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Gweledigaeth Yr Ysgol

Ysgol sy’n cynnig profiadau fydd
yn gwreiddio pob disgybl yn ei f
ro, ei iaith, ei ddiwylliant a’i am
gylchedd.

Profiadau cyfoethog fydd yn cre
u pobl ifanc all gyfrannu’n llawn
i’w cymdeithas a chymuned.



3 Chwestiwn
yn Cysylltu â'r
Weledigaeth

Pwy ydw i, a sut berson 
hoffwn i fod?

Sut le ydy fy milltir sgwâr, a 
sut le yr hoffwn iddo fod?

Sut le yw Cymru, a beth fydd 
ein lle yn y byd, yn y dyfodol?



3 Chwestiwn yn Cysylltu â'r Weledigaeth

• Ar y dechrau wedi meddwl canolbwyntio ar un cwestiwn bob 
blwyddyn

• Ond wedi arbrofi a thrafod ar draws adrannau – teimlo bod hyn 
caethiwo gormod

• Felly, yn ymateb i'r cwestiynau yma ar draws CA3 ar wahanol adegau



Mapio, Cynllunio a Cheisio Intergreiddio
Nodweddion CiG



Intergreiddio i Gynlluniau Gwers
Gweledigaeth

3 Chwestiwn



Intergreiddio i Gynlluniau Gwers

Ymateb i'r HSB

Gweld Cysylltiadau ar Draws 
MDaPh



Intergreiddio i Gynlluniau Gwers



HMS – Taith / Profiad y 
Dysgwr

• Wedi bod yn edrych ar beth ddylai'r
dysgwr edrych – pa fath o brofiadau, 
beth ddylai fod yn gallu ei wneud
erbyn diwedd yr ysgol uwchradd

• Gwneud hyn fel ysgol gyfan – a 
phawb i gymysgu MDaPh – man 
cychwyn, cyn ystyried agweddau
gwahanol CiG – rhoi ffocws wrth
gynllunio

• Cyfle i feddwl pam, beth, sut?



Arfarnu Yn Ystod y Flwyddyn

• UDRh yn rhoi cyfleoedd i ni arfarnu'r cynllunio a’r dysgu yn gyson -
arfarnu yn erbyn YHSB hefyd

• Pob adran / MDaPh yn trafod ac yn ymateb ar dabl – hyn yn fodd i ni
weld beth sydd wedi gweithio yn ogystal â rhoi cyfeiriad ar gyfer y 
tasgau a’r unedau nesaf

• Ffordd i atgoffa ein hunain a sicrhau ein bod yn ymateb i’r YHSB



HMS – Cynllunio Fel Ysgol

• Mae’r ysgol wedi cynnal dyddiau o hyfforddiant er mwyn ymateb i
wahanol agweddau’r cwricwlwm e.e. er mwyn ymateb i’r HSB

• Wedi cael cyfle i ddarllen, trafod ein datganiadau o’r HSB ein hunain

• Ond hefyd, wedi cael cyfle i wneud hyn gyda’r MDaPh arall – ddeall am yr HSB 
ym meysydd ein gilydd

• O safbwynt uwchradd - Mae’n bwysig i ni ddeall MDaPh eraill os ydym am 
ddeall beth yw taith y disgybl o fewn yr ysgol

• Angen gwneud mwy o hyn gyda'r camau cynnydd yn yr wythnosau nesaf?



Cynllunio ac Arbrofi gyda CiG fel Adran

• Yr adran wedi mynd ati i ddechrau defnyddio datganiadau o’r hyn
oedd yn bwysig er mwyn cynllunio unedau gwaith / gwersi.

• Fe aethom ati i greu uned o waith ar gefndir y Gymraeg

• I ddechrau mi wnaethon ganolbwyntio ar un flwyddyn, a cheisio creu
unedau o waith yn ymateb i un o’r datganiadau - Mae ieithoedd yn
ein cysylltu gyda’n gilydd



Cynllunio ac Arbrofi gyda CiG fel Adran

• Ond, wrth ymarfer ac arbrofi fe wnaethom ddarganfod ei bod hi yn llawer
gwell i beidio cyfyngu ein hunain na’r dysgwyr i un datganiad wrth gynllunio.

• Disgyblion yn cael profiad gwell, a llawnach drwy fod yn agored i’r holl
ddatganiadau.

• Wrth werthuso’r unedau cyntaf a gynlluniwyd, roedd hi’n amlwg hefyd bod 
plethu’r datganiadau YHSB yn dod yn beth mwy naturiol



Cynllunio ac Arbrofi gyda CiG fel Adran

• Edrych ar beth oeddem yn ei wneud yn barod oedd yn addas ac yn
ymateb i CiG – ydy'r tasgau yn ymateb i HSB? Ydyn nhw yn cyd-fynd
â'r 4 Diben

• Cyfle i gadw, addasu a newid wrth wneud hyn – dod a gogwydd leol, 
addasu trefn themâu mae CA3 yn eu trafod.

• Dechrau gyda un flwyddyn wrth arbrofi

• Symud ymlaen wedyn I addasu CA3


