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waith



Amcanion

• Deall egwyddorion cynllunio ar gyfer dysgu oddi
fewn i Cwricwlwm i Gymru

• Deall egwyddorion asesu a chynnydd o fewn y 
broses gynllunio

• Deall yr ystyriaethau allweddol a allai fod yn sail i 
ddewisiadau ysgol

• Deall arweiniad y cwricwlwm a sut mae’r holl
elfennau yn gyd-gysylltiedig

• Gwneud y cysylltiadau rhwng dylunio cwricwlwm
ysgol gyfan a chynllunio ar draws yr holl MDaPh

• Enghreifftio’r broses o gynllunio gydag enghreifftiau
ysgol go iawn. 



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

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




Ystyriaethau cyn cynllunio

• Ar gyfer pwy ydym ni’n cynllunio?  A 
yw’r pwrpas a’r dibenion yn glir?

• A ydym yn adeiladu ar ddysgu
blaenorol y dysgwyr?

• A ydym yn cynllunio ar gyfer sicrhau
cynnydd ac yn ymateb i egwyddorion
asesu a chynnydd CiG? 

• Sut ydym yn sicrhau bod ein cynllunio
yn ddigon hyblyg? Sut mae’r cynllunio
yn ymateb i’r dysgwyr a chyd-destun
yr ysgol?

• A ydym wedi sicrhau digon o 
gyfleoedd i ddatblygu ar y cyd?

• Sut byddwn yn adolygu a gwerthuso
effaith ein cynllunio?



Egwyddorion Cynllunio

Pam ydan ni yn dysgu hwn?

Pa elfennau sydd angen eu hystyried?

Sut ydan ni’n mynd i’w ddysgu?

• Rhyddid a hyblygrwydd i athrawon ddewis yr
hyn sydd orau i’w dysgwyr.

• Rhesymeg glir

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau
canllawiau’r cwricwlwm a sut maent yn
plethu gyda’i gilydd i ysgogi’r dysgu. 

• Penderfynu ar y dulliau addysgu mwyaf effeithiol i
ddyfnhau’r dysgu a sicrhau’r profiad dysgu gorau i
bawb

• Defnyddio asesu cyn, yn ystod, ac ar ôl y dysgu er
mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd.



Diwrnodau trochi Wythnosau ffocws

Dull ymholi /  Cwestiwn Mawr

Cynllunio ymatebol

Mapio themâu dros gyfnod o amserThemâu 



• Ysgogiad / bachyn

• MDaPh

• Datganiadau’r hyn sy’n
bwysig

• Camau cynnydd

• Sgiliau , gwybodaeth a 
phrofiadau

• Addysgeg

• Cyd-destun lleol

• Llais y plentyn

• Sgiliau cyfannol

• Sgiliau trawsgwricwlaidd

• Themau trawsgwricwlaidd

• Elfennau Gorfodol



Cynnydd mewn dysgu
• Mae cynnydd mewn dysgu yn 

broses o ddatblygu dyfnder 
cynyddol, soffistigeiddrwydd, 
diddordeb a rheolaeth dysgwyr 
dros amser yn hytrach na chorff 
o gynnwys i’w gyflwyno. Mae 
deall sut y mae dysgwyr yn 
gwneud cynnydd yn hanfodol i 
ddysgu ac addysgu a dylai 
lywio'r broses o ddylunio 
cwricwlwm, cynllunio yn y 
dosbarth ac asesu.

• Mae’r Egwyddorion Cynnydd
yn sail i  gynnydd ar draws 
pob MDaPh

• Galluogi Dysgu

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/egwyddorion-ar-gyfer-cynllunio-ch-cwricwlwm/#egwyddorion-cynnydd
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/ystyriaethau-gweithredu-ac-ymarferol/#galluogi-dysgu


Defnyddio tystiolaeth ac arbenigedd

Wrth iddo gael ei weithredu, dylai cwricwlwm ysgol:
• fanteisio ar ystod o dystiolaeth gadarn, gan gynnwys 

arbenigedd sy'n benodol i ddisgyblaethau lle bo'n briodol, 
dysgu o ymholiad proffesiynol, gwybodaeth o ymchwil a 
gwybodaeth leol a chenedlaethol

• gael ei ddatblygu ar y cyd, annog dysgwyr, rhieni, gofalwyr 
a'r gymuned leol i ddeall a chyfrannu at y broses o 
ddatblygu'r cwricwlwm. Dylai hefyd fanteisio ar ystod 
ehangach o arbenigwyr a rhanddeiliaid a all gyfrannu at y 
dysgu

• bod yn destun myfyrio a chael ei ddiwygio, yn seiliedig ar 
ddealltwriaeth a feithrinwyd drwy bob agwedd ar y dysgu ac 
addysgu, a chael ei gefnogi gan ymholiad proffesiynol

• gael ei ategu gan addysgeg effeithiol

Ystyriaethau gweithredu ac ymarferol - Hwb (gov.wales)

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/ystyriaethau-gweithredu-ac-ymarferol/#using-evidence-and-expertise


Enghreifftiau o ysgolion –
prosesau cynllunio ar waith



Fideo Ysgol Abererch - Egwyddorion Cynllunio 

https://www.youtube.com/watch?v=3c7j3eEiKM0


Ysgol Llanllechid: Egwyddorion Cynllunio – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sYTRgTjlsc4


Ysgol Rhyd y Llan: Egwyddorion Cynllunio - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=e8Mmo4t14b8


Pwyntiau allweddol wrth gynllunio
Dylid:
• cynllunio cyfleoedd i wireddu’r 4 diben
• sicrhau bod dysgu yn seiliedig ar ddibenion (nid

gweithgareddau). Mae angen dechrau gyda’r PAM? 
• sicrhau bod pawb yn deall y rhesymeg sy’n sail i’r cynllunio
• cynllunio profiadau dysgu cyfoethog er mwyn caniatau

dyfnder yn y dysgu
• sicrhau bod asesu a chynnydd yn ystyriaethau parhaus yn y 

broses gynllunio ac yn dylanwadu ar yr addysgu a dysgu.
• ystyried y cyd-destun lleol – beth yw cyfraniad partneriaid

yn y gymuned
• adlewyrchu Cymru, ei threftadaeth ddiwylliannol a'i 

hamrywiaeth, ei hieithoedd a'i gwerthoedd, hanes a 
thraddodiadau ei chymunedau a'i holl bobl.

• sicrhau cyd-bwysedd rhwng gwybodaeth, sgiliau a 
phrofiadau

• sicrhau bod y disgyblion yn rhan o’r broses gynllunio
• sicrhau hyblygrwydd yn y broses gynllunio



Pethau i’w
hosgoi wrth
gynllunio

Ni ddylid: 

• cynnwys gweithgareddau sy’ ddim â chyswllt cryf ac 
amlwg gyda’r cyd-destun.  Mae angen sicrhau bod y 
dysgu yn ddilys ac yn bwrpasol. 

• ail adrodd gweithgareddau tebyg o flwyddyn i 
flwyddyn heb ddilyniant a datblygiad sy’n sicrhau
cynnydd.

• gorgymhlethu’r cynllunio - cadw lygad ar bwrpas y 
cynllunio

• defnyddio’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig fel
rhestr wirio er mwyn eu cyflawni’n arwynebol heb
sicrhau dysgu dwfn.  Cynnydd mewn dysgu, yn
hytrach na rhoi sylw i gynnwys sydd wrth galon CiG.

• asesu ar ddiwedd y broses gynllunio’n unig.  

• glynu at bethau sy’ ddim yn ‘gweithio’.  Mae angen
amser i gynllunio, gwneud adolygu a gwerthuso



Camau nesaf:
sicrhau cyd-ddealltwriaeth o'r egwyddorion cynllunio

www.gwegogledd.cymru

Dysgu Proffesiynol - Canolfan Cefnogaeth GwE 
(gwegogledd.cymru)

http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/cwricwlwm-i-gymru/dysgu-proffesiynol/


Camau nesaf:

• Hyfforddiant ar gynllunio sy’n 
benodol i’r MDaPh

• Arweiniad pellach ar elfennau eraill 
i’w cynnwys yn eich cwricwlwm


