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Cynnwys Disgyblion yn y Cynllunio
Ystyriaethau ac ymchwil

Mae Shirley Clarke yn ei nodi fe un o’r 3 ffactor pwysicaf o ran dysgu effeithiol.

“Conditions to be able to function as an active learner - Shirley Clarke 
1. Diwylliant o ddysgu, cefnogaeth emosiynol, hinsawdd 

• Meddylfryd o dwf 
• Metawybyddiaeth
• Dysgu gallu cymysg

2. Disgyblion yn rhan o’r cynllunio
3. Partneriaid trafod” 

“The tradition has been that teachers plan lessons away from the children, sometimes 
asking them what they already know about the subject matter but paying lip service 
to their involvement. By involving children at the planning stage, their interest and 
motivation is increased and their achievement is greater because of this ownership.” - 
Shirley Clarke, 2018

Dylid rhoi pob cyfle i ddisgyblion chwarae rhan wrth gynllunio eu dysgu a’u cynnydd. Mae hyn yn cynnwys 
rhoi lle i lais y disgybl wrth gynllunio cynnwys y dysgu a sut y bydd yn dysgu ond hefyd mewn trafodaethau 
adborth gydag athrawon ar eu cynnydd a’r camau nesaf.

rhesymau dros gynnwys disgyblion yn y cynllunio
• Mae’r disgyblion yn hollol weithredol yn eu dysgu
• Mae’n cadw’r dysgu’n weledol a rhyngweithiol
• Mae’n datblygu sgiliau cyd- gynllunio disgyblion
• Mae trafodaethau disgybl ac athrao am gynnydd a dealltwriaeth yn eu galluogi i gynllunio’r camau 

cyraeddadwy nesaf mewn dysgu 
• Mae’n rhoi llais cryf i ddisgyblion yn eu haddysg ac yn rhoi llwyfan i’w creadigrwydd a’u dychymyg.
• Mae’n cryfhau ‘r berthynas rhwng athrawon a disgyblion -  yr athrawon yn parchu syniadau a barn eu 

disgyblion.  Mae addysgu rhyngweithiol wedyn yn gallu digwydd.
• Mae’n atgyfnerthu cymhelliant disgyblion eu hannibyniaeth a’u hyder wrth wynebu dysgu newydd.
• Mae’n atgyfnerthu’r defnydd o egwyddorion Asesu Ffurfiannol effeithiol yn yr ystafell ddosbarth. 
• Mae’n rhoi perchnogaeth i ddisgyblion am eu dysgu. Does dim byd yn rhoi ymdeimlad o berchnogaeth 

i ddisgwyl na’r athro/awes yn dweud bod gwaith y wers/wythnos yn mynd i ateb ei ymholiad/ sylw/
syniad .

• Mae’n  grymuso disgyblion ac yn datblygu eu hannibyniaeth fel dysgwyr. Mae agor drysau addysgu 
creadigol a chyfoethogi profiadau disgyblion

• Mae’n gallu cynnwys rheini a’r gymuned ehangach ym mhrofiadau’r disgyblion 
• Mae creu ffresni a newydd-deb i’r athro/awes. Nid yw’r un dosbarth yr un fath, felly pam defnyddio’r un 

gwersi /cynnwys dro ar ôl tro?
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Cynnwys Disgyblion yn y Cynllunio

cynnwys disgyblion yn y cynllunio ar waith  

• Mae gofyn i athro/athrawes fod yn hyderus a threfnus o ran pa sgiliau sydd angen  sylw 
mewn uned benodol o waith.

• Mae angen bod yn hyderus a hyblyg o ran cynllunio a bod yn barod i ddilyn syniadau, lefel 
gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion a chynllunio’n ffurfiannol o’r fan honno.

• Nid yw gweithredu fel hyn yn mynd i sicrhau casgliad o gynlluniau taclus y gellid eu tynnu 
allan a’u hail ddefnyddio yn flynyddol. Yn hytrach. mae’n mynd i sicrhau ffresni yn eich addysgu a 
sicrhau bod y profiadau yn berthnasol i ddisgyblion y dosbarth ar y pryd. 

• Bydd y strategaethau asesu ffurfiannol a ddefnyddir yn ddyddiol mewn gwersi yn sicrhau dealltwriaeth 
gyffredin o gynnydd a’r camau nesaf. Mae hyn yn helpu’r athro i gynllunio ar gyfer cynnydd pellach a’r 
disgybl i fod yn ymwybodol o’r gôl nesaf a sut i weithio tuag ato.

Mae grwpiau ymchwil gweithredol Shirley Clarke dros y blynyddoedd  wedi adnabod 5  prif elfen sydd yn  
sicrhau llwyddiant ac effaith mwyaf  cynnwys y disgyblion yn y broses gynllunio.

1. Darganfod yr hyn y maent eisioes yn ei wybod / gallu ei wneud.
• Rhannu’r pwnc i mewn i wahanol benawdau a gofyn beth maen nhw’n ei wybod am bob rhan (ee 

ar gyfer astudiaeth o fwystfilod bach  beth y maent yn ei wybod am gylch bywyd pili-pala, cynefin y 
morgrug, pa wahanol fwystfilod sydd yna, beth y maent yn ei fwyta ac yn y blaen)

• Rhoi adnoddau plant i’w harchwilio i weld beth maen nhw’n ei wybod yn barod (ee cydrannau / 
magnetau a metelau trydanol) neu gardiau geirfa i’w trafod

• Dangos llun gyda datganiad (e.e. llun o dŷ Oes y Cerrig a datganiad ‘Mae hwn yn dŷ Fictorianaidd’ A 
ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno? Rhoi rhesymau.

2. Trochi yn y pwnc.
• Fel arfer, mae trochi yn brynhawn o wahanol fewnbwn, a osodir yn aml yn y neuadd, er mwyn i blant 

gael syniad eang o’r cynnwys, gan roi mwy o siawns iddynt feddwl am yr hyn yr hoffent ei ddysgu 
(ee ar gyfer pwnc ar India: fideo, blasu bwyd, saris, cerddoriaeth ac ati. Ar gyfer pwnc gwyddoniaeth 
efallai y byddant yn cael deunyddiau i archwilio neu dasg anodd, a fydd yn eu harwain i weld pa 
sgiliau newydd y maent angen eu dysgu (e.e. a allwch chi wneud planhigyn dyfu i’r ochr?)

3. Cyflwyno’r prif sgiliau sydd i gael sylw.
• Mae cyflwyno’r sgiliau angenrheidiol i ddisgyblion  yn gam pwysig, oherwydd fel arall gallwch gael 

llawer o syniadau ar hap yn hytrach na chysylltiadau â’r sgiliau rydych chi am eu cynnwys. 

4. Gofyn i ddisgyblion am syniadau am sut yr hoffent ddysgu’r sgiliau hynny
• Unwaith y bydd gan ddisgyblion wybodaeth am y sgiliau, naill ai mewn ffurf syml neu fel deilliannau 

dysgu, gallent rannu syniadau a chynnig  syniadau am weithgaredd gyda’r athro.
Gellir cofnodi hun ar wal ddysgu, fel map meddwl a.y.b. Unwaith mae’r sgiliau sydd angen eu dysgu 
wedi eu hoelio, mae lle i gryn hyblygrwydd gyda gweithgareddau a thasgau. 

5. Cynnwys rhieni
• Mae ‘n ffordd dda o roi gwybod i rieni am yr hyn sy’n digwydd yn y dosbarth ond hefyd i gael mynediad 

at amrywiaeth o sgiliau ac adnoddau defnyddiol all gyfoethogi profiadau’r disgyblion. 
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cynnwys disgyblion yn y cynllunio yn llwyddiannus

lle bo angen datblygu ymhellach:

• Cynllunio i gyd yn athro ganolog ac yn cael ei drosglwyddo i ddisgyblion.
• Dilyn trywydd disgyblion heb ffocws digonol ar y sgiliau sydd angen sylw. Diffyg dilyniant  a 

chynnydd yn aml yn ganlyniad i hyn.  
• Disgyblion yn ansicr o’r sgiliau y maent yn eu dysgu a ddim yn gweld rheswm, pwrpas  na chyd-destun i’w 

tasgau a’u gwaith
• Diffyg hyder a brwdfrydedd disgyblion am eu gwaith 
• Disgyblion yn  rhy oddefol ac yn or ddibynnol ar yr athro
• Diffyg gallu disgyblion i weithio’n annibynnol, ni all llawer ddyfalbarhau na datrys problemau heb geisio 

cymorth yn rheolaidd
• Disgyblion yn ansicr o gamau nesaf eu dysgu. 

Cynnwys Disgyblion yn y Cynllunio

ARFERION GORAU:

• Llais cryf i ddisgyblion yn eu dysgu, e.e. cynllunio tasgau, dewisiadau mewn dulliau cyflwyno 
gwybodaeth, camau nesaf eu dysgu ar sail adborth amrywiol 

• Ysbrydolir y disgyblion gan yr annibyniaeth sydd ar gael, e.e. cyfleoedd i weithio ar brosiectau 
unigol, gwneud dewisiadau am eu dysgu

• Y cynllunio a’r  daith ddysgu  yn weledol yn y dosbarth e.e. wal ddysgu 
• Hyblygrwydd o ran hyd a gweithgareddau penodol yn unol â diddordeb y disgyblion
• Disgyblion yn rheoli eu dysgu eu hunain ac yn cyflawni gweithgareddau ymestynnol a hwylusir gan yr 

athro. Mae hyn yn digwydd ar draws pob lefel gallu. 
• Athrawon yn  cynnal trafodaethau parhaus am gynnydd, dealltwriaeth a’r camau nesaf o ddydd i ddydd yn 

y dosbarth.


