Cyfres
Arweinyddiaeth y
Cwricwlwm i Gymru Llawlyfr Cynllunio ar
gyfer diwygio’r
Cwricwlwm
Llawlyfr Cynllunio ar gyfer diwygio’r Cwricwlwm
(Rhan 2)
Dyma amcanion y sesiwn hon:
•
•
•
•

Darparu cyfres o weithgardeddau i ddeall a thrafod y gwahanol fodelau
cwricwlwm
Deall y cyfeoedd sy’n codi gyda fframwaith y Cwricwlwm i Gymru
Pa egwyddorion sy’n sail i’r dull asesu yn y Cwricwlwm i Gymru?
Datblygu dulliau i asesu

Mae tri phrofiad amlwg y gallech chi eu cael, a thri dull cyfatebol y gallech chi eu
gweithredu â deunyddiau y rhoddir sylw iddynt yn ystod y sesiynau hyn.
Newydd

Os yw’r deunydd yn
newydd i chi, ystyriwch
sut y gallwch chi ei
weithredu yn eich ysgol.

Gweithredu

Cyfarwydd

Os ydych chi’n gyfarwydd â’r
deunydd, ystyriwch sut y
gallech chi wella neu fireinio
eich defnydd ohono a’ch dull
o’i arddangos.

Gwella

Profiadol

Os ydych chi’n brofiadol mewn
perthynas â’r deunydd sy’n cael ei
drafod, nodwch bobl yn eich ysgol sydd
ddim yn brofiadol, ac ystyriwch sut
gallech chi gyflwyno’r deunydd iddynt
trwy gyfrwng dull cymell a mentora.

Mentora/Cymell
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Gweithgaredd 1: Disgyblaethol


Sut allai cydweithio rhwng cyfnodau gynorthwyo â dull o gynllunio’r cwricwlwm
sy’n seiliedig ar bynciau unigol?



Sut gallai’r model hwn gyflawni nod y cwricwlwm o sicrhau rhagor o gysylltiadau
rhwng ac o fewn MDPh?



Ceir nifer o themâu mawr sy’n cwmpasu’r cwricwlwm cyfan, e.e. llesiant,
cynaliadwyedd, tegwch, y newid yn yr hinsawdd ac ati. Sut all y model hwn
ddatblygu dealltwriaeth fanylach o’r themâu a’r materion hyn?



Mae gan rai MDPh fwy o bynciau yn y cwricwlwm newydd o gymharu â’r rhai yn y
cwricwlwm cenedlaethol presennol. Sut allai dull o gynllunio’r cwricwlwm sy’n
seiliedig ar bynciau unigol lwyddo ym meysydd y Dyniaethau a’r Celfyddydau
Mynegiannol, er enghraifft, o gofio fod y ddau faes yn cynnwys pum pwnc?
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Gweithgaredd 2: Amlddisgyblaethol


Sut mae ysgolion yn defnyddio dull Thematig/Cwestiwn Mawr ar hyn o bryd?
Pa enghreifftiau y gallwn eu rhannu?



Dylech gymryd ychydig funudau i ystyried y dull cwricwlwm hwn.
Dylech nodi unrhyw syniadau sydd gennych

Gweithgaredd 3: Rhyng-ddisgyblaethol


Sut allai dull rhyng-ddisgyblaethol o gynllunio’r cwricwlwm gynorthwyo
dysgwyr i ddargadw gwybodaeth?



A yw’r model hwn yn addas at ddibenion dylunio’r cwricwlwm ar draws MDPh
cyfan? Neu pob MDPh? Beth fyddai’r heriau posibl?



Sut allwn ni atal y defnydd o dulliau thematig sy’n methu darparu profiadau
dysgu cyfoethog, trylwyr a rhesymegol yn yr holl bynciau cysylltiedig?
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Gweithgaredd 4: Integredig


Sut allwn ni ddarparu’r amser a’r lle sy’n ofynnol i alluogi athrawon i gynllunio’n
gydweithredol?



A yw’r dull integredig hwn yn fwy addas yn achos rhai meysydd dysgu nag yn
achos eraill? Pam?



Beth yn union fyddai’r dull hwn yn ei olygu dros y continwwm 3-16?



A oes pergyl o fethu cynnwys meysydd gwybodaeth a sgiliau allweddol wrth
ddefnyddio dull integredig? A ellid atal hyn rhag digwydd?

Gweithgaredd 5
Defnyddio'r tabl o ymagweddau at ddylunio'r cwricwlwm yn Atodiad 1.
•

A oes unrhyw fodelau yr ydych wedi'u diystyru? Pam?

•

A fydd un model yn ddigonol, neu a oes angen datrysiad hybrid arnoch chi?
E.e. dull disgyblu mewn rhai meysydd, gyda chyfleoedd ar gyfer gwaith
rhyngddisgyblaethol mewn eraill?

•

A fyddai angen i'r model newid ar draws cyfnodau?

•

A fyddai enghreifftiau pellach yn helpu? Sut y gellid defnyddio'r rhain i gefnogi
trafodaethau staff?

•

Meddyliau pellach?
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Gweithgaredd 6a

Gweithgaredd 6b

Ystyriwch a thrafodwch y cwestiynau hyn:
•
•
•
•

Beth ydyn ni'n ei olygu wrth bob un o'r modelau hyn?
Beth yw ein dulliau cyfredol?
Beth yw manteision defnyddio pob un o'r modelau?
A oes cyd-destunau penodol lle mae un model penodol yn gweddu
orau?
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Gweithgaredd 7
Pe baech chi’n datblygu model cwricwlwm i ddatblygu dealltwriaeth dysgwyr o’r
canlynol, pa fodel fyddai’r gorau i gynorthwyo dysgwyr i ddeall yn eich tyb chi?
1) Y cysyniad o wrthdaro

2) Cynaliadwyedd amgylcheddol

3) Dadansoddiad beirniadol o weithiau artistig

4) Llythrennedd ariannol

Gweithgaredd 8

Beth yw’r buddion a’r heriau sy’n deillio o ofyn i’ch arweinwyr canol a’ch
athrawon gyfrannu at strwythur cyffredinol dylunio’r cwricwlwm?
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Gweithgaredd 9

Gan ystyried pwy sydd angen beth o asesu,
Pa arferion asesu presennol ydych chi angen eu cadw/ ailfeddwl/newid/ dileu?
Sut fyddech chi’n mynd o gwmpas gwneud unrhyw newidiadau?

Cadw

Ailfeddwl

Newid

Dileu

Gwneud newidiadau :
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DARLLEN PELLACH
www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_199110_fogarty.pdf
Dull

Manteision (os caiff ei gynllunio’n dda...)

Tameidiog
(Fragmented)

Bydd yr athro yn addysgu o fewn maes ei arbenigedd. Ni fyddai dysgwyr yn gwneud ‘cysylltiadau’
nac yn trosglwyddo’r hyn y byddant yn ei
ddysgu rhwng gwahanol feysydd pynciau.
Mae’n cyd-fynd â manylebau’r arholiadau TGAU
presennol yn CA4

Dilyniant
(Sequenced)

Bydd yn dyfnhau gwybodaeth disgyblion ac yn cyfrannu Byddai angen cynllunio gofalus rhwng
at ddatblygu eu sgiliau ar draws meysydd pynciau.
adrannau/cyfadrannau presennol
(uwchradd).

Anfanteision/Heriau

Ar y cyd (Shared) Bydd yn dyfnhau gwybodaeth disgyblion ac yn cyfrannu Byddai angen cynllunio gofalus rhwng
at ddatblygu eu sgiliau ar draws meysydd pynciau.
adrannau/cyfadrannau presennol
(uwchradd).
Cyfle i ddyfnhau gwybodaeth am ‘faterion’ allweddol os Byddai angen sicrhau dilyniant gofalus i
adeiladu ar wybodaeth/sgiliau blaenorol.
oes angen ystod o arbenigedd o wahanol
ddisgyblaethau.
Byddai angen cynllunio gofalus i sicrhau
dyfnder a thrylwyredd.
Gellid ei gynllunio mewn blociau dysgu i hwyluso
amserlennu (uwchradd).
Oblygiadau o ran dysgu proffesiynol.
Plethu (Threaded) Bydd yn dyfnhau dealltwriaeth o syniadau
Byddai angen cynllunio soffistigedig ar
mawr/cysyniadau allweddol (sy’n sail i’r datganiadau o’r draws yr holl Feysydd Dysgu a Phrofiad –
Hyn sy’n Bwysig).
byddai angen lefel uchel o ddysgu
proffesiynol.
Gwe (Webbed)

(Hollol) Integredig Cwricwlwm eang, cytbwys a dilys – os caiff ei
gynllunio’n dda.

Byddai trefnu dysgu yn anodd yn achos y
model hwn; gellid methu cysyniadau
allweddol.
Nid yw’n adlewyrchu strwythurau
cymwysterau presennol.
Gallai arwain at roi sylw arwynebol i rai
cysyniadau allweddol.

Black, P., Wiliam, D. (1998) Insider the black box. Raising standards through
classroom assessment. Llundain: Coleg y Brenin
Christodoulou, D (2016) Making Good Progress? The future of Assessment for
Learning
Clarke, S. (2014) Outstanding Formative Assessment: Culture and Practice.
Llundain: Hodder
Donarski, S (2020) The ResearchEd guide to Assessment: An Evidence informed
Guide for teachers
Wiliam, D. (2011) Embedded Formative Assessment. Bloomington: Solution Tree
Press
Wiliam, D. (2009) Assessment for Learning: why, what and how. Llundain: Institute
of Education
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Crynodeb – modelau cwricwlwm
ATODIAD 1
Model

Disgyblaethol

Amlddisgyblaethol

Rhyngddisgyblaethol

Integredig

Diffiniad

 Addysgu arbenigol o
fewn disgyblaethau
neu bynciau

 Mewn cwricwlwm
amlddisgyblaethol
astudir yr un topig o
safbwynt mwy nag un
ddisgyblaeth.

 Mae'n cyfuno sawl
pwnc ysgol mewn un
prosiect gweithredol,
neu wedi'i drefnu i
dorri ar draws cynnwys
pynciol, gan ddod
ynghyd yn ystyrlon
amryfal agweddau ar y
cwricwlwm

 Dull trefniadaethol
rhyngddisgyblaethol,
sy'n chwalu ffiniau
pynciol traddodiadol

Manteision

Cwestiynau i'w hystyried

 Mae pynciau yn cynnig sicrwydd y
caiff myfyrwyr fynediad i'r
wybodaeth fwyaf dibynadwy sydd
ar gael mewn gwahanol feysydd, a
hynny trwy gysylltiadau pynciau â
disgyblaethau a thrwy greu
gwybodaeth newydd.
 Mae pynciau'n cynnig ystod a
dyfnder
 Gall athrawon ddefnyddio eu
harbenigedd a'u hangerdd yn
fwyaf effeithiol
 Ceir yr un manteision a'r un heriau
â dull disgyblaethol.
 Mae'n symud tuag at alluogi'r
dysgwyr i gysylltu'r dysgu yn fwy
effeithiol, ac mae'n cefnogi
datblygiad sgiliau trosglwyddadwy.
 Mae dysgwyr yn cael dealltwriaeth
fwy cyfannol o'r byd.

 Pa mor effeithiol yw'r dull hwn o ran
gwneud cysylltiadau o fewn a rhwng
MDaPh ac ati?
 Sut mae'r dull hwn yn datblygu'r sgiliau
trawsgwricwlaidd a'r sgiliau cyfannol?
 Sut mae'r dull hwn yn cefnogi
datblygiad sgiliau a gwybodaeth
trosglwyddadwy?

 Mae'r dull hwn yn fodd i fyfyrwyr
ddysgu trwy wneud cysylltiadau
rhwng syniadau a chysyniadau ar
draws gwahanol ffiniau
disgyblaethol.
 Gall myfyrwyr sydd yn dysgu fel
hyn gymhwyso gwybodaeth o un
ddisgyblaeth at ddisgyblaeth arall
fel ffordd o ddyfnhau'r profiad
dysgu.
 Mae'n fodd i fyfyrwyr gael
dealltwriaeth ryngddisgyblaethol
o'r broblem neu'r cwestiwn
(edrych trwy amrywiaeth o lensys)
 Cwricwlwm eang, cytbwys a dilys
Os yw wedi' gynllunio'n dda, gall y dull
hwn:
 Leihau dyblygu sgiliau a
chysyniadau mewn gwahanol
feysydd cwricwlwm
 Gwella perthnasedd i'r dysgwr
trwy gyd-destun go iawn.
 Galluogi'r dysgwr i weld y darlun
ehangach, nid y rhannau tameidiog
yn unig.
 Datblygu'r sgiliau y gellir eu
trosglwyddo i ddisgyblaethau a
chyd-destunau eraill, ac i fywyd.

 Sut gallwn ni roi amser a gofod i
athrawon gynllunio ar y cyd?
 Sut gallwn ni fapio hyn ar draws y
cwricwlwm cyfan?
 Sut gall hwn effeithio ar ddilyniant y
dysgu o fewn y gwahanol
ddisgyblaethau?
 A yw'r model hwn yn addas ar gyfer
cynllunio cwricwlwm ar draws MDaPh?
 A yw'r model hwn yn briodol ar gyfer
cynllunio cwricwlwm ar draws y
cwricwlwm?
 Sut mae'r dull hwn yn edrych ar draws y
continwwm 3-16?
 Sut gallwn ni roi amser a gofod i
athrawon gynllunio ar y cyd?
 A yw'r dull integredig hwn yn fwy addas
i rai meysydd dysgu nag eraill?
 Sut gallem ni sicrhau dilyniant yn y
dysgu er mwyn gofalu nad yw
cysyniadau allweddol yn cael eu gadael
allan?
 Sut ydym ni'n atal ymdriniaeth
arwynebol o rai cysyniadau allweddol?
 Sut ydym ni'n sicrhau ystod a dyfnder o
ran gwybodaeth a dealltwriaeth?
 Sut mae'r dull hwn yn edrych ar draws y
continwwm 3-16?

 Sut mae'r dull hwn yn datblygu'r sgiliau
trawsgwricwlaidd a'r sgiliau cyfannol?
 Sut gellir sicrhau bod cynnydd wrth
wraidd y themâu?
 Sut gallwn ni atal cymhwyso dulliau
thematig nad ydynt yn darparu dysgu
cyfoethog, trylwyr a rhesymegol ym
mhob un o'r pynciau cysylltiedig?
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