
Dylunio a Datblygu’r 
Cwricwlwm

Rhan 3 – Ystyriaethau o ran dylunio 
MDPh a Dysgu Proffesiynol

Croeso. Bydd y cyfarfod yn cychwyn yn fuan… tra byddwch 

chi’n disgwyl…

Cofiwch dawelu eich microffon ar ddechrau’r cyfarfod – fe 

wnaiff hyn ein helpu ni i sicrhau’r ansawdd sain gorau ar gyfer 

yr holl gyfranogwyr.

.



Y Cwricwlwm i Gymru: Y 
Daith i 2022 

Ymgysylltu
Dylunio, cynllunio ac 

arbrofi

Gwerthuso a pharatoi i 
addysgu’r cwricwlwm 

am y tro cyntaf

Arwain Newid yn Effeithiol

Gweledigaeth
Deall y model

Arwain addysgeg
Amser a lle i gynnal DP

1) Model y Cwricwlwm i 
Gymru

2) Modelau datblygu 
cwricwlwm

3) Ystyriaethau o ran Dylunio 
MDPh a Dysgu Proffesiynol

4) Cynnydd ac Asesu

Diwylliant o ymchwilio 
ac ymholi



Ystyriaethau allweddol o ran dylunio’r cwricwlwm

Ystyriaethau ynghylch cyd-destunau dysgu a 

chynnwys

Sut gall uwch arweinwyr gynorthwyo â datblygiad 

cwricwlwm y MDPh?

Pwy ddylai gyfranogi at y gwaith o ddylunio’r 

cwricwlwm?

Amcanion y sesiwn



Dylunio’r Cwricwlwm – Ystyriaethau 
Allweddol

Egwyddorion dylunio’r 

cwricwlwm

I ba raddau mae’r rhain yn 

sail i’ch cwricwlwm?

Sut wnewch chi gynnwys 

ystyriaeth o’r egwyddorion 

ynghylch dylunio yn eich 

gwaith datblygu’r 

cwricwlwm a’r cylch 

monitro, arfarnu ac 

adolygu?

Nodwch eich syniadau yn y 

blwch sgwrsio



Ystyriaethau o ran Dylunio-
Elfennau Gorfodol

• Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

• Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

• Cymraeg

• Saesneg

Mae 3 elfen orfodol yn rhan o’r MDPh.

Mae un yn elfen drawsbynciol.

Sut wnaiff hyn effeithio ar eich gwaith dylunio’r 
cwricwlwm? 



Ystyriaethau o 
ran dylunio'r
cwricwlwm i

gyflawni'r
pedwar diben

Meysydd Dysgu a 
Phrofiad.

Datganiadau o'r Hyn 
sy'n Cyfrif.

Cysylltiadau rhwng ac o 
fewn Meysydd ac 

Elfennau Gorfodol.

Cyfrifoldebau 
trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd, 
Rhifedd a 

Chymhwysedd 
Digidol.

Sgiliau Cyfannol
creadigrwydd ac 

arloesedd, cynllunio 
a threfnu, meddwl 

yn feirniadol a 
datrys problemau, 
ac effeithiolrwydd 

personol.

Addysgeg a 
Phrofiadau

Dysgu

Cynnydd ac 
Asesu

Addysg Cydberthynas a 
Rhyw, Gyrfaoedd ac 

Addysg sy’n Gysylltiedig 
â Gwaith, themâu Lleol, 

Cenedlaethol a Byd-
eang. Gweithgaredd 1: 

I ba raddau ydych 

chi wedi ystyried 

y rhain wrth i chi 

ymgysylltu â’r 

cwricwlwm hyd yn 

hyn?



Ystyriaethau Allweddol o ran Dylunio’r 
Cwricwlwm – Themâu Trawsbynciol

CCUHP Amrywiaeth
Addysg 

Cydberthynas a 
Rhywioldeb

Gyrfaoedd a 
Phrofiadau sy’n 

Gysylltiedig â 
Gwaith

Cyd-destunau Lleol, 
Cenedlaethol a Byd-

eang

Themâu y dylid eu hymgorffori yn yr hyn a ddysgir ym mhob rhan o’r cwricwlwm. 

Yn fwy perthnasol i’r cynnwys a ddewisir yn rhai o’r MDPh. 

Pa heriau mae’r themâu trawsbynciol hyn yn 

eu creu o safbwynt dylunio’r 

cwricwlwm? Nodwch eich syniadau yn y 

blwch sgwrsio.



Ystyriaethau o 
ran cyd-destunau 
dysgu a 
chynnwys

• Mae’n cychwyn â’r cwestiwn –
Beth yw diben addysg?

• 'Mae’n golygu rhoi’r gorau i 
ofyn ‘pa bynciau ddylem ni eu 
haddysgu?’, ac yn lle hynny, 
gofyn ‘pa wybodaeth, sgiliau 
a rhinweddau sy’n ofynnol i 
ddod yn unigolyn addysgedig 
sy’n gallu ffynnu mewn 
cymdeithas ddemocrataidd 
fodern a chymhleth?’ (Priestley 
2019)

Mae’n golygu cychwyn â’r 
pedwar diben fel canolbwynt 
cynllunio’r cwricwlwm.



Ystyriaethau o ran cyd-destunau dysgu a 
chynnwys

Y Pedwar Diben

Pa gyd-destunau dysgu ym mhob un a fydd yn fwyaf defnyddiol i 

gynorthwyo dysgu i gyflawni’r pedwar diben?

Beth yw’r cyd-destunau grymus ar gyfer Dysgu o fewn ac ar draws y 

Meysydd?

Beth yw anghenion eich dysgwyr o safbwynt cyflawni’r pedwar diben?

Datganiadau o'r Hyn sy’n Bwysig

Pa gyd-destunau fydd y rhai gorau i hwyluso dysgu sy’n gysylltiedig â’r 

Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysjg?

Beth yw’r cydbwysedd priodol rhwng Ehangder a Dyfnder wrth ddylunio 

cwricwlwm i hwyluso’r Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig a’r pynciau 

sy’n rhan o MDPH?



Ystyriaethau allweddol o ran Dylunio –
defnyddio’r Datganiadau o’r Hyn sy’n 
Bwysig i ddewis cyd-destunau ar gyfer 
dysgu/cynnwys 

“Mae'n rhaid i ysgolion ac ymarferwyr ddefnyddio'r

datganiadau o’r hyn sy’n bwysig i lywio'r broses o

ddatblygu cynnwys cwricwlwm…

Mae'n rhaid i gynnwys cwricwlwm gysylltu'n ôl â'r

datganiadau o’r hyn sy’n bwysig. Mae hyn yn helpu

dysgwyr i wneud synnwyr o bopeth y maen nhw yn ei

ddysgu drwy gydol y continwwm dysgu”

Canllawiau’r Cwricwlwm i Gymru



Dylai cwricwla ysgolion hybu

dealltwriaeth lawn o’r datganiadau o’r

hyn sy’n bwysig a ddyluniwyd i 

gefnogi datblygu dull mwy cysylltiol

o ddysgu. Maen nhw wedi cael eu

strwythuro o amgylch dysgwyr yn

datblygu dealltwriaeth gynyddol

soffistigedig o gysyniadau allweddol

sy’n eu galluogi i weld y tu hwnt i 

wybodaeth fel rhestr o ffeithiau
digyswllt yn unig.



Enghraifft: Defnyddio’r Hyn sy’n Bwysig i 
ddewis cyd-destunau dysgu

Mae ein byd naturiol yn amrywiol a deinamig, wedi’i 
ddylanwadu gan brosesau a gweithredoedd dynol.
Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol yn 
mynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu 
dynoliaeth, ac yn gallu cymryd camau ystyrlon ac 
egwyddorol.

Y cysyniadau allweddol yn y Datganiadau
fydd y ffocws: Cydberthnasoedd a 
Phrosesau Ffisegol.

Maes pwnc: Llifogydd. 
Achosion llifogydd a’i effeithiau
ar Gymru a’r byd ehangach.

Pa feysydd 
pynciau eraill a 
allai ddatblygu 
dealltwriaeth o’r 
cysyniadau hyn? 



Ystyriaethau Allweddol o ran Dylunio –
Diben

Mae Wiggins a McTighe (2005) yn rhybuddio am 
ddau bechod dylunio traddodiadol (dulliau dylunio 
‘seiliedig ar weithgareddau’ a ‘cwmpas’)

• Wrth ddylunio’r cwricwlwm, mae angen ‘diben 
deallusol’ neu ‘flaenoriaethau eglur' fel fframwaith 
i’r profiad dysgu’

• Rhoi gorau i ofyn ‘pa lyfr a wnawn ni ddarllen?’ neu 
‘pa weithgareddau a wnawn ni?’ neu ‘beth wnawn ni 
drafod?’ a chychwyn gofyn ‘beth ddylent allu ei 
ddeall ar ôl mynd allan trwy’r drws, beth bynnag 
fo’r gweithgareddau y byddwn ni’n eu 
defnyddio?’



Cynnwys y cwricwlwm: Y wybodaeth, y 
sgiliau a’r profiadau sydd wrth wraidd y 
cwricwlwm

Rhywfaint o ddiffiniadau:

• Diffiniad ‘gwybodaeth’ yw caffael ffeithiau, gwybodaeth a 
sgiliau trwy gyfrwng profiadau neu addysg; deall disgyblaeth 
yn ddamcaniaethol neu’n ymarferol.

• ‘Sgiliau’ yw’r gallu i wneud gweithgareddau y mae angen rhoi 
gwybodaeth ar waith i’w cyflawni, gan gynyddu arbenigedd a 
chymhwysedd.

• ‘Profiadau’ yw’r cyfuniad o wybodaeth a sgiliau mewn 
amgylchedd dysgu i hybu cynnydd y dysgwyr tuag at gyflawni 
dibenion y cwricwlwm.



Cynnwys y cwricwlwm: Y wybodaeth, y 
sgiliau a’r profiadau sydd wrth wraidd y 
cwricwlwm

• Nid yw gwybodaeth, sgiliau, agweddau a gwerthoedd 
yn gysyniadau sy’n cystadlu â’i gilydd; byddant yn cael 
eu datblygu’n gyd-ddibynnol. Wrth i ysgolion, 
gweithleoedd a chymunedau ddod yn fwy amrywiol o 
safbwynt ethnigrwydd, diwylliannau ac ieithoedd, bydd 
hi’n bwysicach nag erioed pwysleisio cydberthynas 
gwybodaeth, sgiliau, agweddau a gwerthoedd.“

(OECD, 2030, Future of Education and Skills)



Trefnu cynnwys y cwricwlwm

• Pryd fydd yr ‘Hyn sy’n Bwysig’/ cysyniadau 
allweddol yn cael eu cyflwyno ar draws y 
continwwm Dysgu? 

• Pa gyd-destunau penodol ar gyfer dysgu a 
gaiff eu dewis ar adegau penodol ar hyd y 
continwwm dysgu?

• Sut wnaiff ymarferwyr ac arweinwyr fapio cyd-
destunau ar gyfer dysgu a chysyniadau 
allweddol ar draws y continwwm dysgu cyfan? 



Dylanwad dysgwyr yn y gwaith o 
ddylunio’r cwricwlwm

• Cwricwlwm dan arweiniad disgyblion ynteu 
cwricwlwm dan ddylanwad disgyblion?

• I ba raddau y dylid rhoi cyfle i ddysgwyr ddylanwadu 
ar y gwaith o ddylunio’r cwricwlwm?

• Ble mae dylanwad athrawon yn dechrau a dylanwad 
dysgwyr yn cychwyn?

• Sut y gallwn ni sicrhau fod ‘cynnig cyffredin’ ar gael i’n 
dysgwyr sy’n cynnwys mwy o ryddid i arloesi? Trwy 
gyfrwng y clystyrau? Trwy gynllunio cydweithredol (o 
fewn ac ar draws MDPh/Ysgolion?)



Llais Dysgwyr mewn perthynas â 
dylunio’r cwricwlwm.
• Mae cyfranogiad yn un o egwyddorion allweddol CCUHP a bydd 

galluogi cyfranogiad yn creu cwricwlwm diddorol a fydd yn ymateb 
i ddiddordebau, anghenion a blaenoriaethau'r dysgwyr. Proses yw 
cyfranogiad, sy'n cefnogi deialog rhwng dysgwyr a gweithwyr 
proffesiynol. Mae angen iddi fod yn broses ddiogel, galluogol a 
chynhwysol ac mae ynddi'i hun yn brofiad dysgu gwerthfawr, sy'n 
cefnogi ymholi a meddwl yn feirniadol.

• Dylai dysgwyr gael gwybod am y broses y mae'r ysgol yn ei dilyn i 
gynllunio’r cwricwlwm a dylen nhw gael cyfleoedd i gymryd rhan 
yn y broses o wneud penderfyniadau. Dylid dangos i ddysgwyr yn 
glir sut y maen nhw wedi dylanwadu ar benderfyniadau, gan roi 
adborth am y penderfyniadau a wnaed a pham.

Ffynhonnell: Canllawiau’r Cwricwlwm i Gymru



Pwy ddylai fod yn rhan o ddylunio’r
Cwricwlwm?

• Pwy da ni am gynnwys mewn penderfyniadau dylunio
Cwricwlwm tu mewn a thu allan i’r ysgol? 

• Pa gydweithwyr sydd am gyfrannu at ddylunio’r Cwricwlwm? 

• Sut allwn ni sicrhau fod pawb am fod, ac eisiau bod, yn rhan o’r
arloesi? 

• Pa gymwyseddau sydd angen ar y datblygwyr yma?

• Pa ran sydd yn cael ei chwarae gan yr athrawon ac arweinwyr yr
ysgol? 

• Pa amodau sydd angen eu bodloni er mwyn sicrhau llwyddiant? 



Llais y Dysgwr wrth ddylunio’r cwricwlwm



A oes risgiau yn gysylltiedig â’r dull 
gweithredu hwn?

Darllenwch y dyfyniadau yn y llawlyfr. Mae’r rhain yn 
deillio o ymchwil a wnaed gan nifer o academyddion .

Dyma, mae’n debyg, yw’r cwestiwn allweddol: sut 
gallwn ni ddarparu cyfle i’n dysgwyr gyfranogi yn y 
gwaith o ddylunio’r cwricwlwm, ac ar yr un pryd, 
darparu cwricwlwm wedi’i gynllunio’n dda ac sydd â 
dilyniant da sy’n galluogi datblygiad gwybodaeth a 
chysyniadau pwysig ar draws y cwricwlwm?



Dylanwad rhanddeiliaid eraill ar ddylunio’r 
cwricwlwm

“Wrth ddatblygu eu cwricwlwm, dylai ysgolion gynnwys 
dysgwyr, rhieni, gofalwyr, asiantaethau partner a'r gymuned 

leol. Mae hon yn ffordd bwysig o sicrhau bod y cwricwlwm yn 
diwallu anghenion y dysgwyr a'i fod yn ddilys i'w cyd-destun o 
fewn y fframwaith cenedlaethol. Mae ysgolion ac ymarferwyr 

hefyd yn chwarae rôl hanfodol wrth sicrhau bod dysgwyr, 
rhieni, gofalwyr a chymunedau yn deall y weledigaeth a'r ethos 

sy'n sail i'r cwricwlwm.”

Canllawiau’r Cwricwlwm i Gymru



Beth yw cynnydd?
“.. dylai dysgu gael ei weld yn debyg i daith, gyda 

mannau aros, gwyriadau a hyrddiau o gynnydd..” 
(Adroddiad Dyfodol Llwyddannus )

Mae cynnydd wrth ddysgu yn broses o gynyddu 

soffistigeiddrwydd, yn hytrach nag ymdrin â chorff 

mwy o gynnwys. Mae hyn yn unigryw i bob dysgwr. 

Mae hyn yn gofyn am gyfleoedd ar gyfer gwyro, 

atgyfnerthu a myfyrio wrth i wybyddiaeth y dysgwr 

ddatblygu dros amser gan gyrraedd lefelau newydd.
[Canllaw Cwricwlwm i Gymru]

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/datblygu-gweledigaeth-ar-gyfer-
dylunio-cwricwlwm/#progression

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/datblygu-gweledigaeth-ar-gyfer-dylunio-cwricwlwm/#progression


Egwyddorion Cynnydd a Disgrifiadau Dysgu

• Mae’r Egwyddorion
Cynnydd yn rhoi arweiniad
lefel uchel i ymarferwyr o 
gynnydd. 

• Maen nhw’n esbonio’r hyn
y mae’n ei olygu i ddysgwyr
wneud cynnydd, natur y 
cynnydd hwnnw a’r
egwyddorion sydd yn sail 
iddo.

• Mae Disgrifiadau Dysgu yn
rhoi canllawiau ar sut dylai
dysgwyr wneud cynnydd o 
fewn pob datganiad o’r hyn
sy’n bwysig.

• Mae Disgrifiadau Dysgu yn
disgrifio’r daith ddysgu. 

“Gyda’i gilydd, gall ymarferwyr ddefnyddio’r ddwy elfen hon i ddeall 
yr hyn y mae’n ei olygu i ddysgwyr symud ymlaen, a defnyddio hyn i 

lywio dysgu, addysgu ac asesu.” 
[Canllaw CiG]



Egwyddorion Cynnydd

Dylai cynnydd mewn dysgu bob amser fod wrth wraidd y 

broses o gynllunio’r cwricwlwm yn hytrach na dechrau gyda

thema ac addasu'r dysgu i gydweddu â hi. Wrth ddewis

cynnwys cwricwlwm, mae'n rhaid i ysgolion ac ymarferwyr

ddefnyddio'r egwyddorion cynnydd i lywio eu dull gweithredu o ran 

cynnydd. Tra bod disgrifiadau dysgu yn mynegi ffordd y dylai

dysgwyr wneud cynnydd mewn dysgu o ran datganiadau

penodol o’r hyn sy’n bwysig, mae'r egwyddorion cynnydd yn

mynegi'r egwyddorion ehangach o ran yr hyn y mae cynnydd

yn ei olygu yn y Maes yn ei gyfanrwydd. Fel y cyfryw, mae'n

rhaid i ysgolion ac ymarferwyr ddefnyddio'r egwyddorion hyn i 

lywio'r holl ddysgu i gefnogi cynnydd. Wrth ystyried disgrifiadau

dysgu neu gyd-destun, testun neu brofiad penodol, mae'r

egwyddorion cynnydd yn helpu ymarferwyr i ddeall sut y dylai

dysgwyr wneud cynnydd mewn modd mwy soffistigedig neu

ddwfn. Dylai ymarferwyr hefyd gydnabod y bydd dysgwyr yn

gwneud cynnydd ar wahanol gyflymderau.



Egwyddorion Cynnydd

•Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol.

•Dyfnhau dealltwriaeth o’r syniadau a’r
disgyblaethau yn y Meysydd.

•Mireinio a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth
ddefnyddio a chymhwyso sgiliau.

•Creu cysylltiadau a throsglwyddo dysgu i gyd-
destunau newydd

•Cynyddu effeithiolrwydd



Deddfwriaeth arfaethedig ar 
ddilyniant

• Bydd yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi 
cod dilyniant sy'n nodi'r ffordd y mae'n rhaid 
adlewyrchu dilyniant mewn cwricwlwm 
mabwysiedig

• Bydd angen i gwricwlwm ysgol adlewyrchu 
egwyddorion dilyniant a nodir yn y cod 

• Bydd y cod yn cynnwys yr egwyddorion dilyniant a 
ddatblygwyd gan y prosiect CAMAU trwy 
ymgysylltu ag ymarferwyr. 



Sicrhau’r cybwysedd priodol rhwng 
ehangder a dyfner

Ehangder Dyfnder

Natur ac ystod cyd-
destunau ar gyfer 

dysgu

Dysgu’n ddwys 
ynghylch rhai 

cysyniadau

Arbenigedd

Natur ac ystod cyd-
destunau ar gyfer 

dysgu

Datganiadau o’r Hyn 
sy’n Bwysig a 

Chysyniadau Allweddol

Pob pwnc

“Caiff cynnydd ym 
Maes Dysgu a Phrofiad 
y Dyniaethau (Maes) ei 
ddangos wrth i 
ddysgwyr ymgysylltu â 
gwybodaeth a 
chysyniadau sylfaenol 
cynyddol eang a dwfn.” 
(Egwyddor cynnydd)





• Maen nhw’n disgrifio’r daith cynnydd sydd yn

gysylltiedig a’r Datganiadau o’r hyn sy’n bwysig.

• Yn fras, maent yn perthnasu i oedrannau 5, 8, 11, 14, 

16

• Maent yn cefnogi ymarferwyr trwy ddarparu 

gwybodaeth ar sut mae dysgu’n edrych, i gefnogi 

cynllunio, asesu ac ymyrraeth. 

Disgrifiadau Dysgu



Disgrifiadau Dysgu

“Diben y disgrifiadau dysgu yw darparu 
arweiniad ar gyflymder cynnydd er mwyn 

cefnogi ymarferwyr a llywio’r gwaith o gynllunio’r 
cwricwlwm a dysgu ac addysgu. Nid cyfres o 
feini prawf ydynt i’w hasesu’n uniongyrchol yn
eu herbyn, ac ni ellir ychwaith eu bodloni gyda

thasgau asesu unigol.”

(Canllaw CiG)



Defnyddio’r Disgrifiadau Dysgu i gynllunio
cynnydd.
Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol yn mynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd

sy’n wynebu dynoliaeth, ac yn gallu cymryd camau ystyrlon ac egwyddorol.

CC2 – Rwy’n gallu deall nad
yw pawb yn cael eu trin yn
deg.

CC3 – Mae gen i
ddealltwriaeth fod
anghyfiawnder ac 
anghydraddoldeb yn bodoli o 
fewn cymdeithasau. 

CC4 – Rwy’n gallu esbonio a 
dadansoddi pam mae
anghyfiawnder ac 
anghydraddoldeb yn bodoli, 
ac rwy’n gallu gwneud hynny
mewn ystod eang o gyd-
destunau.

• Pa egwyddotion cynnydd yw sylfaen y daith ddysgu sydd yn cael ei disgrifio
yma?  

• Pa brofiadau dysgu / gyd-destunau ar gyfer dysgu fydden ni’n gallu eu
cynllunio er mwyn hwyluso cynnydd y dysgwr yn y fan yma? 

• Beth fyddai llwybr cynnydd tebygol? 



Gweithgaredd yn ôl yn yr ysgol –
defnyddio’r Disgrifiadau Dysgu i
gynllunio ar gyfer cynnydd.

Dewisiwch un o’r MDaPh o’r llawlyfr. Ystyriwch y 

Disgrifiadau Dysgu sydd wedi eu dewis mewn perthynas a’r

Datganiadau o’r hyn sy’n bwysig perthnasol:.   

• Pa egwyddotion cynnydd yw sylfaen y daith
ddysgu sydd yn cael ei disgrifio yma?  

• Pa brofiadau dysgu / gyd-destunau ar gyfer dysgu
fydden ni’n gallu eu cynllunio er mwyn hwyluso
cynnydd y dysgwr yn y fan yma? 

• Beth fyddai llwybr cynnydd tebygol? 



Datganiad o’r hyn sy’n bwysig

Mae ymholi, archwilio ac ymchwilio yn ysbrydoli
chwilfrydedd am y byd, ei orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol.

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth 

cynyddol 

• Dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r 

syniadau a'r disgyblaethau yn y 

Meysydd

• Mireinio a soffistigeiddrwydd 

cynyddol wrth ddefnyddio a 

chymhwyso sgiliau

• Creu cysylltiadau a throsglwyddo 

dysgu i gyd-destunau newydd 

• Cynyddu effeithiolrwydd 

Cam Cynnydd 2

Disgrifiad dysgu
Rwy’n gallu adnabod y gwahaniaeth
rhwng ffeithiau a chredoau.

Cam Cynnydd 3

Disgrifiad Dysgu
Rwy’n gallu deall y gwahaniaeth rhwng
ffeithiau, barn a chredoau, ac ystyried
sut mae hyn yn effeithio ar bwysigrwydd
a defnyddioldeb tystiolaeth.



Enghraifft o gynllunio cynnydd –
dyfnder a soffistigeiddrwydd 

Datganiad o'r hyn sy’n bwysig: mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac yn 
amrywiol ac yn cael eu llunio gan weithredoedd a chredoau pobl
Cam cynnydd 2 – disgrifiad dysgu: Rwyf wedi archwilio rhai achosion ac 
effeithiau digwyddiadau a newidiadau yn fy nghymuned dros amser
Cam cynnydd 3 – disgrifiad dysgu: Gallaf adnabod ac esbonio prif achosion ac 
effeithiau digwyddiadau mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gallaf weld sut 
mae’r rhain yn effeithio ar gymunedau a chymdeithasau

Datblygiad plentyn:
• Dod yn fwy annibynnol;

• Hyder – pwysau gan 

gyfoedion/ffrindiau yn dod yn 

bwysicach;

• Gallu gweld safbwyntiau pobl 

eraill yn well;

• Gwytnwch – rhychwant sylw 

wedi cynyddu

• Cydsymud corfforol yn well, 

mwy o ddyfalbarhad – gallu 

ymchwilio tu allan yn well ac yn 

fwy cywir)

Cynnydd 
• Disgrifio sut mae cymdeithas/y gymuned wedi 

datblygu a newid dros amser

• Deall y rhesymau pam mae newidiadau wedi digwydd

• Mynegi barn ynghylch sut a pham mae fy nghymuned 

wedi datblygu

• Deall barn a safbwyntiau pobl eraill

• Deall pa ffactorau sydd wedi dylanwadu a chreu newid 

dros amser

• Deall pa ffactorau sydd wedi dylanwadu a chreu newid 

dros amser a sut mae hyn yn effeithio ar y dyfodol



Sut all uwch arweinwyr hyrwyddo dylunio
Cwricwlwm effeithiol oddi mewn ac ar draws 
MDaPh? 

Cwestiynau i’w hystyried:

• Sut fyddwn ni’r creu yr amgylchedd oddi mewn i’r
ysgol er mwyn sicrhau fod athrawon yn cael amser
a’r lle i ddatblygu’n broffesiynol?

• Oes anghenion Dysgu Proffesiynol penodol ar gyfer
staff sydd angen eu hystyried?



Rhywfaint o Ystyriaethau Dysgu Proffesiynol sy’n 
ymwneud â Meysydd Penodol

Celfyddydau 
Mynegiannol

Pynciau newydd – Dawns a Ffilm a Chyfryngau Digidol

Iechyd a Llesiant Cwricwlwm yr ysgol gyfan a’r MDPh

Gwybodaeth athrawon am y pynciau

Dyniaethau Safbwyntiau lleol, cenedlaethol a’r byd ehangach; 

Pynciau newydd – Astudiaethau Cymdeithasol ac Astudiaethau Busnes

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg – natur darpariaeth statudol a darpariaeth a gytunir yn lleol

I, Ll & Ch Cymraeg, Saesneg ac Ieithoedd Rhyngwladol

Gofynion o ran y Gymraeg

Gofynion o ran ieithoedd rhyngwladol i ddisgyblion sy’n iau nag 11 mlwydd oed

Caffael iaith

Y dewis o lenyddiaeth a’r ystod

Mathemateg a 
Rhifedd

Yr hyfedreddau

Addysgeg a dysgu dilys

Ehangder

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg

Ffocws ar bwnc newydd - Cyfrifiadureg

Cyfuno cynnydd mewn gwyddoniaeth a thechnoleg



1. Beth yw eich blaenoriaethau ar gyfer Cwricwlwm i Gymru fel ysgol ag gyfer mis 
Medi?

2.Beth yw eich blaenoriaethau ar gyfer Cwricwlwm i Gymru fel dalgylch
ag gyfer mis Medi?

3. Sut 'da chi'n rhagweld y byddwch yn ymgysylltu ymhellach gyda'r adnoddau o'r
sesiynnau Cwricwlwm i Gymru

• Arwain Newid

• Datblygu Gweledigaeth a Rennir

• Dylunio'r Cwricwlwm 1,2,3

4. Beth fydd rôl eich YCG a'r tîm ehangach yn cefnogi'r gwaith yma?

5. Ydach chi wedi ystyried dulliau cychwynnol o ran dylunio'r Cwricwlwm

• o fewn eich hysgol?

• ar draws y clwstwr?

6. Ydach chi wedi adnabod unrhyw feysydd pellach ar gyfer Dysgu Proffesiynol?

Cyfle i adlewyrchu


