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Llawlyfr Dylunio a Datblygu’r Cwricwlwm (Rhan 3) 
 
Amcanion y sesiynau hyn yw deall: 
 
Yr ystyriaethau allweddol o ran dylunio 
 
Yr ystyriaethau ynghylch cyd-destun dysgu a’r cynnwys 
 
Sut gall uwch arweinwyr gynorthwyo â datblygiad cwricwlwm y MDPh   
 
Pwy ddylai gyfranogi yn y gwaith o ddylunio’r cwricwlwm? 
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Gweithgaredd 1: I ba raddau ydych chi wedi ystyried y rhain wrth i chi ymgysylltu â’r cwricwlwm hyd yn hyn?  
 
 
 
 
  

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.

I ba raddau y mae dealltwriaeth o’r cynnydd yn y Datganiadau o’r Hyn 
sy’n Bwysig a chynllunio i sicrhau hyn wedi gwreiddio yn eich ysgol? 

A yw’r cysylltiadau rhwng MDPh wedi cael eu hystyried neu a 
gynlluniwyd i sicrhau hynny?  

Sut mae’r elfennau gorfodol yn cyfrannu at eich dull o gynllunio ar 
lefel yr ysgol gyfan?  

A ydych chi wedi ystyried y newidiadau i’r 

FfLlRh/FfCD?  

Beth yw eich gweledigaeth ynghylch y 

berthynas rhwng y cyfrifoldebau 

trawsgwricwlaidd a’r MDPh?  

Sut wnewch chi gynllunio dull 
trawsgwricwlaidd mewn perthynas â 
Llythrennedd/Rhifedd/FfCD? 

A yw’r ymarferwyr yn eich lleoliad yn deall 

y sgiliau cyfannol ac yn gwybod sut mae 

dysgwyr yn gwneud cynnydd yn y sgiliau 

hynny?  

A oes angen dull ar lefel yr ysgol gyfan o 
wreiddio’r sgiliau cyfannol ar draws y 
cwricwlwm?  
 

Sut mae’r elfennau trawsbynciol yn dylanwadu ar 

eich dulliau o ddylunio’r cwricwlwm?  

Beth yw anghenion DP y staff mewn perthynas â’r 

elfennau hyn?  

A oes cwestiynau perthnasol ar gyfer MDPh neu 
bynciau penodol?  

Pa mor eglur yw dealltwriaeth ymarferwyr 

o gynnydd wrth ddysgu?  

I ba raddau mae’r egwyddorion cynnydd 

yn sail i’ch gweledigaeth ynghylch y 

cwricwlwm a’i ddylunio?  

Beth yw anghenion DP staff mewn 
perthynas â chynnydd ac asesu?  
 

 

I ba raddau ydych chi wedi datblygu eich 

gweledigaeth ar gyfer profiadau dysgwyr ac 

addysgeg?  

Beth yw anghenion DP eich timau yn y 
meysydd hyn?  



 

 

 

Gweithgaredd 2:  
Pa gyd-destunau dysgu/cynnwys sy’n hanfodol sicrhau eu bod yn rhan o’r 
Cwricwlwm i Gymru? 
 
 
 
 
 
 
Gweithgaredd 3: ystyriwch y cyd-destunau dysgu/cynnwys ar dudalen 4 mewn 
cymhariaeth â’r rhestr wirio isod.  
 
 
  

Rhestr wirio ar gyfer ystyried cyd-destunau/cynnwys dysgu. 
 

Beth sy’n Bwysig a’r 4 Diben:  
 A yw X yn bwnc defnyddiol i’w ddefnyddio i gynorthwyo i gyflawni nod dysgwyr yn y pen draw, sef 

gwireddu’r pedwar diben?  

 Sut mae X yn datblygu’r syniadau mawr yn y Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig yn y MDPh 

perthnasol?   

 A yw’n darparu profiadau dysgu cyfoethog sy’n gysylltiedig â’r Datganiadau o’r Hyn sy’n Cyfrif?  

 A yw X yn darparu cyfleoedd newydd ar gyfer gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau priodol?  

 A yw X yn darparu cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth drefniadol, epistemig, disgyblaethol ac aml-

ddisgyblaethol sy’n gysylltiedig â’r Datganiadau o’r Hyn sy’n Cyfrif? 

 A yw X yn darparu cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau hanfodol a phwysig?  

 A yw X yn darparu problemau a materion perthnasol a phwysig?  

 A yw X yn berthnasol o safbwynt anghenion personol y dysgwyr?  

 A yw X yn darparu cyfleoedd i ddatblygu cysylltiadau o fewn ac ar draws MDPh?  

 Beth yw lle X yng nghynlluniau tymor canol a thymor hir y cwricwlwm? A yw’n darparu mwy o led, 

dyfnder ac ystod? 

 A yw X yn darparu trylwyredd a her sy’n briodol i gam a datblygiad dysgwyr?  

 A yw X yn briodol o ran oedran a datblygiad?  

 A yw X yn cyd-fynd yn gydlynol â phrofiadau dysgu blaenorol a rhai yn y dyfodol?  

 A wnaiff X hwyluso cyfleoedd am brofiadau dysgu dilys?  

 A yw X yn cyd-fynd â’r canllawiau ynghylch dewis cyd-destunau ar gyfer dysgu o fewn canllawiau’r 

MDPh priodol?  

Elfennau trawsbynciol a chyfrifoldebau trawsgwricwlaidd 

 A yw pwnc X yn darparu cyfleoedd i ymgorffori cyfleoedd cyfoethog a phriodol i ddatblygu 

cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd?  

 A yw pwnc X yn darparu cyfleoedd i ddatblygu’r sgiliau anhepgor neu feddwl yn feirniadol a 

datrys problemau, cynllunio a threfnu, creadigrwydd ac arloesedd, ac effeithiolrwydd personol?  

 A yw pwnc X yn cyfrannu at eich cynlluniau cwricwlwm cyfan i gwmpasu elfennau trawsbynciol 

CCUHP, Amrywiaeth, cyd-destunau Lleol, Cenedlaethol a Byd-eang, gyrfaoedd a dysgu sy’n 

gysylltiedig a gwaith, ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb?   

Cynnydd 

 Sut mae X  yn gysylltiedig â’r hyn mae dysgwyr wedi’i ddysgu’n flaenorol? A yw X yn ailymweld â 

chysyniadau a syniadau mewn modd sy’n fwy soffistigedig a chymhleth?  

 A yw X yn hwyluso cyflymdra cynnydd priodol fel y rhagwelir gan y disgrifiadau o’r hyn a ddysgir 

sy’n gysylltiedig â’r Datganiadau perthnasol o’r Hyn sy’n Bwysig?  

 Sut mae X yn cyfrannu mwy a ddyfnder ac ehangder at daith dysgu’r dysgwyr?  
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Celfyddydau 
Mynegiannol:  

1 - Celf Kyffin Williams 
2 – Y Titanic 

3- ‘Newyddion ffug’ 
yn y cyfryngau 
cymdeithasol 

 

M&RH: 
1 – Costau cardiau 

credyd, 
benthyciadau, a 

gorddrafftiau 
2 – Cyllidebu ar 
gyfer prosiect 

adeiladu 
 

Dyniaethau:  
1 -Datganoli yng 

Nghymru 
2 – Pêl-droed 
3- Môr-ladron 

I, Ll & Ch:  
1 – Mythau c 

Chwedlau 
2 – Syrcas 

3 – Y nofel, Wide 
Sargasso Sea, gan 
Jean Rhys.  

 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg:  

1 -Dylunio tegan 
i’w werthu mewn 

ffair Nadolig 
2- Anifeiliaid sydd 

mewn perygl 
 

Iechyd a Llesiant 
1 - Cysgu 

2 - Ioga 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg:  

1 -Dylunio tegan i’w 
werthu mewn ffair 

Nadolig 
2- Anifeiliaid sydd mewn 

perygl 
 

 



 

6 

 

 

Gweithgaredd 5: Darllenwch y dyfyniadau isod. Maent yn deillio o waith nifer o 
academyddion: 
Mae’n debyg mai’r cwestiwn allweddol yw 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?       
 

Ffynhonnell 1: Canllawiau’r Cwricwlwm i Gymru  
 
Gall cynnwys dysgwyr yn uniongyrchol yn y broses o gynllunio’u cwricwlwm gynnwys 
y camau canlynol: 
Galluogi dysgwyr i wneud dewisiadau am beth a sut y maen nhw’n dysgu. 
Casglu adborth ansoddol ar ôl profiadau dysgu, sy'n llywio'r broses barhaus o 
gynllunio cwricwlwm. 
Ystyried safbwyntiau dysgwyr o ddydd i ddydd yn yr ystafell ddosbarth drwy 
addysgeg gyfranogol. 
Cynnwys dysgwyr yn y broses o bennu blaenoriaethau ar gyfer y cwricwlwm ac ar 
gyfer cynnwys dysgu. 
Sicrhau bod adnoddau i gefnogi cyfranogiad. 
Sicrhau bod ymgynghori, dadansoddiad o safbwyntiau dysgwyr ac adborth wedi'u 
cynnwys fel camau yn y broses o gynllunio a gwerthuso cwricwlwm. 
Sicrhau bod adborth yn cael ei roi i ddysgwyr a staff ar ganlyniadau cyfraniadau llais 
y dysgwr, a bod hyn yn cael ei ystyried yn yr amser a ddyrennir ar gyfer cynllunio’r 
cwricwlwm. 
Sicrhau bod dysgwyr yn cael gwybod am broses yr ysgol o ddylunio'r cwricwlwm 
mewn iaith a fformat hygyrch, er mwyn iddyn nhw wybod pa gyfleoedd sydd ar gael 
iddyn nhw gymryd rhan yn y broses. 
 

 
 

Ffynhonnell 2: ED Hirsch, Why Knowledge Matters (2016) 
Dyfyniadau dethol: 
 
‘Vocabulary size is the single most reliable correlate to reading 
ability…systematically contextualised verbal experiences are the most efficient 
means for gaining big vocabularies. In schools, the most effective route to highly 
contextualised verbal experiences is a highly coherent, well planned-out communal 
school curriculum centred on subject matters’ (pp 48)  
 
Vocabulary growth is enhanced by being integrated with the sequence of knowledge 
domains that are carefully mapped from week to week in the pre-school curriculum 
(pg 54) 
 
‘Critical thinking does not exist as an independent skill. Cognitive scientists have 
known since the 1940s that human skills tend to be domain specific, and do not 
transfer readily from one domain to the next. No matter how widely skilled people 
may be, as soon as they confront unfamiliar content their skill degenerates’ (pp 81) 
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Domain knowledge facilitates problem-solving in any domain- hence, the best way to 
teach “problem solving skill” if to offer a broad education! (pp 89) 

 

Source 3: Dylan Wiliam Creating the Schools Our Children Need (2018) 
 
Prif ddiben y cwricwlwm yw cynyddu cynnwys y cof tymor hir, er mwyn sicrhau, pan 
ofynnir i fyfyrwyr feddwl, y byddant yn gallu meddwl yn fwy grymus, oherwydd 
cynnwys eu cof tymor hir sy’n sicrhau fod eu cof tymor byr yn fwy grymus. Dyna pam 
mae cwricwlwm yn bwysig.  
 
Pan ofynnir i fyfyrwyr beth fyddant yn hoffi ei wneud mewn gwersi gwyddoniaeth, 
bydd gweithgareddau ymarferol mewn labordai ar ben y rhestr fel arfer. Yn 
ychwanegol, bydd gwneud arbrofion sy’n caniatáu i fyfyrwyr ystyried cysyniadau 
gwyddonol megis momentwm onglaidd ar waith yn sicr o arwain at gyflawniadau 
uwch. Ond, rôl y cof tymor hir. A dweud y gwir, pan fydd myfyrwyr yn gwneud 
arbrofion, yn aml iawn, ni fydd ganddynt ddigon o wybodaeth am y cynnwys i allu 
deall yr hyn y byddant yn ei weld. Mae’n debyg fod yn well gan fyfyrwyr addysgu sy’n 
seiliedig ar ymchwil, ond ar y cyfan, mae hynny’n llai effeithiol nag addysgu dan 
arweiniad athrawon, o leiaf yn achos perfformiad ym mhrofion PISA.  
 
Roedd arolwg PISA 2015 yn canolbwyntio ar lythrennedd gwyddonol, ac yn benodol, 
fe wnaeth ymchwilio i’r ffactorau oedd yn gysylltiedig â llwyddiant myfyrwyr ym maes 
gwyddoniaeth. Gellid rhagweld y ddau ffactor mwyaf cadarnhaol – roedd myfyrwyr o 
gartrefi mwy cefnog yn gwneud yn well, a myfyrwyr a addysgid gan athrawon oedd 
yn gallu addasu’r wers er mwyn diwallu eu hanghenion unigol. Y trydydd o blith y 
ffactorau mwyaf arwyddocaol oedd cyfanswm yr addysg dan arweiniad athrawon 
oedd yn digwydd. Po fwyaf oedd yr addysgu dan arweiniad athrawon oedd yn 
digwydd mewn dosbarth, uchaf yn y byd oedd sgôr myfyrwyr ym mhrofion PISA.   
 
Roedd addysgu seiliedig ar ymchwilio yn effeithio’n fwy negyddol ar gyflawniad 
myfyrwyr ym maes gwyddoniaeth nag absenoldeb myfyrwyr (diffinnir hynny fel 
methu un diwrnod o’r ystod mewn cyfnod o bythefnos). I fod yn effeithiol, mae’n rhaid 
i waith ymarferol mewn labordai gael ei ddylunio i ychwanegu’n ofalus at wybodaeth 
ffurfiol myfyrwyr o wyddoniaeth – y wybodaeth tymor hir sydd ganddynt yn barod. 
 

 
 

Beth yw’r gwersi allweddol y dylid eu dysgu yma? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

8 

 

Gweithgaredd 6: Tasg myfyrio unigol 
 
Beth yw eich dull presennol o gynnwys rhanddeiliaid ehangach yn y gwaith o 
ddylunio’r cwricwlwm? Gan ystyried y canllawiau, a oes angen i hyn newid?  
 
 
Mae canllawiau’r Cwricwlwm i Gymru yn cynnig y sylwadau hyn: 

Cyd-awduro 

Mae gweithio gydag lleoliadau, ysgolion, a sefydliadau addysg bellach yn cynnig 

cyfleoedd pwysig i rannu dysgu a datblygu profiadau cydgysylltiedig i ddysgwyr ar 

hyd eu taith ddysgu. Yn benodol, mae cydweithredu rhwng lleoliadau, ysgolion, a 

sefydliadau addysg bellach yn cefnogi'r canlynol. 

Creu dealltwriaeth a rennir o'r broses cynllunio cwricwlwm (gan gynnwys 

asesu) a chynnydd 

Er mwyn sicrhau tegwch i ddysgwyr o fewn ardal leol a ledled Cymru, mae'n bwysig 

sicrhau dealltwriaeth a rennir o hanfodion y broses cynllunio cwricwlwm, ynghyd â 

dealltwriaeth a rennir o gynnydd dysgwyr, gan gynnwys disgwyliadau o beth yw 

cynnydd ac ar ba gyflymder y gallai dysgwyr wneud cynnydd. Dylai’r ddealltwriaeth a 

rennir hon gael ei datblygu drwy ddysgu proffesiynol a fel proses parhaus o fewn ac 

ar draws ysgolion y mae trafodaeth broffesiynol barhaus yn rhan hanfodol ohoni. 

Drwy weithio drwy glystyrau a rhwydweithiau, gall ysgolion ac ymarferwyr rannu a 

phrofi eu dealltwriaeth ei gilydd o gynnydd, gan gydweithredu i ddatblygu dulliau a 

rennir o ran cynllunio cwricwlwm. 

Pontio 

Dylai ysgolion ystyried sut y gall cydweithredu gefnogi'r broses o gynllunio 

continwwm ar draws gwahanol gyfnodau pontio, yn arbennig ar gyfer y dysgwyr 

mwyaf agored i niwed. Dylai'r dysgwr fod wrth wraidd y broses bontio. Mae proses 

bontio effeithiol yn ymwneud â helpu pob dysgwr i symud yn esmwyth ar hyd y 

continwwm dysgu wrth iddo symud rhwng gwahanol grwpiau, gwahanol 

ddosbarthiadau, gwahanol flynyddoedd a gwahanol leoliadau. Dylai sicrhau lles pob 

dysgwr fod yn rhan bwysig ac annatod o'r broses, gan gydnabod anghenion 

unigolion ac, ar yr un pryd, eu cefnogi i barhau i ddysgu a gwneud cynnydd yn eu 

dysgu. 
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Gweithio gyda rhieni, gofalwyr a rhanddeiliaid 

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. 

Dylai dysgwyr, rhieni, gofalwyr a'r gymuned leol gael cyfle i gyfrannu at y broses o 

gynllunio’r cwricwlwm. Mae cyfathrebu'n effeithiol â rhieni a gofalwyr yn barhaus yn 

ffordd bwysig o feithrin cydberthnasau cadarnhaol er mwyn ymgysylltu â nhw mewn 

ffordd bwrpasol ac ystyrlon. Os caiff hyn ei wneud yn dda, gall hyrwyddo cynnydd 

dysgwyr drwy helpu rhieni a gofalwyr i ddeall sut y gallan nhw gefnogi dysgu yn yr 

ysgol a'r tu allan iddi. Dylai cwricwla ysgolion hefyd gydnabod ac adlewyrchu 

anghenion a chyd-destunau'r cymunedau yn yr ysgol a thu hwnt. Dylai ymarferwyr 

hefyd geisio cydweithredu a manteisio ar ystod o arbenigwyr a rhanddeiliaid a all 

gyfrannu at ddysgu, gan ddarparu profiadau unigryw a chyfoethogol i ddysgwyr. 

 
 
 
Gan ystyried y canllawiau, sut fydd angen i’ch dull o ddylunio’r cwricwlwm newid?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


