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Gweminar 
Dylunio
Cwricwlwm

Amcanion y weminar

Erbyn diwedd y weminar hon dylai fod gennych y canlynol:
• dealltwriaeth glir o’r gofynion statudol ynghylch gweithredu’r 

Cwricwlwm i Gymru.
• atgoffâd o’r disgwyliadau fel y’u nodir yn ‘Cwricwlwm i Gymru: 

y daith i weithredu’r cwricwlwm’
• cyfle i ystyried y broses o ddylunio cwricwlwm
• dealltwriaeth o egwyddorion allweddol a dibenion asesu
• ymwybyddiaeth o ganllawiau newydd Estyn 



Dylunio
Cwricwlwm

Cwricwlwm ysgol yw popeth y mae dysgwr yn ei brofi ar 
drywydd y pedwar diben. Nid dim ond yr hyn yr ydym yn 
ei addysgu, ond sut yr ydym yn ei addysgu ac yn 
hollbwysig, pam yr ydym yn ei addysgu.

Beth yw Dylunio Cwricwlwm? Mae dylunio cwricwlwm 
yn broses. Mae’r egwyddorion a’r ystyriaethau pwysig a 
ddylai lywio’r broses honno’n cynnwys datblygu:

• gweledigaeth ar gyfer y cwricwlwm mewn ysgol
• strwythur cwricwlwm er mwyn gwireddu’r 

weledigaeth honno



• Curriculum design takes time, careful attention must be paid to 
organisation and sequencing

Mary Myatt

• Whilst there is no blueprint or preferred way of doing it, one 
way of getting it wrong is by designing a curriculum that is a 
series of unrelated information

Lucy Crehan

• A coherent curriculum is one where learning experiences, 
knowledge and skills are sequenced and woven together such 
that students form a deep understanding both within and 
between the various subjects and knowledge domains

Tom Sherrington

Ein cyfle i 
wneud 
gwahaniaeth 
go iawn



Rhaid i ysgolion fabwysiadu'r cwricwlwm a chyhoeddi crynodeb ohono. Mae hyn yn 
ei gwneud yn ofynnol i'r pennaeth a'r corff llywodraethu fabwysiadu'r cwricwlwm. 
Dylai ysgolion ddefnyddio eu hamser i ymgysylltu’n effeithiol â rhieni, gofalwyr a’r 
gymuned ehangach wrth ddatblygu’r cwricwlwm. Gall y crynodeb hwn, felly, fod yn 
eang ac ar lefel uchel – ni fwriedir iddo fod yn fap manwl o bopeth y mae’r 
cwricwlwm yn ei gynnig.

Cwricwlwm i Gymru: y daith i weithredu’r cwricwlwm’

Rhaid i’r penderfyniad i roi eu cwricwlwm ar waith ym mis Medi 2022 fod wedi’i 
gofrestru gyda Llywodraeth Cymru a’r consortiwm rhanbarthol neu'r awdurdod 
lleol erbyn 8 Ebrill. 

Cwricwlwm i Gymru: Y Daith i Gyflwyno’r 
Cwricwlwm – Hwb (llyw.cymru)



Mae’n rhaid i’r crynodeb y mae ysgol yn ei chyhoeddi fod wedi ei selio ar ofynion dylunio
Cwricwlwm i Gymru.

O ran cynnwys crynodebau o'r cwricwlwm sy’n cael eu cyhoeddi, mae'n bosibl y caiff
canllawiau manylach eu cyhoeddi maes o law. Am y tro, argymhellwn y dylai crynodebau o'r
fath gynnwys:

• gwybodaeth am y ffordd y mae ymarferwyr, dysgwyr, rhieni, gofalwyr a'r gymuned
ehangach wedi cael eu cynnwys wrth ddatblygu'r cwricwlwm
• sut mae'r cwricwlwm yn bodloni'r elfennau gofynnol a nodir yn y fframwaith cenedlaethol
hwn, gan ddechrau gyda'r pedwar diben (Gweler sleid 10)

• gwybodaeth am sut mae'r ysgol yn ymdrin â chynnydd dysgwyr a'i threfniadau ar gyfer
asesu
• sut y bydd y cwricwlwm yn cael ei adolygu'n barhaus, gan gynnwys y broses ar gyfer casglu
adborth a diwygio'r cwricwlwm yn barhaus

Crynodeb o Gwricwlwm

Crynodeb o’r ddeddfwriaeth - Hwb (gov.wales)

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/crynodeb-o-r-ddeddfwriaeth/


Rhaid i ysgolion gynllunio cwricwlwm ar gyfer dysgwyr yr ysgol. Rhaid i’r cwricwlwm hwn:

• alluogi dysgwyr i ddatblygu yn y ffordd a ddisgrifir yn y pedwar diben
• darparu ar gyfer cynnydd priodol ac mae’n rhaid i’r cwricwlwm gyd-fynd â’r egwyddorion

cynnydd a nodir yn y ‘Cod Cynnydd’ 
• bod yn addas ar gyfer dysgwyr o wahanol oedrannau, galluoedd a doniau
• bod yn eang ac yn gytbwys
• cwmpasu’r cysyniadau a nodir yn y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yng ‘Nghod yr Hyn sy’n 

Bwysig’
• darparu ar gyfer addysgu a dysgu sy’n cwmpasu pob un o’r Meysydd i’r rhai rhwng 3 i 16 oed, 

cynnwys yr elfennau gorfodol fel bo’n briodol i’r ysgol neu’r lleoliad (Cymraeg; Saesneg; 
crefydd, gwerthoedd a moeseg; addysg cydberthynas a rhywioldeb), ac mae’n rhaid i’r 
cwricwlwm gyd-fynd â’r ‘Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb’ o 3 i 16, a chynnwys y 
sgiliau trawsgwricwlaidd (llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol) 0 3 i 16 oed.

• cynnig dewis o drefniadau addysgu a dysgu o fewn pob Maes i Flwyddyn 10 ac uwch  
(dysgwyr 14 i 16 oed) 

‘Cwricwlwm i Gymru: y daith i weithredu’r cwricwlwm’
Cwricwlwm i Gymru: y daith i weithredu’r cwricwlwm - Hwb (gov.wales)

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cwricwlwm-i-gymru-y-daith-i-weithredu-r-cwricwlwm


Cwricwlwm 
I Gymru: Y 
Daith i 
Gyflwyno’r 
Cwricwlwm’

Tymor y gwanwyn 2022 – Ysgolion uwchradd: y broses ar gyfer mabwysiadu cwricwlwm 
yn 2022
Mae’n rhaid i benaethiaid a chyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir benderfynu gyda’i 
gilydd a fyddant yn barhau â’r cynlluniau cyfredol. Yna rhaid iddynt roi gwybod i 
Lywodraeth Cymru ac i’w gwasanaeth gwella ysgolion. Caiff hyn ei gofnodi drwy ffurflen 
benodol a gaiff ei darparu’n agosach at yr amser. Mae’n rhaid i’r pennaeth a’r corff 
llywodraethu gytuno ar y penderfyniad i gyflwyno’r cwricwlwm i Flwyddyn 7 yn 2022. Er 
mai mater i’r pennaeth a’r corff llywodraethu yw’r penderfyniad, byddem hefyd yn 
disgwyl i’r gwasanaeth gwella ysgolion ei gefnogi.

Rhaid i’r penderfyniad i gyflwyno eu cwricwlwm ym mis Medi 2022 fod wedi’i gofrestru 
gyda Llywodraeth Cymru a’r consortiwm rhanbarthol neu’r awdurdod lleol erbyn 8 
Ebrill. 
P’un a fydd ysgolion a lleoliadau yn dewis cyflwyno eu cwricwlwm yn 2022 neu’n 2023, 
bydd y disgwyliadau ehangach yr un peth.
• Dylai pob ysgol a lleoliad fod yn gwneud gwaith i baratoi ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm 
yn 2021 i 2022, yn unol â’r disgwyliadau yn y ddogfen hon. Os na fydd ysgolion yn dewis 
parhau i gyflwyno’r cwricwlwm i Flwyddyn 7 yn 2022, dylent, serch hynny, fod yn gwneud 
gwaith paratoi, yn treialu ac yn arloesi cyn y cyfnod cyflwyno.
• Erbyn 2023, bydd angen i bob ysgol a lleoliad fod wedi cyflwyno’r cwricwlwm i 
Flynyddoedd 7 ac 8 – nid yw’r amserlen ddiwygio gyffredinol wedi newid.

(t.22-23 Cwricwlwm i Gymru: Y Daith i Gyflwyno’r Cwricwlwm’)



1. 
GWELEDIGAETH, 
GWERTHOEDD 

AC YMDDYGIAD:

• Y Pedwar Diben

• Cyd-destun unigryw'r ysgol - Sut gallwn ni ddiwallu anghenion y dysgwyr?

• Beth fydd y gwerthoedd a’r ymddygiad a fydd yn llywio ein gweledigaeth?

• Cyfraniad yr holl randdeiliaid

• Ystyried sut mae angen i ni weithredu er mwyn sicrhau ein bod yn gwireddu ein gweledigaeth 

2. DYLUNIO 
CWRICWLWM-
YSTYRIAETHAU

• Ystyried holl gydrannau hanfodol a gorfodol fframwaith Cwricwlwm i Gymru

• Ystyried sut y byddwn yn sicrhau ein bod yn cynnwys ac yn gweithredu’r cydrannau ar lefel ysgol gyfan 

3. DYLUNIO 
CWRICWLWM-

DULLIAU

• Ystyried gwahanol ddulliau o ddylunio’r cwricwlwm e.e. disgyblaethol, rhyngddisgyblaethol, amlddisgyblaethol, 
integredig

• Ystyried priodoldeb y dulliau ar gyfer bodloni anghenion yr ysgol

4. CYNLLUNIO

• Defnyddio’r cydrannau yn fframwaith Cwricwlwm i Gymru i lywio cynllunio’r cwricwlwm 

• Dewis a threfnu'r profiadau, gwybodaeth a sgiliau a fydd yn cefnogi dysgu dwfn orau

• Dewis cyd-destun y cwricwlwm er mwyn diwallu anghenion ein holl ddysgwyr

• Sicrhau llinell olwg glir o ddylunio’r cwricwlwm tua datblygu’r pedwar diben

5. ADDYSGEG AC 
ASESU

• Pan fyddwn yn gwybod yr hyn rydym yn ei addysgu a pham, sut dylem ei addysgu a sut fydd hyn yn cefnogi ein 
dysgwyr i wneud cynnydd? Sut fyddwn yn gwybod?

• Beth yw’r ffordd orau o strwythuro profiadau dysgu er mwyn sicrhau dyfnder, ehangder a cynnydd effeithiol o 3 
i 16 oed? 

Y Broses o Ddylunio Cwricwlwm



Ystyriaethau 
wrth ddylunio 
cwricwlwm i 

wireddu'r 
pedwar diben 

Meysydd Dysgu a 
Phrofiad.

Datganiadau o'r Hyn sy'n 
Bwysig.

Cysylltiadau rhwng ac o 
fewn Meysydd ac 

elfennau Gorfodol. Sgiliau 
trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd, 
Rhifedd a 

Chymhwysedd 
Digidol. 

Sgiliau cyfannol 
creadigrwydd ac 

arloesi, cynllunio a 
threfnu, meddwl yn 
feirniadol a datrys 

problemau, ac 
effeithiolrwydd 

personol. Addysgeg a 
Phrofiadau 

Dysgu

Cynnydd ac 
Asesu

Themâu 
trawsbynciol: ACRh, 

Hawliau Dynol, 
Gyrfaoedd ac 
addysg sy’n 

gysylltiedig â 
gwaith, Amrywiaeth 

a themâu Lleol, 
Cenedlaethol a Byd-

eang. 

Cyfrwng 
ieithyddol yr 

ysgol
Lles

Cyfeiriad strategol i 
lywio’r cynllunio a’r 

ddarpariaeth

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/datblygu-gweledigaeth-ar-gyfer-dylunio-cwricwlwm/#cynllunio-cwricwlwm-a'r-pedwar-diben
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/egwyddorion-ar-gyfer-cynllunio-ch-cwricwlwm/#datganiadau-o%E2%80%99r-hyn-sy%E2%80%99n-bwysig
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/datblygu-gweledigaeth-ar-gyfer-dylunio-cwricwlwm/#sgiliau-sy'n-hanfodol-i'r-pedwar-diben
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/ystyriaethau-gweithredu-ac-ymarferol/#addysgeg
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/datblygu-gweledigaeth-ar-gyfer-dylunio-cwricwlwm/#cynnydd
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/datblygu-gweledigaeth-ar-gyfer-dylunio-cwricwlwm/#asesu
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/themau-trawsgwricwlaidd-ar-gyfer-cynllunio-eich-cwricwlwm
https://llyw.cymru/cynllun-cyflawni-ar-gyfer-iechyd-meddwl-2019-i-2022


Cynnydd

AddysgegAsesu



Cynnydd
5 Egwyddor Cynnydd:
•effeithiolrwydd cynyddol
•ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
•dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau o fewn y meysydd;
•mireinio a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth ddefnyddio a cymhwyso sgiliau;
•creu cysylltiadau a throsglwyddo’r dysgu i gyd-destunau newydd

Bydd Disgrifiadau Dysgu yn y datganiadau ‘Yr Hyn sy’n Bwysig’ yn cyfeirio at gamau cynnydd o fewn 
y Meysydd Dysgu a Phrofiad ac yn cefnogi ymarferwyr i arwain dysgwyr tua’r 4 diben. Maent yn
bwyntiau cyfeirio ar gyflymder disgwyliedig y cynnydd, i lywio’r cwricwlwm, yr addysgu a’r dysgu.

Dylid cefnogi a galluogi ymarferwyr i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o gynnydd, o fewn eu 
hysgol, ar draws eu clwstwr o ysgolion a chydag ysgolion eraill. Bydd hyn yn helpu i sicrhau 
cydlyniad yn y cwricwlwm ac yn cefnogi ysgolion i werthuso a yw’r her a’r gefnogaeth i ddysgwyr 
yn addas. 

Yn ôl y Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu 2021 mae’n rhaid i’r Cod datganiadau o’r hyn sy’n bwysig a’r
Cod Cynnydd i fod yn sail i’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu ym mhob ysgol. 

Y ffactor unigol pwysicaf sy’n 
dylanwadu ar ddysgu yw’r 
hyn y mae’r dysgwr yn ei 

wybod yn barod.

Canfyddwch hyn a dysgwch 
ef yn unol â hynny. 

Ausubel (1968)



Addysgeg

1. Dibenion / 
pwrpas
cyffredinol y 
cwricwlwm

2. Ymdrechu’n
barhaus

3. Cymysgedd o 
ddulliau

4. Datrys
problemau, 
creadigol a 
beirniadol

5. Datblygu ar
wybodaeth
flaenorol ac
ennyn diddordeb

6.  Cyd-destunau
dilys

7.  Asesu ar gyfer
Dysgu

8. Cysylltiadau
oddi mewn ac ar
draws MDaPh

9.  Cyfrifoldebau
Trawsgwricwlaidd

10.  Cymell i 
gymryd
cyfrifoldeb

11.  Datblygiad
cymdeithasol ac 
emosiynol

12. Hybu
cydweithio



Asesu
3 diben asesu:

•Cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd i ddydd
•Pennu cynnydd dysgwyr unigol dros amser, llunio darlun 

ohono, a myfyrio arno
•Deall cynnydd grwpiau er mwyn myfyrio ar arferion

Ni fydd asesu yn ddigwyddiad unigol. Bydd yn barhaus ac yn rhoi 
darlun cyfannol o gyflawniadau dysgwyr ar hyd y continwwm 3-
16.
Bydd asesu yn llywio cynllunio ar gyfer y dyfodol er mwyn 
cefnogi cynnydd dysgwyr.

Dylai asesiad ystyried:
• lle mae dysgwyr o ran eu dysgu
• Y camau nesaf yn eu dysgu
• beth sydd angen ei wneud er mwyn iddynt gyrraedd yno, gan 

ystyried unrhyw rwystrau i ddysgu
Mae partneriaeth ddysgu effeithiol gyda dysgwyr a rhieni yn 
bwysig. 



Cwricwlwm i Gymru yn Fframwaith Newydd Estyn

Amlinellir trefniadau newydd Estyn mewn dwy ddogfen a dylid eu darllen gyda’i gilydd – ‘Beth 

Rydym yn Arolygu?’ a ‘Sut Rydym yn Arolygu?’. Er nad yn fframwaith newydd chwyldroadol, mae’’r 

newidiadau yn cynnwys dileu graddau crynodol, a rhoi llai o rybudd i 10 diwrnod. 

Serch hyn,

• Mae’r Fframwaith wedi’i ddiwygio i gynnwys Cwricwlwm i Gymru a chyd-destun y pandemig

• Mae’r fframwaith yn adlewyrchu’r newid mewn blaenoriaethau gyda “chefnogi’r diwygio ac 

adnewyddu” “ar frig ein hagenda ar hyn o bryd”



Negeseuon Allweddol

• Pwysigrwydd bod y weledigaeth wedi’i rannu gyda chymuned yr ysgol

• Angen cynllun pwrpasol ar gyfer gweithredu’r cwricwlwm

• Dylid ymchwilio’n fanwl i ddulliau o ddylunio’r cwricwlwm

• Hunan werthusiadau angen cynnwys cynnydd yn erbyn y 4 Diben

• Pwysigrwydd cyd-ddealltwriaeth o ddilyniant, cynnydd ac asesu

• Pwysigrwydd canolog y sgiliau trawsgwricwlaidd a chyfannol

• Effaith y ddarpariaeth ar ddysgu a chynnydd sydd yn mesur y llwyddiant

Cwricwlwm i Gymru yn Fframwaith Newydd Estyn



Mae Cwricwlwm i Gymru yn amlwg yn MA 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth:

• I ba raddau mae arweinwyr a rheolwyr wedi sefydlu a chyfleu gweledigaeth glir 

• pa mor dda mae arweinwyr yn mynd i’r afael â blaenoriaethau cenedlaethol ... paratoi i 

weithredu’r Cwricwlwm i Gymru a datblygu medrau disgyblion

• Cyfathrebu effeithiol gyda rhieni

• Effaith dysgu proffesiynol i wella addysgu a datblygu Cwricwlwm i Gymru i fodloni 

anghenion dysgwyr.

Cwricwlwm i Gymru yn Fframwaith Newydd Estyn



Maes Arolygu 1 – Dysgu nid Safonau

• Mae’r sgiliau trawsgwricwlaidd gorfodol yn ffocws allweddol – mae’r adroddiad ar safonau

siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu bellach yn gwrando a darllen, siarad ac ysgrifennu

• Yn absenoldeb data ar berfformiad, bydd tystiolaeth yn cael ei chasglu o ystafelloedd

dosbarth, gwaith a llais y dysgwr

• Pa mor dda y mae ysgolion yn defnyddio eu gwybodaeth asesu eu hunain (gan gynnwys

gwaelodlin) i fonitro a chefnogi cynnydd dysgwyr

Cwricwlwm i Gymru yn Fframwaith Newydd Estyn



Maes Arolygu 2 Lles ac Agweddau at Ddysgu a MA 4 Gofal, cymorth ac arweiniad

• 2.1 Lles - cynnydd yn erbyn y 4 Diben (pob diben wedi’u hamlygu yn y fframwaith)

• 4.1 Mae Datblygiad Personol wedi'i ailysgrifennu i bwysleisio'r themâu traws-
gwricwlaidd a'r sgiliau cyfannol

Cwricwlwm i Gymru yn Fframwaith Newydd Estyn



Yn 3.1 Ehangder, cydbwysedd a phriodoldeb cwricwlwm yr ysgol

“Dylai arolygwyr werthuso cwricwlwm mewn ffordd hyblyg a chadarnhaol. Dylent ystyried y 

disgwyliadau yn ‘Y Daith i 2022’”

• Pa mor dda y mae’r ysgol yn sicrhau bod datblygu a chyflwyno eu cwricwlwm yn alinio â’u gweledigaeth ar y 

cyd ar gyfer y cwricwlwm ac addysgu?

• Sut mae darparwyr wedi archwilio eu hymagweddau tuag at ddylunio’r cwricwlwm, ac wedi myfyrio ar yr 

ymagweddau hyn wrth fwrw ymlaen â’r syniadau gorau? Ni ddylent ffafrio unrhyw fodel cwricwlwm 

penodol. 

• Pa mor dda mae ysgol yn datblygu ei gwricwlwm i adlewyrchu natur eu cyd-destun yn llawn?

• Effaith y ddarpariaeth yn y dosbarth – “a yw profiadau dysgu yn bodloni anghenion pob disgybl” – hyn yn 

allweddol ar gyfer arfarniad

Cwricwlwm i Gymru yn Fframwaith Newydd Estyn



Yn 3.2 Addysgu ac Asesu dylai arolygwyr nodi nad oes methodoleg 
ddewisol y dylai athrawon ei dilyn

• Pa mor dda mae athrawon yn datblygu cyd-ddealltwriaeth o ddilyniant er mwyn 
sicrhau bod eu hasesiadau yn ddilys, yn gywir ac yn ddibynadwy?

• Defnyddio asesu i gynllunio gwersi a’r camau nesaf yn nysgu’r disgyblion

• Dylai arolygwyr ystyried sampl o adroddiadau i rieni neu ofalwyr i wirio eu bod yn rhoi 
gwybodaeth briodol i rieni am gynnydd eu plant a sut gallant wneud rhagor o gynnydd 
yn y dyfodol.

Cwricwlwm i Gymru yn Fframwaith Newydd Estyn



Ein cyfle i 
wneud 
gwahaniaeth 
go iawn

• If we are to realise the opportunities offered by the reform 
programme we must think deeply about purpose and highlight 
matters of curriculum design, pedagogy and assessment that must be 
addressed

• This will require for a process of collaboration, exploration and 
learning that can build firm foundations for real change for every 
young person in every school and every classroom across Wales.

• While navigating through this journey, we need to remind ourselves 
of the end goal and our destination; that learners receive improved 
provision that ultimately leads to better standards.

Graham Donaldson



Camau nesaf

• Pa gefnogaeth sydd ei angen arnoch?

• Cefnogaeth penodol i ysgol/cyngrhair

• Cefnogaeth barhaus i fforymau sirol




