
 

  

                                                    
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn uchelgeisiol yn ei nod i ddysgwyr awtistig.  Ceisiwn ddarparu 
addysgu a dysgu rhagorol sy'n canolbwyntio ar ddilyniant.  Byddwn yn gweithio gyda'n 
partneriaid i sicrhau erbyn Medi 2017 bod y coleg yn arddangos ein bod yn: 

1. Deall a chydnabod hawliau ac anghenion dysgwyr awtistig trwy wrando ar eu barn, 
cynllunio trwy ganolbwyntio ar yr unigolyn, a'u helpu i gyflawni'r canlyniadau a 
ddymunant. 
 

2. Gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion lleol er mwyn i fyfyrwyr awtistig allu cael 
profiad o fywyd coleg a'u helpu i bontio'n llwyddiannus o'r ysgol i'r coleg. 
 

3. Sicrhau bod pob aelod o staff y coleg yn deall awtistiaeth, a bod staff addysgu yn 
manteisio ar wybodaeth arbenigol i addasu'r cwricwlwm mewn modd effeithiol a 
datblygu dulliau addysgu cynhwysol i ddysgwyr awtistig. 
 

4. Mabwysiadu ymagwedd hyblyg, gan alluogi dysgwyr i wneud cynnydd trwy raglenni 
astudio ystyrlon, wedi'u personoli yn y lleoliadau ac o fewn yr amserlenni sy'n gweithio 
orau iddynt. 
 

5. Meithrin perthynas â rhieni a gofalwyr, busnesau lleol, darparwyr tai a sefydliadau 
addysg uwch er mwyn helpu pob dysgwr i bontio'n effeithiol o'r ysgol i'r coleg, ac o'r 
coleg i fyw bywyd bob dydd, gan ddysgu a gweithio mor annibynnol â phosibl. 
 

6. Bodloni dyletswyddau cyfreithiol er mwyn gwneud addasiadau rhesymol i ddysgwyr 
awtistig, trwy ddefnyddio ein hymdrechion gorau i symud y rhwystrau i ddysgu. 
 

Byddwn yn darparu tystiolaeth i ddangos hyn trwy wneud y canlynol:- 

 Llunio cynllun gweithredu ar gyfer ymgorffori'r Siarter hwn yn ein cynllun strategol. 

 
 Darparu adroddiad blynyddol i'r Llywodraethwyr ar gynnydd yn erbyn pob un o'r meysydd 

uchod. 
 

 Sicrhau bod ein strategaeth llais y dysgwr yn ymgysylltu'n effeithiol â dysgwyr awtistig ac 
yn ymateb i'w barn. 
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Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Siarter Cynhwysiant y Coleg 

 
 

 
1.  Sicrhau bod dysgwyr yn deall beth y gall y coleg ei gynnig iddynt. 

 Trafod dewisiadau eraill cyn ac yn ystod cofrestru er mwyn dewis y rhaglen astudio 

gywir.  Trefnu tiwtorialau un i un rheolaidd bob tymor, gan osod targedau priodol ar 

gyfer llwyddiant a dilyniant. 

 

2. Mynychu pob adolygiad myfyriwr a gynhelir yn yr ysgol.  Rhannu'r wybodaeth briodol 

a ddarperir gan ysgolion a'r tîm gyrfaoedd.  Gosod dyddiadau ar gyfer diwrnodau 

pontio naill ai'n unigol neu fel grŵp. 

 
3. Hyrwyddo awtistiaeth yn gadarnhaol o fewn y coleg, trwy annog staff i fynychu 

Datblygiad Proffesiynol Parhaus priodol yn rheolaidd.  Monitro dulliau addysgu trwy ein 

gweithdrefnau ansawdd a hybu arbenigedd allanol er mwyn gwerthuso ein cynnydd. 

 
4. Gosod targedau unigol priodol trwy gyfrwng tiwtorialau un i un i sicrhau llwyddiant 

myfyrwyr.  Addasu rhaglenni dysgu os oes modd i ateb anghenion dysgwyr. 

 
5. Parhau i gyfathrebu ac ymgysylltu â'r holl randdeiliaid allanol priodol trwy gyfrwng 

llythyrau, cyfarfodydd, straeon llwyddiant ac ymweliadau.  Sicrhau bod ein dysgwyr i 

gyd yn pontio'n llwyddiannus i fywyd ar ôl gadael y coleg gan roi cymorth ac arweiniad 

priodol. 

 
6. Symud unrhyw rwystrau i ddysgwyr Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig trwy 

wrando ac ymateb i ddyletswyddau cyfreithiol, adborth gan bartneriaid, Llais y 

Dysgwr a chyrraedd targedau cwblhau llwyddiannus. 

 
 


