
Egwyddorion Cynllunio: 
Rhoi’r weledigaeth, y gwerthoedd 

a’r ymddygiad ar waith



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

• Deall egwyddorion asesu a chynnydd wrth gynllunio

• Deall yr ystyriaethau allweddol allai fod yn sail i ddewisiadau ysgolion

• Deall canllawiau’r cwricwlwm a sut mae’r holl elfennau yn gysylltiedig

• Gwneud y cysylltiadau rhwng dylunio a chynllunio cwricwlwm ysgol gyfan 

ar draws pob MDaPh

• Enghreifftio’r broses o gynllunio gydag enghreifftiau gan ysgolion go iawn

Amcanion



Cyd-destun – Cysylltu â dylunio’r cwricwlwm

CREU’R WELEDIGAETH
datblygu dealltwriaeth ac eglurder cyffredin

GWNEUD Y CWBL YN REAL
cyflawni’r weledigaeth

1. Gweledigaeth, 
Gwerthoedd ac 

Ymddygiad

2. Ystyriaethau 
Dylunio’r Cwricwlwm

3. Dulliau Dylunio’r 
Cwricwlwm

4. Cynllunio
5. Addysgeg ac 

Asesu



Cyd-destun – Fframwaith a chanllawiau

Chwefror

2015 Ebrill

2019

Hydref

2020Hydref

2020



Dylunio, cynllunio a strwythur y cwricwlwm

Dylunio’r 
cwricwlwm

Cynllunio’r 
Cwricwlwm

Strwythur y 
Cwricwlwm Sut fydd yr 

amserlen yn 
edrych?

Sut fydd cynllunio 
adrannol yn 

cyfrannu at y 
strwythur?

Sut fydd y 
model/strwythur y 

cwricwlwm yn 
gyrru’r gwaith 

cynllunio?

Pa fodel/neu 
fodelau cwricwlwm 

fydd yn cael eu 
defnyddio?

Beth yw’r 
weledigaeth 
ar gyfer CiG?

Beth yw 
anghenion y 

dysgwyr?
Y PEDWAR 

DIBEN



Modelau dylunio’r cwricwlwm

2

1 3

4

E

Disgyblaethol
Addysgu arbenigol o fewn 

disgyblaethau neu bynciau

Rhyngddisgyblaethol 
Tynnu agweddau amrywiol o’r  
cwricwlwm at ei gilydd mewn 

cysylltiad ystyrlon

Hybrid
Dull sy’n cyfuno agweddau 
gwahanol fathau o fodelau 

cwricwlaidd.

Amlddisgyblaethol
Astudir yr un topig o safbwynt 

mwy nag un ddisgyblaeth.

Integredig
Dull sy’n chwalu ffiniau 
pynciau traddodiadol. 



• Ar gyfer pwy ydym ni’n cynllunio? 

• Sut ydym yn adeiladu ar ddysgu blaenorol?

• Sut ydym yn cynllunio ar gyfer cynnydd?

• Sut ydym ni’n adeiladu digon o hyblygrwydd oddi fewn i’r cynllunio? 

• Sut all y cynllunio fod yn ymatebol i ddysgwyr a’u cyd-destunau?

• Sut mae mynd ati i werthuso ac adolygu effaith ein cynllunio?

Ystyriaethau cyn cynllunio



Egwyddorion cynllunio

Pam ein bod ni’n addysgu hyn?

Pa elfennau sydd angen eu hystyried?

Sut ydym ni am addysgu hyn?

• Rhyddid a hyblygrwydd i athrawon  
benderfynu ar beth sydd orau i’w dysgwyr. 

• Rhesymeg glir. 

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau y 
canllawiau cwricwlwm a sut maent yn  plethu 
i sicrhau dysgu.

• Penderfynu ar y dulliau addysgu mwyaf effeithiol er 
mwyn i ddysgwyr ddysgu cystal â phosibl

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



Egwyddorion cynllunio- y ‘PAM’



Egwyddorion cynllunio- y ‘BETH’



Ein stori ni – Ysgol Dyffryn Ogwen

BETH
Bydd Dylan Jones –

Dirprwy yn Ysgol Dyffryn 
Ogwen, Gwynedd, yn 

rhannu cynnydd yr ysgol o 
ran cynllunio ar gyfer CiG

PAM



Ein stori ni – Ysgol Dyffryn Ogwen



CYMRAEG

SAESNEG

https://drive.google.com/file/d/1sPdiuchnzlIxChH2CviB5HDu-0MyLVT6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MHcAWWZKTk1ukWtW0GjIOY5jZUyujcv/view


Cynllunio ar sail tystiolaeth

Ymchwil addysgol i gefnogi athrawon ac uwch arweinwyr 

Dolen i’r ddogfen

Nod researchED yw pontio’r bwlch rhwng gwaith 
ymchwil ac arferion yn y maes addysg

Dolen i ‘research ED’

Dolen i EEF

Dolen i ganllawiau CiG

‘Dylai dysgu ac addysgu gael eu llywio gan dystiolaeth ac 
arbenigedd cadarn’                                                                       

‘Dylai polisïau ac arferion addysgol fod yn seiliedig ar 
y gwaith ymchwil gorau posibl sydd ar gael.’

https://llyw.cymru/sites/default/files/pdf-versions/2021/7/4/1626951868/y-strategaeth-genedlaethol-ar-gyfer-ymchwil-ac-ymholiad-addysgol-dogfen-weledigaeth.pdf
https://researched.org.uk/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/ystyriaethau-gweithredu-ac-ymarferol/


Cynllunio ar sail tystiolaeth



Gwybodaeth yn 
adeiladu ar wybodaeth 

Ymarfer Cyfnodol
(Spaced practice) 

Y darlun mawr
Adeiladu ar 

gysylltiadau dilys

Ymarfer Adalw
(Retrieval Practice)

Gwneud cysylltiadau
gyda phrofiadau

Cyfalaf diwylliannol
(Cultural capital) 

Codio deuol 
(Dual Coding)

Caffael iaith a 
llythrennedd

Cydgysylltu
(Interleaving) 

Rhuglder a galw i gof

Ar sail tystiolaeth: Gwyddoniaeth wybyddol – sut rydym ni’n dysgu

Dolen i MARGE

Gorlwytho 
gwybyddol/cof

https://shimamurapubs.files.wordpress.com/2018/09/marge_shimamura.pdf


Yn ei hanfod, mae hyn yn golygu’r drefn yr ydych chi’n 
dewis addysgu’r cwricwlwm – pam eich bod chi’n 

addysgu’r hyn rydych chi’n addysgu, a phryd. 

Os yw cwricwlwm am fod yn gydlynol a dilyn trefn resymegol, mae 
angen rhoi sylw i’r drefn y dylid cyflwyno ac ail-ymweld â gwybodaeth, 
ym mha bynnag ffurf allai hynny fod.                                 Kat Howard a Claire Hill 

Dilyniannu o fewn y cwricwlwm



Dilyniannu o fewn y cwricwlwm

Ysgol Uwchradd St Joseph's RC, Bolton

Dolen i wefan yr ysgol

https://stjosephsbolton.org.uk/parent-zone/curriculum/


Mae dilyniannu o fewn y 
cwricwlwm yn golygu 

mwy na mynd ati i weld 
ym mha drefn yr ydym 
ni’n cyflwyno pethau, 
mae’n ymwneud â’r 

perthnasoedd a’r 
cysylltiadau rhyngddynt.

Dilyniannu o fewn y cwricwlwm

Dolen i wefan yr ysgol

Ysgol Uwchradd St Joseph's RC, Bolton – Map Cwricwlwm

https://stjosephsbolton.org.uk/parent-zone/curriculum/




Dilyniannu o fewn y cwricwlwm

• Nodwch y cysyniadau allweddol sy’n bwysig ar gyfer 
pob Maes Dysgu a Phrofiad

• Mapiwch y darlun mawr

• Chwiliwch am gysylltiadau o fewn a rhwng y 
Meysydd Dysgu a Phrofiad 

• Cyfunwch wybodaeth a sgiliau i greu profiadau 
dysgu dwfn



Current frameworkCanllawiau MDaPh CiG



MDaPh Mathemateg a Rhifedd / MDaPh Iechyd & Lles

‘Ymdrinnir â gallu cyllidol yn y datganiad o’r hyn sy’n bwysig 
sy’n ymdrin â’r system rif. Mae hyn yn cael ei gadarnhau yn 
iechyd a lles lle y gallai dysgu archwilio gallu cyllidol trwy 
risg a dyled bersonol, a’u canlyniadau. Oherwydd 
cysylltiadau mor agos anogir yn gryf ddysgu’r ddwy elfen 
arbennig yma yn gyfochrog.’

Current frameworkCanllawiau MDaPh CiG



Deall
Esblygiad

Defnyddio'r fframwaith i gynllunio ar gyfer cynnydd



Sut mae bendigedig yn 
edrych?

Gall dysgwyr adnabod bod yr 
arth yn rhywbeth byw, a 

gallant ei disgrifio ac adnabod 
rhai o’i nodweddion. Byddent 
yn gallu gwneud rhai sylwadau 

am yr amgylchedd y mae’n 
byw ynddo. 

Sut mae bendigedig yn edrych? 
Gall dysgwyr weld y gall defnyddio cludiant, 
adnoddau, dwr, plastigion ac ati gael effaith ar yr 
amgylchedd (sbwriel, taflu sbwriel, ddim yn 
ailgylchu/ailddefnyddio, gwastraffu dwr, defnyddio 
ceir) ac ar bethau byw (plastig yn niweidio 
anifeiliaid, diffyg dwr i blanhigion ac ati). Gallant
ddisgrifio rhai organebau sy’n byw mewn 
cynefinoedd penodol ac archwilio pam y maent yn 
byw yno (pryfed, adar, bywyd gwyllt lleol). Gallant
adnabod rhai camau mewn cylchoedd bywyd. 

Sut mae bendigedig yn edrych? 
Gall dysgwyr egluro sut y mae pobl yn cael effaith ar 
eu hamgylchedd. Gallant ddeall sut y mae hela, difa 
cynefinoedd (eira a rhew yn toddi, torri coed, ffyrdd 
ac ati) yn cael effaith ar bethau byw (eirth). 
Gallant ddisgrifio sut y mae’r arth lwyd a’r arth wen yn 
cystadlu am yr un bwyd, yr un adnoddau a’r un 
cymhariaid (atgenhedlu a chael epil—y boblogaeth yn 
cynyddu ac ati). Gallant ddisgrifio prif nodweddion yr 
eirth ac egluro sut maent yn helpu eu hunain i oroesi 
yn eu hamgylchedd (ffwr, cuddliw, yn dew, traed, 
synhwyrau ac ati) 

Sut mae bendigedig yn edrych? 
Gall dysgwyr egluro sut y mae defnyddio tanwyddau ffosil, 

datgoedwigo, amaethu ac ati yn cael effaith ar yr 
amgylchedd ac yn difa cynefin yr arth wen (cynhesu byd-
eang, effaith ty gwydr, capanau iâ yn dadmer, lefel y mor 

yn codi). Gallant ddisgrifio perthnasau bwydo a 
newidiadau mewn bwyd yn ecosystem yr Arctig ac egluro 
sut y mae un rhywogaeth yn cael effaith ar y llall. Gallant
egluro sut y mae atgenhedlu yn arwain at nodweddion 

etifeddol ac amrywiad mewn eirth, a sut y gall 
mwtaniadau arwain at newidiadau ac addasiadau 

manteisiol/anfanteisiol. 

Sut mae bendigedig yn edrych? 

Gall dysgwyr ddisgrifio ac egluro sut y mae newid 

hinsawdd yn cael effaith ar 
rywogaethau/poblogaethau penodol (eirth gwynion) a 
rôl y ddynoliaeth yn hyn. Byddant yn deall sut na fydd 

yr addasiadau yn llwyddiannus o bosib er mwyn 
goroesi mewn amgylchedd sydd yn newid, a sut y 

bydd hyn yn arwain at ddethol naturiol. Byddant yn 
gallu cymhwyso eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o 
atgenhedlu a chystadlu rhwng yr eirth llwydion a’r 

eirth gwynion i egluro bodolaeth yr arth lwydwen, a 
gwerthuso a yw hon yn rhywogaeth newydd o arth.   

Defnyddio'r fframwaith i gynllunio ar gyfer cynnydd



Dolen

https://drive.google.com/file/d/1xfrKupFhYzjEcziXLwbDuJj1JPActijC/view?usp=sharing






Egwyddorion cynllunio- y ‘SUT’



Egwyddorion cynllunio- y ‘SUT’

Y 12 Egwyddor addysgegol

1. canolbwyntio’n gyson ar ddibenion cyffredinol y cwricwlwm
2. rhoi her i’r holl ddysgwyr drwy eu hannog i gydnabod pwysigrwydd

ymdrechu'n barhaus i gwrdd â disgwyliadau sy'n uchel, ond o fewn eu
cyrraedd

3. defnyddio cymysgedd o ddulliau sy’n cynnwys addysgu uniongyrchol
4. defnyddio cymysgedd o ddulliau gan gynnwys y rheini sy'n hybu sgiliau

datrys problemau, sgiliau creadigol a’r gallu i feddwl mewn modd
beirniadol

5. golygu gosod tasgau a dewis adnoddau sy'n adeiladu ar wybodaeth a 
phrofiad blaenorol ac yn ennyn diddordeb

6. creu cyd-destunau dilys ar gyfer dysgu
7. dilyn egwyddorion asesu ar gyfer dysgu
8. ymestyn oddi mewn ac ar draws y Meysydd
9. atgyfnerthu yn rheolaidd y sgiliau trawsgwricwlaidd, sef llythrennedd, 

rhifedd a chymhwysedd digidol, ac yn darparu cyfleoedd i'w hymarfer
10. annog dysgwyr i gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eu dysgu eu hunain
11. hybu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a chydberthnasau cadarnhaol
12. hybu cydweithio.



Christine Counsell

Ffurf o gynllunio



Ble mae un pwnc yn ddibynnol ar y llall
Y berthynas rhwng mathemateg a gwyddoniaeth

Y berthynas rhwng 
mathemateg a gwyddoniaeth

A yw dilyniant y dysgu mewn 
gwyddoniaeth yn tynnu ar yr 
wybodaeth a’r sgiliau a ddatblygir 
mewn mathemateg?

1. Edrych ar y Dibyniaethau



Ble mae gwybodaeth o un pwnc yn cyfoethogi ac yn 
cyflymu mynediad a dealltwriaeth mewn un arall

Y berthynas rhwng llenyddiaeth a’r 
Dyniaethau

A yw cwricwlwm y Dyniaethau yn CA3 yn paratoi’r dysgwyr 
tuag at y llyfrau a’r cerddi y byddant yn eu darllen yn CA4?

- Lleoliadau hanesyddol a daearyddol
- Crefydd ac athroniaeth a moeseg

2. Edrych ar y Rhyng-ddibyniaethau



Y berthynas rhwng Gwyddoniaeth a 
Daearyddiaeth

A yw’r cwricwlwm Daearyddiaeth yn CA3 yn 
cefnogi dysgwyr i leoli organebau yn eu 
hamgylchedd?

Ble yn y byd?
Amodau – Tywydd a Hinsawdd?



Ble mae’r ddau bwnc yn elwa
‘Mae’r cyfan yn fwy na swm yr holl rannau’

Aristotle

Dewis astudio’r un testun 
mewn gwahanol bynciau 

yn fwriadol

e.e. detholiad o lyfr 
Daearyddiaeth yn cael ei 
ddefnyddio yn Saesneg a 

Daearyddiaeth
Kate Stockings – Athrawes 

Ddaearyddiaeth

3. Cydamserol

Dolen i wefan Kate Stockings

https://www.katestockings.com/geographycurriculum/teaching-geography-through-books


Cydamserol– Gwyddoniaeth 
a Iechyd a Lles

e.e. Dysgu am Fwyd –
biocemeg bwyd a’r system 

dreulio mewn Gwyddoniaeth, 
bwyta’n iach/diet gytbwys, 

paratoi bwyd mewn Iechyd, a 
gwneud dewisiadau 

gwybodus am fwyd a Lles

Mae dilyniant y dysgu a chysondeb yr iaith 
yn hanfodol er mwyn creu’r darlun mawr a 

dyfnhau’r dysgu



Mae angen archwilio’r gwahaniaethau nodedig rhwng pynciau 
efo’r dysgwyr

• Iaith - dyblygu ar draws 
gwahanol bynciau ond 
gwahanol ystyron a rheolau 

• Mae’n hanfodol tynnu sylw 
dysgwyr at y gwahaniaethau 
rhwng pynciau

Tystiolaeth, Prawf, Dadl, Gwirionedd 

Yr un geiriau, gwahanol ystyr?

Dadansoddi, Gwerthuso, Casglu, 
Egluro, Trin Data 

Yr un sgil, defnyddio’n wahanol?

4. Gwahaniaethau allweddol



Cysyniad gwaelodol 
cyffredin, ar draws 

nifer o bynciau Thema sy’n ymestyn i bob 
pwnc boed yn ffitio neu 

ddim

Beth sy’n gweithio

Beth sydd ddim yn gweithio

Arwynebol a dim dysgu go iawn/dwfn

Dysgu dyfnach

Sut all dysgwyr dynnu ar eu gwybodaeth o wahanol 
bynciau i ateb cwestiynau mawr?

Prosiectau, themâu a dulliau gwahanol



Cwricwlwm Ysgol XP – Teithiau Hir (‘Expeditions’)



Gwefan ysgol XP

Cwricwlwm Ysgol XP –Teithiau Hir

TROCHI
Maent wastad yn dechrau eu teithiau hir efo 
cyfnod o drochi, sef ble maen nhw’n trochi 
myfyrwyr mewn sesiynau sy’n tanio chwilfrydedd 
a dirgelwch. 
Gall yr wythnos drochi gynnwys gwaith maes ac 
arbenigwyr weithiau.

TESTUN ANGORI
Dyma’r testun llenyddol sy’n sail i’r holl daith. 

https://sites.google.com/xpschool.org/curriculum/our-expeditions


Themâu

• Dewiswch themâu sy'n cynnig enillion dwfn dilys

• Cynnal cydlyniad pwnc

• Gosod nodau gwybodaeth a sgiliau

• Cyfuno topigau ag addysgu pwnc unigol



Pwysigrwydd y PAM, BETH a SUT mewn prosiect neu dull thematig



Profwch ansawdd eich cwricwla Gwyddoniaeth, 
Mathemateg a Daearyddiaeth CA3 trwy gynllunio
prosiect sy'n tynnu ar y wybodaeth a'r sgiliau penodol a 
addysgir yn y pynciau arwahanol.

Defnyddio dysgu sy’n seiliedig ar brosiect i brofi pa mor dda yw'r cwricwlwm



• Dylai’r cynllunio gefnogi dysgwyr ar eu taith tuag at wireddu’r Pedwar Diben 

• Mae asesu a chynnydd mewn dysgu yn ganolog i’r gwaith cynllunio (cyn, yn
ystod ac ar ôl)

• Dylid defnyddio'r fframwaith, gan gynnwys y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig
a’r disgrifiadau dysgu, fel canllaw ar gyfer cynllunio

• Nid oes angen i gynllunio gynnwys yr holl feysydd mandadol o fewn pob uned
o waith

• Mae angen i ysgolion benderfynu ar eu hymagwedd unigol a beth sy'n
gweithio orau iddynt yn eu cymuned

• Nid oes un ffordd neu fodel a ffefrir ar gyfer gweithredu CiG

Pwyntiau allweddol o’r sesiwn heddiw



Camau nesaf

• Cefnogaeth bwrpasol trwy eich YCG

• Cynnig
MDaPH

Sesiwn 1 - Dadbacio a deall y MDaPh

Nod y sesiwn hon fydd:

• Dadbacio elfennau mandadol fframwaith CiG mewn perthynas â'r MDaPh
• Rhannu egwyddorion cynllunio ac ystyriaethau allweddol ar gyfer y MDaPh
• Edrych ar yr ystyriaethau o ran addysgeg o fewn yr adran 'Dylunio eich

cwricwlwm' a amlinellir yn y canllawiau MDaPh

Sesiwn 2 - Cynnydd mewn dysgu ar gyfer y MDaPh

Nod y sesiwn hon fydd:

• Datblygu dealltwriaeth gyffredin o'r continwwm dysgu
• Ystyried dulliau cynllunio ac asesu
• Edrych ar ddulliau addysgegol effeithiol o fewn y MDaPh a thu hwntDolen i’r llythyr

https://drive.google.com/file/d/1qyJCWstMTJbrGWBPE-qrn6yXlL7VygCR/view?usp=sharing


Enghreifftiau o ysgolion yn y rhanbarth

‘Cwricwlwm i Gymru ar dudalen’ CYMRAEG SAESNEG

Cynllunio ar sail tystiolaeth

Gwyddoniaeth Wybyddol

Ysgolion eraill

Gwefan Kate Stockings

Darllen pellach & Dolenni defnyddiol

Ysgol Dyffryn Ogwen (Cyfrwng Cymraeg)

Rhyl High School (Cyfrwng Saesneg)

Ysgol Ardudwy (Cyfrwng Cymraeg)

Ysgol Aberconwy (Cyfrwng Saesneg)

Canllawiau CiG

NSERE

EEF

Research ED

MARGE

St Joseph's RC High School, Bolton

XP school, Doncaster

High Tech High, 

Dolenni eraill

• Trosolwg ‘From the ground up’
• ‘Jeff’s law’

Manylion sesiynau MDaPh & ffurflen gofrestru

https://drive.google.com/file/d/1sPdiuchnzlIxChH2CviB5HDu-0MyLVT6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MHcAWWZKTk1ukWtW0GjIOY5jZUyujcv/view
https://www.katestockings.com/geographycurriculum/teaching-geography-through-books
https://www.youtube.com/watch?v=Cwx-K7JPngU
https://www.youtube.com/watch?v=vrVIGxYSFHg
https://www.youtube.com/watch?v=S8TAh8LToGM
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/designing-your-curriculum/implementation-and-practical-considerations/
https://gov.wales/sites/default/files/pdf-versions/2021/7/4/1626950790/national-strategy-educational-research-and-enquiry-nsere-vision-document.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/
https://researched.org.uk/
https://shimamurapubs.files.wordpress.com/2018/09/marge_shimamura.pdf
https://stjosephsbolton.org.uk/parent-zone/curriculum/
https://sites.google.com/xpschool.org/curriculum/our-expeditions
https://www.hightechhigh.org/student-work/projects/
https://xpschool.org/our-expeditions/from-the-ground-up/
Copy of Jeff’s Law at XP.docx
https://drive.google.com/file/d/1qyJCWstMTJbrGWBPE-qrn6yXlL7VygCR/view?usp=sharing

