Cyflwyno

Dyma gwrs 2 ddiwrnod sy'n ymdrin â symud a
chodi a chario plant a phobl ifainc â nam
symudedd. Nod y cwrs yw trafod holl ofynion
damcaniaethol ac ymarferol Rheoliadau
Gweithrediadau Codi a Chario 1992 yn ogystal
â’r deddfwriaethau eraill sy’n berthnasol i godi a
chario mewn ysgolion prif ffrwd.
Bydd yr wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol
a gaiff ei chynnig ar y cwrs yn helpu
Cynorthwywyr
Cymorth Dysgu i gyflawni eu dyletswyddau codi
a chario disgyblion yn ddiogel a chyfforddus.
Mae hyfforddiant gloywi undydd ar gael ar gyfer
y cwrs yma. Nod y cwrs yw diweddaru
gwybodaeth ddamcaniaethol yr hyfforddiant
craidd, ac mae rhan helaeth ohono’n
canolbwyntio ar godi a chario ymarferol, gan
adlewyrchu anghenion yr unigolyn dan sylw
gyda dulliau datrys problemau.

Mae angen hyfforddiant gloywi bob dwy flynedd.
Bydd yr hyfforddiant ar gael i bawb sy'n dod i'r
cwrs llawn.

Cynulleidfa
darged

Tymor yr
Hydref
25 &
26/11/2021

Tymor y
Gwanwyn
13 &
14/01/2022
neu
17 &
18/03/2022

Tymor yr
Haf
28 &
29/04/2022
neu
23 &
24/06/2022

Cynorthwywyr 18/11/2021
Cymorth
Dysgu,
Cynorthwywyr
Anghenion
Arbennig

07/01/2022
neu
11/03/2022

21/04/2022
neu
17/06/2022

Cynorthwywyr
Cymorth
Dysgu,
Cynorthwywyr
Anghenion
Arbennig

MS
Teams

Bwriad y cwrs hanner diwrnod yma yw codi
ymwybyddiaeth o anghenion disgyblion ag
anawsterau corfforol a meddygol a goblygiadau
ar ddysgu.
· Dyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb
Bodloni'ch
2010
dyletswyddau · Polisïau a gweithdrefnau - cyfrifoldebau'r ALl
o dan Ddeddf a'r ysgol
Cydraddoldeb · Yr heriau sy'n wynebu teuluoedd
ar gyfer
· Cynllun eistedd ac offer
Disgyblion ag · Gofal personol, meddyginiaeth a rhaglenni
Anghenion
unigol
Corfforol a
· Defnyddio pecyn cymorth RhCT i gefnogi
Meddygol
cynhwysiant effeithiol
Mae gan dros 240 o ddisgyblion yn RhCT nam
ar y synhwyrau. Bydd y cwrs hanner diwrnod
Creu
yma'n galluogi cyfranogwyr i ddeall yr
amgylchedd
anawsterau y mae disgyblion â nam ar y clyw
galluogi ar
neu olwg yn eu hwynebu yn yr ystafell
gyfer
ddosbarth.
disgyblion
Bydd y cwrs yn galluogi cyfranogwyr i greu
synhwyraidd
amgylchedd cynhwysol sy'n golygu bod modd i'r
(Nam ar y
disgyblion yma fanteisio ar y cwricwlwm a
Clyw/Golwg)
chyflawni gyda'u cyfoedion.
Bwriad y cwrs hanner diwrnod yw gwella
dealltwriaeth staff o anghenion disgyblion sydd â
Bod yn
nam ar y clyw.
gymorth i
Awgrymiadau ynghylch sut i fod yn effro i
staff i godi
fyddardod
safonau ar
Sicrhau bod yr amgylchedd dysgu yn diwallu
gyfer
anghenion disgyblion â nam ar eu clyw
disgyblion â
Gwybodaeth sylfaenol am golli/profi clyw
nam ar y clyw Defnyddio cymhorthion clyw

Cydlynwyr
Anghenion
Dysgu
Ychwanegol,
Cynorthwywyr
Cymorth
Dysgu

Aelodau o'r
garfan ADY,
Athrawon a
staff cymorth

Athrawon a
staff cymorth

