
Iechyd a Lles
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 hwnt

Amcanion



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.



CYMRAEG

SAESNEG

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


• Bydd yr adran Galluogi Dysgu o ddiddordeb arbennig i’r rhai sy’n gweithio gyda dysgwyr yn ystod y 
cyfnod dysgu sy’n arwain at Gam Cynnydd 1 ac i’r rhai sydd yn gweithio gyda dysgwyr gydag ADY.

• Mae tair ‘elfen’ hanfodol yn y canllawiau yma sef:

*Oedolion sy’n galluogi dysgu

*Profiadau sy’n ennyn diddordeb

*Amgylcheddau effeithiol

• Mae’r elfennau hyn yn gysylltiedig â’i gilydd ac yn dibynnu ar ei gilydd, ac mae’r rhyngweithio
rhwng y naill a’r llall yn rhan annatod o’r prosesau addysgu a dysgu ar draws Cwricwlwm i Gymru. 
Mae’r deuddeg egwyddor addysgegol yn berthnasol i ddylunio cwricwlwm, ond dylid talu sylw
arbennig hefyd i’r nodweddion allweddol canlynol, sy’n hanfodol yn y cyfnod dysgu hwn:

*chwarae a dysgu sy’n seiliedig ar chwarae

*bod y tu allan

*arsylwi

*dysgu dilys a phwrpasol

Galluogi Dysgu



Pennaeth 

Pennaeth Adran Addysg Gorfforol Ysgol David Hughes 

Pennaeth Iechyd a Lles 

Bennaeth Cynorthwyol ar Uwch Dim yr Ysgol 

Cyflwyniad Tom Williams
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Os mai dyma'r ateb, beth yw'r
cwestiwn?!

1,920,000,000

Un biliwn, naw cant ac 
ugain miliwn



Diffiniadau Lles
Mae Geiriadur Rhydychen yn nodi’r diffiniad fel ‘Cyflwr lle da chi’n
gyfforddus, yn iach, neu’n hapus’.

Mae Deddf Gofal 2014 yn datgan bod ‘llesiant’ yn gysyniad eang. Fe’i disgrifir
fel un sy’n ymwneud â’r meysydd canlynol yn benodol:
• urddas personol (gan gynnwys trin yr unigolyn â pharch)
• iechyd corfforol a meddyliol a lles emosiynol
• amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod
• rheolaeth gan yr unigolyn dros ei fywyd o ddydd i ddydd (gan gynnwys dros

y gofal a’r cymorth a ddarperir a’r ffordd y cânt eu darparu)
• cymryd rhan mewn gwaith, addysg, hyfforddiant neu hamdden
• lles cymdeithasol ac economaidd
• parthau domestig, teuluol a phersonol
• addasrwydd llety byw’r unigolyn
• cyfraniad yr unigolyn i gymdeithas

Nid oes hierarchaeth yn y meysydd lles a restrir uchod – mae pob un yr un 
mor bwysig. Nid oes ychwaith un diffiniad unigol o lesiant, oherwydd bydd
sut y caiff hyn ei ddehongli yn dibynnu ar yr unigolyn, ei amgylchiadau a’i
flaenoriaethau.



Cysylltiad â safonau proffesiynol





Mae 5 o’r Egwyddorion Cynnydd ac maent yn fandadol

• Effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth gynyddol

• Dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y meysydd dysgu
a phrofiad

• Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth eu defnyddio a'u
cymhwyso

• Creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-destunau newydd

Egwyddorion Cynnydd



Mandadol

• Dylai cynnydd mewn dysgu bob amser fod wrth wraidd y broses o gynllunio’r cwricwlwm 
yn hytrach na dechrau gyda thema ac addasu'r dysgu i gydweddu â hi.

• Wrth ddewis cynnwys cwricwlwm, mae'n rhaid i ysgolion ac ymarferwyr 
ddefnyddio'r egwyddorion cynnydd i lywio eu dull gweithredu o ran cynnydd.

• Tra bod disgrifiadau dysgu yn mynegi ffordd y dylai dysgwyr wneud cynnydd mewn dysgu 
o ran datganiadau penodol o’r hyn sy’n bwysig, mae'r egwyddorion cynnydd yn mynegi'r 
egwyddorion ehangach o ran yr hyn y mae cynnydd yn ei olygu yn y Maes yn ei 
gyfanrwydd.

• Fel y cyfryw, mae'n rhaid i ysgolion ac ymarferwyr ddefnyddio'r egwyddorion hyn i lywio'r
holl ddysgu i gefnogi cynnydd.

• Wrth ystyried disgrifiadau dysgu neu gyd-destun, testun neu brofiad penodol, mae'r 
egwyddorion cynnydd yn helpu ymarferwyr i ddeall sut y dylai dysgwyr wneud cynnydd 
mewn modd mwy soffistigedig neu ddwfn.

• Dylai ymarferwyr hefyd gydnabod y bydd dysgwyr yn gwneud cynnydd ar wahanol 
gyflymderau.

• Egwyddorion ar gyfer cynllunio’ch cwricwlwm - Hwb (gov.wales)

Egwyddorion Cynnydd

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/egwyddorion-ar-gyfer-cynllunio-ch-cwricwlwm/#egwyddorion-cynnydd


Effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr

Mae dysgwyr yn gwneud cynnydd drwy ddatblygu eu hannibyniaeth a'u
gweithrediaeth mewn materion sy'n ymwneud ag iechyd a lles: gan arwain at
gyfrifoldeb cynyddol am eu hiechyd a'u lles eu hunain. Mae cymorth gan
gyfoedion ac oedolion cynorthwyol yn ffactor pwysig i alluogi cynnydd ac, wrth
i ddysgwyr wneud cynnydd mewn agwedd ar lesiant, mae cynnydd yn cynnwys
datblygu'r gallu i gydnabod pryd mae angen cymorth, a ble a sut i geisio'r
cymorth hwnnw. Mae effeithiolrwydd cynyddol hefyd yn golygu
hunanreoleiddio cynyddol: cydnabod eu teimladau a mabwysiadu
strategaethau i ymateb i'r rhain mewn ffordd iach. Wrth i ddysgwyr wneud
cynnydd mewn effeithiolrwydd, bydd yn cynnwys gallu datblygol i wneud,
cyfiawnhau a gwerthuso penderfyniadau ar draws yr ystod o ddatganiadau o'r
hyn sy'n bwysig.

Egwyddorion Cynnydd Iechyd a Lles



Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol

Bydd cynnydd yn golygu bod dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth gynyddol
soffistigedig o'r cysyniadau sylfaenol a amlinellir yn y datganiadau o'r hyn sy'n
bwysig ac o amrywiaeth o agweddau, pynciau a materion sy'n ymwneud â'u
hiechyd a'u lles, a lles pobl eraill. Bydd cynnydd yn ei gwneud yn ofynnol i
ddysgwyr ailedrych ar agweddau, pynciau a materion, gan ddatblygu
gwybodaeth ar lefel ddyfnach. Mae gwybodaeth dysgwyr am yr agweddau hyn
hefyd yn symud ymlaen o fod yn wybodaeth goncrit i fod yn wybodaeth
abstract: deall canlyniadau, goblygiadau ac egwyddorion sylfaenol. Mae'r
cynnydd hwn yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth gysyniadol a
dealltwriaeth feirniadol mewn amrywiaeth o agweddau ar iechyd a lles ac
ymddygiad personol.

Egwyddorion Cynnydd



Dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y meysydd dysgu
a phrofiad

Wrth i ddysgwyr wneud cynnydd, maent yn datblygu gwerthfawrogiad o 
arwyddocâd amrywiaeth o agweddau ar eu hiechyd a'u lles sydd wedi'u 
cynnwys yn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig a'r hyn a all ddylanwadu ar yr 
agweddau hynny. Maent yn edrych ar wahanol agweddau a phynciau sy'n 
ymwneud ag iechyd a lles drwy lens gwahanol ddatganiadau o'r hyn sy'n 
bwysig. O'r herwydd, mae cynnydd yn golygu bod dysgwyr yn datblygu 
dealltwriaeth gynyddol o sut mae'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig yn cyd-
gysylltu, ac yn gallu cymhwyso'r rhain wrth archwilio a deall amrywiaeth o 
bynciau a materion.

Egwyddorion Cynnydd



Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth eu defnyddio a'u
cymhwyso

Mae cynnydd yn golygu bod dysgwyr yn datblygu eu hyder, eu cymhwysedd
cymhelliant mewn sgìl, gan ddatblygu cywirdeb a hyfedredd cynyddol. Mae
cynnydd mewn iechyd a llesiant yn digwydd ar draws ystod eang o sgiliau, gan
gynnwys: sgiliau corfforol, emosiynol, seicolegol a chymdeithasol. Bydd hyn
hefyd yn cynnwys sgiliau mwy ymarferol sydd hefyd yn cefnogi dysgwyr yn eu
hiechyd a'u lles. Bydd datblygu llawer o sgiliau yn dibynnu, i ryw raddau, ar
gerrig milltir datblygiadol ehangach dysgwyr. Adlewyrchir hyn mewn
disgrifiadau dysgu: mae cynnydd cynharach yn canolbwyntio ar ddysgwyr yn
datblygu ymwybyddiaeth o ystod o sgiliau ac mae cynnydd diweddarach yn
cefnogi cywirdeb, cymhlethdod a hyfedredd cynyddol yn y sgiliau hynny.

Egwyddorion Cynnydd Iechyd a Lles



Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth eu defnyddio a'u
cymhwyso

Bydd lefelau rheolaeth, cywirdeb a rhuglder wrth ddefnyddio ystod o sgiliau’r
celfyddydau yn cynyddu wrth i ddysgwyr ddatblygu. Er enghraifft, o ran dysgu
yn y cyfnod cynnar, gallai hyn gael ei nodweddu gan ddefnyddio symudiadau
corff syml i greu dawns a bod yn ymwybodol o agweddau sylfaenol megis
cyflymder, cyfeiriad a lefelau wrth werthuso eich gwaith eich hun a gwaith
eraill. Yn ystod cam mwy ymestynnol o gynnydd, gallai dysgwyr greu a
gwerthuso llwyddiant rhyngweithio ymysg gwahanol agweddau ar symud
mewn dawns cymhleth wedi'i choreograffu. Wrth iddyn nhw wneud cynnydd,
mae dysgwyr yn datblygu'n barhaus o ran dyfnder ac yn defnyddio
soffistigeiddrwydd cynyddol i fireinio'r sgiliau celfyddydol hyn mewn gwahanol
ddisgyblaethau a/neu weithgarwch rhyngddisgyblaethol.

Egwyddorion Cynnydd Celf Mynegiannol



Creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-destunau newydd

• Caiff y broses o drosglwyddo sgiliau a gwybodaeth yn y Maes ei hystyried yn 
gynnydd o ran dod yn fwy cyfrifol yn gymdeithasol. Wrth i ddysgwyr ddod yn 
fwy cyfrifol yn gymdeithasol, maen nhw’n gwneud cynnydd o ystyried eu 
hunain yn bennaf i ystyried effaith eu gweithredoedd eu hunain ar eraill ar 
lefel leol, genedlaethol a byd-eang. Bydd dysgwyr yn gwneud cynnydd o 
deimlo’n ofalgar am eraill a’u parchu i allu eirioli ar ran eraill.

• Wrth i ddysgwyr wneud cynnydd drwy’r cwricwlwm, bydd eu dealltwriaeth 
o’r cysylltiadau ym mhob rhan o’r ysgol a’r tu hwnt â phob agwedd ar iechyd 
a lles yn dod yn fwy soffistigedig, a byddan nhw’n gallu adnabod a 
chydbwyso rhai o’r tensiynau a all fodoli mewn modd cynyddol effeithiol.

Egwyddorion Cynnydd





Cynllunio ar gyfer cynnydd
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Iechyd a Lles Disgrifiadau Dysgu



Disgrifiadau Dysgu



Disgrifiadau dysgu

Mae’r disgrifiadau dysgu yn rhoi canllawiau ar sut y dylai dysgwyr wneud cynnydd o fewn pob datganiad o’r hyn sy’n bwysig ar eu taith ar hyd y 
continwwm dysgu. Caiff y rhain eu trefnu mewn pum cam cynnydd sy'n rhoi pwyntiau cyfeirio ar gyfer cyflymder y cynnydd hwnnw. Caiff y 
disgwyliadau hyn eu mynegi o safbwynt y dysgwr ac maen nhw’n eu fframio'n eang fel bod modd iddyn nhw gynnal y dysgu dros gyfres o 
flynyddoedd. Nid ydyn nhw wedi'u dylunio i fod yn dasgau, yn weithgareddau nac yn feini prawf asesu annibynnol. Er mai'r un yw'r continwwm
dysgu i bob dysgwr, mae'n bosibl y byddan nhw’n gwneud cynnydd ar gyflymder gwahanol. O ganlyniad, dim ond cysylltiad bras sydd rhwng y camau
cynnydd ac oedran. Yn fras, maen nhw’n cyfateb i ddisgwyliadau ar gyfer dysgwyr 5, 8, 11, 14 ac 16 oed.

Mae'r disgrifiadau dysgu wedi'u llunio i gynnal y dysgu dros gyfnod o flynyddoedd ac mae hyn yn rhoi cwmpas i ymarferwyr eu defnyddio i ddewis
cynnwys sy'n darparu dysgu eang a dwfn.

Ehangder

Dylai ymarferwyr ddefnyddio’r disgrifiadau dysgu i ddod ag ystod eang o brofiadau, gwybodaeth a sgiliau ynghyd. Dylid eu harchwilio drwy
amrywiaeth o gyd-destunau, testunau a gweithgareddau a ddewisir yn ystod y broses o gynllunio cwricwlwm. Dylai hyn hefyd olygu creu cysylltiadau
rhwng Meysydd fel sy'n briodol.

Dyfnder

Dylai ymarferwyr gefnogi dysgwyr i ymgysylltu â disgrifiadau dysgu mewn modd cynyddol ddwfn a soffistigedig dros gyfnod o amser. Dylai hyn helpu
dysgwyr i gymhwyso'r disgrifiadau dysgu mewn cyd-destunau cynyddol heriol a chaniatáu ar gyfer gwyro, atgyfnerthu a myfyrio wrth i ddealltwriaeth
a defnydd dysgwyr o'r dysgu allweddol ddatblygu a dod yn fwy soffistigedig dros amser, gan ysgogi meddwl, trafodaeth ac ymholi manwl.

Lle mae'r dysgu yn gorgyffwrdd, mae'r disgrifiadau dysgu wedi'u llunio i gael eu hystyried drwy ystod o wahanol safbwyntiau disgyblaethol gwahanol, 
a dylai ymarferwyr geisio cynnwys y safbwyntiau disgyblaethol hyn yn y dysgu. Wrth i'r dysgwyr wneud cynnydd, dylen nhw gael mwy o gyfleoedd i 
arbenigo a dylai cyd-destunau disgyblaethol y disgrifiadau dysgu ddod yn gynyddol amlwg yng nghynllun y cwricwlwm. Mewn rhai Meysydd, daw 
disgyblaethau'n fwy amlwg yn y disgrifiadau dysgu eu hunain tuag at ddiwedd y continwwm, wrth i hanfod y dysgu mewn Maes ddod yn fwy
arbenigol.

Egwyddorion ar gyfer cynllunio’ch cwricwlwm - Hwb (gov.wales)

Disgrifiadau Dysgu

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/egwyddorion-ar-gyfer-cynllunio-ch-cwricwlwm/#egwyddorion-cynllunio-cwricwlwm


Llinyn 1 Iechyd a Lles Corfforol

Llinyn 2 Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol

Llinyn 3  Gwneud penderfyniadau 

Llinyn 4  Dylanwadau Cymdeithasol ar Iechyd a Lles

Llinyn 5 Perthnasoedd Iach

Camau Cynnydd-Llinynnau ?



Camau Cynnydd-Llinynnau

Cam Cynnydd 1 Cam Cynnydd 2 Cam Cynnydd 3 Cam Cynnydd 4 Cam Cynnydd 5

Archwilio
Technegau

Rwy’n gallu archwilio ac arbrofi
gydag amrywiaeth
o dechnegau, deunyddiau, 
prosesau, adnoddau, offer a 
thechnolegau creadigol.

Rwy’n gallu archwilio, arbrofi
gyda, ac yna ddewis
technegau, dulliau, 
deunyddiau, prosesau, 
adnoddau, offer a 
thechnolegau creadigol
priodol.

Rwy’n gallu archwilio ac 
arbrofi’n annibynnol, a dangos
rheolaeth dechnegol gydag
ystod o ddeunyddiau, 
prosesau, adnoddau, offer a 
thechnolegau creadigol gan
ddangos arloesedd a 
gwydnwch.

Rwy’n gallu archwilio’r
effeithiau mae ystod
o dechnegau, deunyddiau, 
prosesau, adnoddau, offer a 
thechnolegau creadigol yn eu
cael ar fy ngwaith creadigol fy
hun ac eraill.

Rwy’n gallu archwilio ac arbrofi
gyda fy syniadau creadigol fy
hun a syniadau creadigol pobl
eraill, gan ddangos rheolaeth
dechnegol sy’n gynyddol
gymhleth, arloesedd, meddwl
annibynnol a gwreiddioldeb er
mwyn datblygu fy ngwaith
gyda hyder.

Rwy’n gallu gwneud hyn gan
esbonio fy rhesymau dros
wneud penderfyniadau, a 
gwerthuso eu heffeithiolrwydd
ar fy ngwaith creadigol.

Rwy’n gallu archwilio ac arbrofi
gyda fy syniadau creadigol fy
hun a syniadau creadigol pobl
eraill, gan ddangos rheolaeth
dechnegol, arloesedd, meddwl
annibynnol a gwreiddioldeb, 
gan ddangos hyder i gymryd
risgiau a datblygu gwydnwch er
mwyn goresgyn heriau
creadigol.

Archwilio Cynnwys Rwy’n gallu gofyn cwestiynau i 
ganfod sut y caiff gwaith
creadigol ei wneud.

Rwy’n gallu archwilio pam a sut
y caiff gwaith creadigol ei
wneud trwy ofyn cwestiynau a 
datblygu fy atebion fy hun.

Rwy’n gallu archwilio sut y gall 
gwaith creadigol gynrychioli, 
cofnodi, rhannu a dathlu
hunaniaethau personol, 
cymdeithasol a diwylliannol.

Rwy’n gallu archwilio gwaith
creadigol gan ddeall y cyd-
destun personol, cymdeithasol, 
diwylliannol a hanesyddol, gan
gynnwys confensiynau’r cyfnod
y cafodd y gwaith ei greu
ynddo.

Rwy’n gallu ymchwilio a 
dadansoddi sut mae gwaith
creadigol yn cael ei ddefnyddio
i gynrychioli a dathlu
hunaniaethau personol, 
cymdeithasol a diwylliannol.

Archwilio naws ac 
ystyr

Rwy’n dechrau archwilio
syniadau, teimladau a 
gwahanol naws mewn
amrywiaeth o waith creadigol.

Rwy’n gallu archwilio a disgrifio
sut mae artistiaid a gwaith
creadigol yn cyfleu gwahanol
naws, teimladau a syniadau.

Rwy’n gallu archwilio a disgrifio
sut mae artistiaid a gwaith
creadigol yn cyfleu gwahanol
naws a syniadau, a’r effaith
maen nhw’n ei chael ar
gynulleidfa.

Rwy’n gallu ymchwilio a deall
sut mae ystyr yn cael ei gyfleu
trwy syniadau artistiaid a 
pherfformwyr eraill.

Rwy’n gallu ymchwilio yn 
annibynnol i ddiben ac ystyr
ystod eang o waith creadigol ac 
ystyried pa effaith y gallan nhw
ei chael ar wahanol
gynulleidfaoedd.



Cynnydd

Effeithiolrwydd cynyddol 
fel dysgwr

Ehangder a dyfnder 
gwybodaeth gynyddol

Dyfnhau'r ddealltwriaeth
o'r syniadau a'r
disgyblaethau yn y 
meysydd dysgu a 
phrofiad

Creu cysylltiadau a 
throsglwyddo'r dysgu i 
gyd-destunau newydd

Mireinio sgiliau a 
soffistigeiddrwydd
cynyddol wrth eu
defnyddio a'u cymhwyso

Cam 
Cynnydd 3

Cam 
Cynnydd 4

Datblygiad Plentyn
• Annog digon o weithgareddau corfforol
• Creu cyfleoedd i ddysgwyr herio eu medrau meddwl
• Cefnogi dysgwyr i ymchwilio i ddatrysiad
• Caniatáu digon o amser ar gyfer rhyngweithio gyda cyfoedion
• Darparu cyfleoedd ar gyfer sgiliau arweinyddol
• Gwrando ar eu syniadau
• Annog dysgwyr i gymryd rhan mewn prosiectau/gweithgareddau yn yr ysgol ac ar ôl ysgol

Rwy’n gallu perfformio, 
cynhyrchu, dylunio, 
arddangos a rhannu
fy ngwaith creadigol mewn
cyd-destunau ffurfiol ac 
anffurfiol, gan ystyried
effaith fy ngwaith creadigol
ar y gynulleidfa

Rwy’n gallu perfformio, 
cynhyrchu, dylunio, 
arddangos a rhannu fy
ngwaith creadigol gan
ddangos ymwybyddiaeth
o fwriad artistig a 
chynulleidfa

DoHSB3 Creu
Llinyn 4: Perfformio,cyflwyno a rhannu gwaith creadigol



Mae 3 prif diben i asesu:

• Cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd i ddydd

• Adnabod, dal a myfyrio ar gynnydd dysgwyr unigol dros 
amser

• Deall cynnydd grŵp er mwyn myfyrio ar arfer

Asesu

Cynnydd ac asesu wrth wraidd y gwaith o gynllunio’r cwricwlwm

• Gyda’i gilydd, bwriedir i’r egwyddorion cynnydd a’r disgrifiadau dysgu arwain y broses o ddatblygu cwricwlwm sy’n adlewyrchu
cynnydd priodol. Gellir wedyn adnabod cynnydd dysgwyr trwy asesu, gan alluogi ymarferwyr i gynllunio dysgu ac addysgu.

• Mae asesu’n greiddiol i gynllunio cwricwlwm. Ei bwrpas cyffredinol yw cefnogi pob ddysgwr i wneud cynnydd. Dylai asesu
ganolbwyntio o hyd ar symud y dysgu yn ei flaen trwy ddeall y dysgu sydd eisoes wedi digwydd, gan ddefnyddio hyn i sicrhau bod
pob dysgwr yn cael ei herio a gchefnogi pob dysgwr yn briodol yn ôl ei anghenion dysgu unigol.

Cefnogi cynnydd dysgwyr canllawiau asesu - Hwb (gov.wales)

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/trefniadau-asesu/cefnogi-cynnydd-dysgwyr-canllawiau-asesu/


Cyflwyniad Grŵp Iechyd a Llês ysgolion clwstwr Llangefni 



• Datblygu dealltwriaeth gyffredin o'r continwwm dysgu

• Ystyried dulliau cynllunio ac asesu

• Edrych ar ddulliau addysgegol effeithiol o fewn y MDaPh a thu hwn

Key points from today’s webinarPwyntiau allweddol o’r sesiwn heddiw



Bydd sesiynau Dysgu Proffesiynol pellach yn cael eu cynnig:

● Ffocws Maes Dysgu a Phrofiad Penodol

● Dilyniant

● Asesu

● Pontio

● Gwerthusiad a rôl ymholiad

● Canolfan Gymorth GwE yn rhannu rhagor o enghreifftiau

Edrych Ymlaen i tymor nesaf


