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Fformat y sesiwn

• Cyflwyniad ar Fframwaith Cwricwlwm i Gymru.

• Cynnwys rhai gweithgareddau ymarferol.

• Cyfle i ateb cwestiynnau yn y bar sgwrsio.

• Mae’r sesiwn yn cael ei recordio



Y Cwricwlwm i Gymru: Y daith i 2022
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Sesiwn 1: Amcanion

• Deall fframwaith y Cwricwlwm i Gymru. 

• Beth yw'r gwahanol fathau o gwricwlwm, a sut y 
cynrychiolir y cwricwlwm yn ein hysgolion? 

• Trafod unrhyw gamsyniadau. 

• Dechrau deall goblygiadau ffordd newydd o weithio. 

• Cyfle i drafod a chyfeirio at ganllawiau'r cwricwlwm. 



Ble ydw i'n dechrau

a beth ddylwn i ei

ddarllen?

2015
2020 2020

2020



Cyfle i adlewyrchu

Dechrau
ystyried

gweledigaeth
a’r 4 diben

Trafodaeth
staff ar beth

fydd yn
wahanol

Cyfarwydd
gyda’r

fframwaith
newydd

Wedi
darllen y 
canllaw







Beth mae’r 4 diben yn ei olygu ?

• O sasbwynt y dysgwr? 

• O safbwynt yr athro?

• O safbwynt y rhiant? 

• Fel ymwelydd i’r ysgol, beth fyddwn i’n ei weld?

• Oes gan y 4 diben egni cyfatral? 

• Oes unrhyw un o’r 4 diben wedi bod yn amlwg yn ystod
Covid 19?   



Beth mae’r Cwricwlwm yn ei olygu i chi? 

Ffynhonnell: Y Llawlyfr

Dylunio’r Cwricwlwm
Uwchradd (Waters and Male, 
2012)

Sut fyddech yn diffinio’r Cwricwlwm? Teimlwch yn rhydd i roi
eich sylwadau yn y chat.



Beth yw Cwricwlwm? 

Y pynciau sy’n cynnwys cwrs astudio mewn ysgol

neu goleg (diffiniad yn y geiriadur)

Yr holl brofiadau a gweithgareddau dysgu ac 

asesu sy’n cael eu cynllunio gyda’r nod o fodloni

dibenion diffiniedig addysg (Donaldson, 2015)



Beth yw Cwricwlwm? 

Cwricwlwm ysgol yw popeth y mae dysgwr yn ei

brofi wrth olrhain y pedwar diben. Nid yn unig

ydyw yr hyn rydym yn ei addysgu, ond sut

rydym yn addysgu ac yn hanfodol, pam ein bod 

yn ei addysgu. 

(Y Cwricwlwm i Gymru, 2022)





Dyluniad y Cwricwlwm

Cwricwlwm bwriadedig (fel a mynegir yn y 

rhethreg polisi)

Cwricwlwm a weithredir (bywyd go iawn yn yr

ysgol ac arferion ystafell ddosbarth)

Cwricwlwm cyflawnedig (fel ym mhrofiadau a 

deilliannau dysgwyr)"

(Van Den Akker 2007)



Natur cwricwlwm yn ein hysgolion? 

• Mae cwricwlwm cynlluniedig yn wahanol i gwricwlwm

sy’n cael ei ‘dderbyn’ neu ei ‘brofi’.

• Cwricwlwm cudd.

• Cwricwlwm ffurfiol ac anffurfiol.

Kelly A V (1999 and 2004) The Curriculum: Theory and 

Practice. Fourth and Fifth Editions, SAGE Publications.

Beth am degwch? Sut allwn ni sicrhau hyn?



Beth yw’r mathau o gwricwlwm
sydd gennym? 

1988 hyd heddiw:

Cwricwlwm cynnwys a deilliannau, 
wedi’i ddiffinio drwy gynnwys, 
sgiliau, amrywiaeth a lefelau

penodol.

Manylebau TGAU yn amlinellu
cynnwys a deilliannau.

Efallai mai’r Cyfnod Sylfaen oedd
cychwyn model proses?

Cwricwlwm i Gymru 2022 
ymlaen:

Cwricwlwm proses sy’n cychwyn
gyda’r 4 diben.

Model proses yn y MDPh drwy
fanyleb ‘syniadau mawr’, y 

cysyniadau allweddol sy’n rhai
tymor hir a nod cyson pob MDPh

er mwyn datblygu.

Mwy o hyblygrwydd dros gynnwys
a dulliau penodol.



Tebygrwydd a gwahaniaethau 2008 – 2022

Cwricwlwm 2008 Cwricwlwm 2022

Cyfnod Sylfaen, Cyfnodau Allweddol 2,3 a 
4.

Un continwwm o ddysgu 3-16 oed

13 maes pwnc y Cwricwlwm
Cenedlaethol.

6 MDPh sy’n cynnwys nifer mwy o bynciau.

Sgiliau trawsgwricwlaidd Llythrennedd, 
Rhifedd a Chymhwysedd Digidol.
FfRhD/FfCD.

Sgiliau trawsgwricwlaidd Llythrennedd, 
Rhifedd a Chymhwysedd Digidol. FfRhD/FfCS
fel arweiniad ategol.

Fframwaith Sgiliau Anstatudol, y 
Fframwaith ADCDF, arweiniad gyrfaoedd
a’r byd gwaith.

Sgiliau hanfodol a themau trawsgwricwlaidd
wedi’u hymgorffori ar draws y cwricwlwm.

Fframwaith Addysg Rhyw a 
Chydberthynas, Addysg Grefyddol ac 
Addysg Bersonol a Chymdeithasol.

Bydd ARhC, CGM, Saesneg a Chymraeg yn
parhau’n elfennau statudol. Mae Addysg
Bersonol a Chymdeithasol wedi’i hymgorffori
yn y MDPh Iechyd a Llesiant.



Beth sy’n wahanol?



Navigating the Curriculum Documentation



MDaPh Tri chyfrifoldeb

trawsgwricwlaidd
Sgiliau

Cyfannol

Egwyddorion

cynnydd

Pa un o’r MDaPh

sydd yn cynnwys 5 

hyfedredd rhyng-

ddibynnol?

Themau

trawsbynciol

Beth yw’r

elfennau

cwricwlwm

gorfodol

3 prif beth da chi’n
wybod am CiG

Rhywbeth o fewn
Cwricwlwm i Gymru
sy’n unioniefo’ch

credoau a’ch
gwerthoedd.

Rhywbeth am Gwricwlwm i
Gymru sydd yn dal i gylchu o 

amgylch yn eich pen.







Strwythur y cwricwlwm

Sgilliau trawsgwricwlaidd Llythrennedd, Rhifedd, Cymhwysedd Digidol a 
Sgiliau Cyfannol

Elfennau trawsbynciol: ARhC, CCUHP, Amrywiaeth, Gyrfaoedd a phrofiadau sy’n ymwneud
â gwaith a chyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.  



Pynciau yn y cwricwlwm

Cwricwlwm i Gymru 2022:
Celfyddydau
Mynegiannol

Celf
Cerddoriaeth
Drama
Ffilm a’r
Cyfryngau
Digidol
Dawns

Dyniaethau

Daearyddiaeth
Hanes
Astudiaethau
Busnes
Astudiaethau
CGM

IaLl

AG
Cynnwyd yr
ymdrinniwy
d ag ef yn
flaenorol yn
ABCh
ARh

Iaith, 
llythrennedd a 
chyfathrebu: 

Cymraeg
Saesneg
Ieithoedd
Rhyngwladol

Maths a 
Rhifedd

Gwyddoniaeth
a Thechnoleg

Gwyddoniaeth
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Dylunio a 
Thechnoleg
Cyfrifiadureg



Pob maes dysgu a phrofiad:

DATGANIADAU O’R HYN SY’N BWYSIG

EGWYDDORION CYNNYDD

DISGRIFIADAU DYSGU 

CYNLLUNIO EICH CWRICWLWM 

• Sgiliau cyfannol

• Manylion penodol o’r MDaPh

• Cysylltiadau gyda MDaPh eraill

• Themâu trawsgwricwlaidd



Gwyddionaeth a ThechnolegMathemateg a Rhifedd

Ieithoedd, Llythrennedd a ChyfathrebuY Dyniaethau

Iechyd a LlesY Celfyddydau Mynegiannol

GWELEDIGAETH o 4 DIBEN
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Defnydd o ddelweddau i wneud synnwyr.











Model Cwricwlwm i Gymru

Gweithgaredd - Bydd y clip canlynol yn rhoi 
esboniad o fodel y cwricwlwm. Yn eich llyfr 
gwaith, o dan y penawdau a ddarperir gwnewch 
nodyn o: 

a) Unrhyw beth diddorol neu ddefnyddiol i 
egluro'ch dealltwriaeth o'r model ymhellach

b) Unrhyw gwestiynau pellach sydd gennych am 
y model 



Datganiadau o’r ‘Hyn sy’n Bwysig’

• Syniadau mawr.

• Cysyniadau lefel uwch allweddol.

• Gyda’i gilydd, maent yn ymgorffori’r hyn sy’n bwysig
mewn Maes Dysgu a Phrofiad.



Rydym yn gweld ac yn gwneud synnwyr o’r byd drwy amrywiaeth o ddigwyddiadau a phrofiadau. 

Mae’r dyniaethau’n annog dysgwyr i adolygu’n feirniadol y ffyrdd y mae’r digwyddiadau a’r 

profiadau’n cael eu canfod, eu dehongli a’u cynrychioli. Oherwydd eu bod yn ffurfio eu safbwyntiau 

gwybodus eu hunain ac yn cydnabod rhai eraill, gall dysgwyr hefyd ddatblygu 

hunanymwybyddiaeth.  

Bydd dysgu sut gall swfbwyntiau byd-eang a ffactorau ddylanwadu ar ganfyddiadau a dehongliadau 

eu hunain ac eraill annog dysgwyr i ddatblygu a gwerthfawrogi sut mae cyd-destunau’n dylanwadu 

ar adeiladu naratifau a sylwadau. Drwy archwilio sut a pham mae dehongliadau’n wahanol an by 

critical understanding of a rang thrwy ddealltwriaeth feirniadol o amrywiaeth o dystiolaeth, byddant 

mewn lle gwell i werthuso eu dilysrwydd.  

Bydd yr agwedd hon ar faes yn annog archwilio cysyniadau, gan gynnwys ceisio ystyr, gwneud 

beirniadaeth, cwestiynau eithaf ac athronyddol, sylwadau, safbwyntiau, dehongliadau, arwyddocâd 

a dilysrwydd. 

Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth, ac yn cael eu

canfod, eu dehongli a’u cynrychioli mewn ffyrdd gwahanol. 



Rydym yn gweld ac yn gwneud synnwyr o’r byd drwy amrywiaeth o 
ddigwyddiadau a phrofiadau. Mae’r dyniaethau’n annog dysgwyr i
adolygu’n feirniadol y ffyrdd y mae’r digwyddiadau a’r profiadau’n cael eu
canfod, eu dehongli a’u cynrychioli. Oherwydd eu bod yn ffurfio eu
safbwyntiau gwybodus eu hunain ac yn cydnabod rhai eraill, gall dysgwyr
hefyd ddatblygu hunanymwybyddiaeth.

Bydd dysgu sut gall swfbwyntiau byd-eang a ffactorau ddylanwadu ar
ganfyddiadau a dehongliadau eu hunain ac eraill annog dysgwyr i ddatblygu
a gwerthfawrogi sut mae cyd-destunau’n dylanwadu ar adeiladu naratifau a 
sylwadau. Drwy archwilio sut a pham mae dehongliadau’n wahanol an by 
critical understanding of a rang thrwy ddealltwriaeth feirniadol o 
amrywiaeth o dystiolaeth, byddant mewn lle gwell i werthuso eu
dilysrwydd.

Bydd yr agwedd hon ar faes yn annog archwilio cysyniadau, gan gynnwys
ceisio ystyr, gwneud beirniadaeth, cwestiynau eithaf ac athronyddol, 
sylwadau, safbwyntiau, dehongliadau, arwyddocâd a dilysrwydd.

Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth, ac yn cael eu

canfod, eu dehongli a’u cynrychioli mewn ffyrdd gwahanol. (NH)



Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn pethau
byw sy’n dibynnu ar ei gilydd i oroesi. 

Drwy gydnabod amrywiaeth pethau byw a sut maent yn
rhyngweithio â’u hamgylchedd, gall dysgwyr ddatblygu
dealltwriaeth o sut mae’r rhain wedi esblygu dros gyfnodau
sylweddol o amser. Mae angen amodau ac adnoddau
penodol ar yr holl bethau byw i oroesi ac efallai y bydd angen
iddynt gystadlu gydag organebau eraill i wneud hynny.

Mae bodau dynol yn ffurfio rhan o’r byd byw a gall ein
penderfyniadau a’n gweithrediadau, ynghyd â detholiad
naturiol, effeithio ar amrywiaeth bywyd. 

Mae gwybod am strwythurau a swyddogaethau pethau byw
yn galluogi dysgwyr i ddeall sut mae’r pethau hyn yn tyfu, yn
datblygu ac yn atgynhyrchu’n llwyddiannus.Mae datblygu
dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n effeithio ar iechyd a llwyddiant
organebau’n ein galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus, 
gan gynnwys am atal a thrin clefydau.



• Cynyddu ehangder a dyfnder gwybodaeth
• Dyfnhau dealltwriaeth o’r syniadau a’r

disgyblaethau o fewn meysydd
• Mireinio a datblygu soffistigriddrwydd wrth

ddefnyddio sgiliau
• Gwneud cysylltiadau a throsglwyddo dysgu i

gyd-destunau newydd
• Cynyddu effeithiolrwydd fel dysgwr

Egwyddorion Cynnydd



Cymwyseddau Mathemateg a 
Rhifedd

• Dealltwriaeth gysyniadol
• Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau
• Rhuglder
• Rhesymu rhesymegol
• Cymhwysedd strategol



• Maent yn disgrifio’r daith cynnydd sy’n ymwneud â 

Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig

• maent yn cefnogi ymarferwyr drwy ddarparu

gwybodaeth am wedd dysgu, i gefnogi cynllunio, 
asesu ac ymyriad.

• Yn seiliedig ar waith CAMAU ar gynnydd.

Disgrifiadau Dysgu



Disgrifiad Dysgu Enghreifftiol

Gallaf nodi pwy sy’n
edrych ar fy ôl a 

phwy yw fy nheulu
a’m ffrindiau

Gallaf adnabod bod 
mathau gwahanol o 
berthnasoedd y tu
hwnt i’m teulu a’m

ffrindiau

Gallaf ddeall bod yna
wahaniaethu mewn

mathau o 
berthnasoedd a bod 

perthnasoedd yn
newid dros amser.

Gallaf ddangos
ymwybyddiaeth

ddatblygol o natur
gymhleth

perthnasoedd

Gallaf ddangos
dealltwriaeth o natur

gymhleth
perthnasoedd mewn

amrywiaeth o gyd-
destunau a 

dealltwriaeth o sut y 
dylanwadir arnynt
gan amrywiaeth o 

ffactorau



Asesu yng Nghwricwlwm i Gymru



Beth yw’r camsyniadau cyffredin
am y Cwricwlwm i Gymru?

❖ Nid oes unrhyw wybodaeth yn y 
Cwricwlwm?

❖ Oes angen dull ‘thematig’?

Trafodaethau pellach yn sesiwn 2 a 3.



I gloi a chamau nesaf

• Darllenwch adran dylunio’ch cwricwlwm o ganllawiau’r

cwricwlwm: https://hwb.gov.wales/curriculum-for-

wales/designing-your-curriculum/

•Llawlyfr atodol gyda throsolwg o’r gweithgareddau.

•Cynllunio ar gyfer newid cwricwlwm – Sesiwn 2 a 3 ym mis

Mehefin

•Ysytriwch y Papurau Procio wrth drafod arweinyddiaeth, 

gweledigaeth, pedagogiaeth, asesu a chynllunio’r

cwricwlwm.

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/designing-your-curriculum/

