
Ysgol Bryn Gwalia 



Yr adroddiad: Dyfodol Llwyddiannus 

WHY

WHAT

HOW

PAM 

BETH 

SUT 



Dibenion y cwricwlwm 

PAM 



Dysgu gwersi o’r diwygio yn y gorffennol.  

 

Gweithredu gan ddilyn gweledigaeth gyffredinol 
glir – gwybod beth sy’n bwysig – dylai 
strwythurau ddilyn nid arwain.  

 

Yr Athro Graham Donaldson CB 

 



WHY

WHAT

HOW

PAM 

BETH 

SUT 

EHANGDER 
 

 

DYFNDER 
 

 

SGILIAU 
 

 

GWYBODAETH 
 

 



Strwythur y Cwricwlwm 
 

Chwe Maes Dysgu a Phrofiad - 

 Celfyddydau Mynegiannol 

 Iechyd a Lles 

 Dyniaethau  

 Ieithoedd, llythrennedd a 

chyfathrebu 

 Mathemateg a rhifedd 

 Gwyddoniaeth a thechnoleg  
 

 

Tri chyfrifoldeb 

trawsgwricwlaidd: -  

 Cymhwysedd Digidol  

 Llythrennedd  

 Rhifedd  

 

BETH 



Creadigrwydd ac 

Arloesedd 

Cynllunio a Threfnu 

Effeithiolrwydd 

Personol 

Meddwl yn Feirniadol a 

Datrys Problemau 

Gallu cynhyrchu syniadau gwreiddiol 

Datblygu chwilfrydedd 

Dangos dewrder i archwilio eu syniadau a’u 

datblygu  

Gallu troi syniadau yn weithred.  

Cynllunio a rheoli prosiectau 

Adnabod cyfleoedd 

Gweithredu ar gyfleoedd a syniadau a’u troi i fod 

o werth i eraill. Gall eu gwerth fod yn ariannol, yn 

ddiwylliannol neu’n gymdeithasol. 

 

Hunan ymwybodol  

Hyder a hunanhyder 

Deallusrwydd emosiynol 

Arfarnu dysgu eu hunain/cryfderau 

a meysydd i’w datblygu  

Annibyniaeth  

Arweinyddiaeth  

Ymwybyddiaeth gymdeithasol a 

diwylliannol, moeseg  
 

Sut y gweithredir y syniadau 

Gosod  nodau 

Gwneud penderfyniadau  

Rheoli amser 

Dewis strategaethau – cynnig 

a gwella  

Monitro a myfyrio ar y 

canlyniadau  

Addasu  

Gwirio cywirdeb 

Cyfrifoldeb a dibynadwyedd 

Rheoli adnoddau  

Dadansoddi a deall 

Gofyn cwestiynau 

Arfarnu gwybodaeth a 

sefyllfaoedd 

Bod yn wrthrychol ac edrych ar 

farn gyferbyniol (cryfderau a 

gwendidau)  

Cwestiynau Tacsonomi Bloom  

Herio canfyddiadau   

Adnabod datrysiadau posibl 

Cyfiawnhau penderfyniadau 

Adnabod a datblygu dadleuon  

Mentro 

Mynegi barn 

Cydweithio 

Gallu 

addasu 

Dyfalbarhau  

Dysgu o 

gamgymeria

dau  

Dycnwch  

Nodweddion, 

priodoleddau a 

gwerthoedd 

sgiliau 

ehangach 

Ymwybyddiaeth 
Meddylfryd o 

Dwf 

Metawybyddiaeth 



12 Egwyddor Addysgegol 
Mae dysgu ac addysgu da yn; 
• Canolbwyntio’n gyson 
• Yn rhoi her i’r holl ddysgwyr  
• Defnyddio cymysgedd o ddulliau 
• Defnyddio cymysgedd o ddulliau gan gynnwys y rheini 

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

• gosod tasgau a dewis adnoddau sy’n adeiladu ar 
wybodaeth a phrofiad blaenorol ac yn ennyn 
diddordeb  

• creu cyd-destunau dilys ar gyfer dysgu  
• dilyn egwyddorion asesu ar gyfer dysgu  
• ymestyn oddi mewn ac ar draws Meysydd Dysgu a 

Phrofiad  
• cryfhau’n gyson  cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd a 

chyfleoedd yn cael eu darparu i’w harfer  
• cymell plant a phobl ifanc i gymryd cyfrifoldeb 

cynyddol dros eu dysgu eu hunain  
• hybu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a 

pherthnasoedd cadarnhaol 
• hybu cydweithio 

 

HOWSUT 



Ysgol Bryn Gwalia 

    Cwricwlwm Effaith 
Leonardo 

Y 
cwricwlwm 

Profiadau 
uniongyrchol 

Hyblygrwydd 
cyflwyno 

gwybodaeth a 
dealltwriaeth 

Gwau Celf a 
Gwyddoniaeth 

Llais y disgybl 

Cwricwlwm 
amlddisgyblaethol, 
disgybl yn arwain 

Dull ymholi 

Disgyblion  
yn dysgu 
drwy… 

Datrys 
problemau 

Meddwl yn 
feirniadol 

Cydweithio  







Sut mae tonnau yn dod? 



Wal fyw 



Gwneud ton - Derbyn … 

  







Disgyblion 
yn arwain 
y dysgu 

Profiadau 

uniongyrchol 

War and 

Peace 

Yn y 

ffosydd 

yng 

Ngwlad 

Belg 



Ein gwaith ni gydag Ysgolion 
Arloesi 

Llinyn 1 – Sgiliau 
Ehangach, DC a PRh 

Llinyn 2 – creu 
MDPh ar gyfer Celf 
Mynegiannol.  

Llinyn 3 – Poblogi 
MDaPh 
 

OECD – ysgolion fel 
sefydliadau sy’n dysgu 

 

Ysgol beilot – safonau 
athrawon newydd 

 

Pencampwr Celf 
(Rhwydwaith Celf ac 

Addysg Gogledd Cymru) 

 









17 Mawrth 2017, 77 oed 
















































