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Cyflwyniad 
 
Mae cwricwlwm newydd yn cael ei ddatblygu ar gyfer lleoliadau ac ysgolion yng 
Nghymru drwy broses gydweithredol rhwng Llywodraeth Cymru, consortia 
rhanbarthol ac ymarferwyr sy’n gweithio mewn ysgolion. Mae'r ysgolion a fu'n 
llwyddiannus yn eu ceisiadau i fod yn arloeswyr cwricwlwm yn gweithio o fewn un o 
chwe grŵp y Meysydd Dysgu a Phrofiad. 
 
Mae'r Rhwydwaith Ysgolion Arloesi yn gweithio fel rhan o bartneriaeth Cymru gyfan 
ar y cyd â Sefydliadau Addysg Uwch a phartneriaid allweddol fel Cymwysterau 
Cymru ac Estyn.  
 
Yn ystod Llinyn 1 canolbwyntiodd ein Hysgolion Arloesi ar egwyddorion craidd 
fframwaith y cwricwlwm newydd. Mae cynnyrch y gwaith hwn wedi cael ei gyhoeddi, 
a bydd yn rhan annatod o'r gwaith o ddatblygu syniadau o ran y cwricwlwm newydd. 
Bydd hefyd yn cael ei brofi fel rhan o'r cylch adolygu gan gymheiriaid.  
 
Cynllunio a datblygu'r chwe Maes Dysgu a Phrofiad oedd gwaith yr ail gyfnod, a 
ddechreuwyd ym mis Ionawr 2017.  
 
Mae chwe grŵp y Meysydd Dysgu a Phrofiad wedi cyfarfod bob mis i ddatblygu 
cynigion ar gyfer strwythur/sgerbwd cynnar eu Maes Dysgu a Phrofiad, sy'n mynd 
drwy broses gwella ansawdd gan arbenigwyr allanol ar hyn o bryd. Yn ddibynnol ar 
ganlyniad y broses, bydd llinyn 3 o'r gwaith datblygu mwy manwl yn dechrau yn 
nhymor yr hydref. 
 
 
O fewn y ddogfen hon, rydym wedi cynnwys chwe adroddiad gweithredol sy'n 
cynnwys syniadau diweddaraf pob grŵp: 
 

- Y Celfyddydau Mynegiannol 
- Iechyd a Lles 
- Y Dyniaethau  
- Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 
- Mathemateg a Rhifedd 
- Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gov.wales/docs/cabinetstatements/2017/170109pioneerschoolscy.pdf
http://gov.wales/docs/dcells/publications/170202-cfw-stakeholder-newsletter-04-cy.pdf
http://gov.wales/docs/cabinetstatements/2017/170109pioneerschoolscy.pdf
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Y Broses Arloesi 
 
Mae arbenigwyr cenedlaethol a rhyngwladol wedi cefnogi gwaith yr Arloeswyr yn 
unol â chynllun penodol, gan helpu i ddatblygu cwricwlwm eang, cytbwys, cynhwysol 
a heriol. Bu Grŵp Cwricwlwm ac Asesu, ynghyd â grwpiau a chyrff cenedlaethol 
eraill, hefyd yn cefnogi a herio'r gwaith.  O ganlyniad, bydd y gwaith yn cynnwys y 
syniadau cenedlaethol a rhyngwladol gorau ynghylch strwythur, trefn, cynnwys, 
addysgeg a dulliau asesu pob Maes Dysgu a Phrofiad. 
 
Mae'r holl Ysgolion Arloesi yn gweithio i ymgysylltu â'u rhwydwaith eu hunain o 
ysgolion a chynnwys eu cydweithwyr o'r tu allan i'r rhwydwaith Arloesi fel bod cynifer 
o ysgolion â phosib yn rhan o'r gwaith o brofi'r model cwricwlwm a ddatblygir. 
 
Ffordd newydd sbon o ddatblygu cwricwlwm yw'r dull Arloesi, a hynny yn 
rhyngwladol nid yng Nghymru'n unig. Mae'n gyfle i lunio cwricwlwm newydd y mae 
athrawon, rhieni a'r bobl ifanc eu hunain yn credu ynddo. Nid set o gyfarwyddiadau 
pendant ar beth i’w addysgu yw'r bwriad, ond cwricwlwm sy'n edrych tuag at y 
dyfodol, sydd wedi'i lywio gan yr arferion gorau'n genedlaethol a rhyngwladol. Drwy 
roi lle canolog i ysgolion ac athrawon yn y gwaith datblygu, gall y theori a'r gwaith 
ymarferol ddod yn un, diolch i ffordd newydd o feddwl a gweithio. 
 
 
Rhestr o Ysgolion Arloesi. 
 
 

 
 

http://gov.wales/docs/cabinetstatements/2017/170109pioneerschoolscy.pdf
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Adroddiad Diwedd Llinyn 2 Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau 
Mynegiannol – Crynodeb Gweithredol 
 
1. Sut mae'r Maes Dysgu a Phrofiad yn hyrwyddo'r pedwar diben: 

 
Y Celfyddydau Mynegiannol sy'n rhoi'r ystod ehangaf o gyfleoedd creadigol o bob 
Maes Dysgu a Phrofiad ac mae'n cyflawni'r pedwar diben yn uniongyrchol. Yn ystod 
profiadau ym maes y Celfyddydau Mynegiannol, ymgysylltir â'r plentyn yn gyfan gwbl 
– hynny yw, yn gorfforol, yn gymdeithasol, ac yn emosiynol. Mae hyn yn arwain at 
fwy o hunanhyder a gwell perfformiad ar draws y cwricwlwm. Mae'r Celfyddydau 
Mynegiannol yn cyflawni'r pedwar diben craidd ar yr un pryd mewn cyd-destunau 
grymus. Mae llais y disgybl o fewn y Celfyddydau Mynegiannol yn annog dysgwyr i 
berchenogi eu gwaith, i geisio heriau a’u mwynhau, i osod safonau uchel, ac i 
weithio i wella'u perfformiad. Mae natur ymarferol y Celfyddydau Mynegiannol yn rhoi 
lle corfforol ac emosiynol i ddysgwyr fynegi eu hunaniaeth eu hunain, parchu 
anghenion eraill, a chydnabod eu hawliau eu hunain. Wrth symud ymlaen, mae'r 
grŵp yn bwriadu gwahodd sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch, a 
chyflogwyr i drafod sgiliau a diogelu'r dyfodol. Bydd astudiaethau achos yr Ysgolion 
Creadigol Arweiniol ac arferion gorau yn rhoi enghreifftiau digidol o sut mae'r 
Celfyddydau Mynegiannol yn hyrwyddo'r pedwar diben. Mae'r grŵp hefyd eisiau 
rhannu arferion presennol, a chymorth pellach o ran dysgu proffesiynol gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru, a sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch. 
 
2. Cwmpas a Ffiniau 

 

Yr hyn sy’n ganolog i Faes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiannol yw 
Cerddoriaeth, Dawns, Drama, Celf, Ffilm, a'r Cyfryngau Digidol, ynghyd â'r sgiliau 
trawsgwricwlaidd a ymgorfforir o'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a'r Fframwaith 
Cymhwysedd Digidol. Mae themâu trawsbynciol Llinyn 1 wedi'u trafod a'u 
goblygiadau wedi'u hystyried. Mae'r Celfyddydau Mynegiannol yn rhoi'r cyfle i 
ddysgwyr archwilio, mireinio a chyfathrebu syniadau, gan feddwl, dychmygu a 
defnyddio'r synhwyrau mewn ffordd greadigol mewn cyd-destunau grymus, sydd â 
diben iddynt.  
 
Mae'r sgiliau a ddatblygir yn y Celfyddydau Mynegiannol yn ymwneud â llawer o'r 
synhwyrau, maent hefyd yn dda o ran cynhwysiant ac anghenion amrywiol yr ystod 
lawn o ddysgwyr, yn ogystal â materion mewn perthynas â thegwch i fyfyrwyr. Gan 
gydnabod bod disgyblaethau'r Celfyddydau Mynegiannol yn cynnwys eu gwybodaeth 
benodol eu hunain, bwriedir iddynt gyfuno er mwyn creu dull gweithredu 
amlddisgyblaethol sy'n canolbwyntio ar sgiliau. Bydd y grŵp yn treialu prosiectau 
mewn ysgolion i ymchwilio i ddulliau gweithredu o ran rhoi llais i’r dysgwr. 
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3. Sut orau i gyflwyno’r gwahanol bynciau a/neu linynnau sy’n rhan o’r Maes 

Dysgu a Phrofiad: 

 
Datblygwyd model sydd â'r pedwar diben yn ganolog iddo ac sy'n canolbwyntio ar 
brosesau creadigol cysylltiedig â'i gilydd - 'Archwilio a Phrofi', 'Creu a Mynegi', ac 
'Ymateb a Myfyrio' (gweler isod). Mae'r tair prif golofn o fewn y model yn hanfodol 
wrth ddatblygu'r broses greadigol a'r addysgeg sy'n rhan annatod o ddarparu'r 
Celfyddydau Mynegiannol. Gellir eu defnyddio mewn unrhyw drefn, ond mae 
cysylltiadau cynhenid rhyngddynt. Wrth symud ymlaen mae angen mwy o 
benodoldeb o ran y sgiliau a'r wybodaeth benodol sy'n rhan o bob disgyblaeth o 
fewn y Celfyddydau Mynegiannol. Byddwn yn edrych ar gynllunio ar y cyd â'r 
Meysydd Dysgu a Phrofiad eraill i sicrhau bod unrhyw orgyffwrdd yn gynhyrchiol yn 
hytrach nag yn ailadroddus, a byddwn yn datblygu ymhellach fanyleb o 
ddisgyblaethau'r Celfyddydau Mynegiannol gyda'r Arloeswyr a'r ysgolion partner. 
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4. Sylwebaeth ar y penodoldeb tybiedig ar gyfer y Maes Dysgu a Phrofiad a 

rhesymeg y grŵp yn hyn o beth. 

 
Bydd canllawiau Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiannol yn cynnwys 
nifer o gymwyseddau cyffredinol a manyleb am gynnwys craidd. Bydd ysgolion yn 
defnyddio'r 'Model' y sonnir amdano uchod fel canllaw i ddatblygu eu modelau 
cwricwlaidd eu hunain - cyhyd â bod cysyniadau disgyblaethol a chynnwys yn 
parhau'n weladwy er mwyn i gynnydd a chydlyniad fod yn weladwy. Golyga cynnydd 
yn y Celfyddydau Mynegiannol gymhlethdod a soffistigedigrwydd cynyddol, a hynny 
drwy ddisgrifio, ar gyfer pob carreg filltir, agweddau allweddol ar ddisgyblaethau'r 
Celfyddydau Mynegiannol. Dyma fydd yn llunio'r cyd-destun ar gyfer gweithredu a 
chyflawni deilliannau. Wrth symud ymlaen, bydd y grŵp yn ystyried y gwaith o 
ddatblygu continwwm cynnydd gwybodaeth a sgiliau, yn unol â cherrig milltir Dyfodol 
Llwyddiannus, ac yn ystyried hefyd yr astudiaethau achos sydd ar gael (print a 
digidol) i'w defnyddio fel enghreifftiau. 
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Adroddiad Diwedd Llinyn 2 Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles – Crynodeb 

Gweithredol 

1.  Sut mae'r Maes Dysgu a Phrofiad yn hyrwyddo'r pedwar diben 

 

Mae'r Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles yn hyrwyddo agwedd sy'n rhoi pwyslais 

ar ddiben y rhan hon o'r cwricwlwm yn hytrach nag ar y cynnwys, gan ganolbwyntio 

ar y plentyn a gweithredu ar lefel ysgol gyfan. 

Mae Iechyd a Lles yn sail i adeiladu profiad addysgol cyflawn a chadarn drwy 

ddarparu'r sgiliau a'r wybodaeth berthnasol i hyrwyddo gweithgareddau ac arferion 

iach, ynghyd â meithrin amgylchedd priodol, cymwyseddau unigol a gallu disgyblion, 

i hybu eu dysgu. Mae'r Maes Dysgu a Phrofiad hwn, felly, yn ganolog i'r gwaith o 

hyrwyddo'r pedwar diben. 

Mae'r grŵp yn credu bod y MDPh Iechyd a Lles yn wahanol i'r meysydd eraill 

oherwydd ei natur drawsgwricwlaidd, eang. Oherwydd hyn, roedd y grŵp yn 

awyddus i ganolbwyntio ar 'Beth sy'n Bwysig'. Wrth fapio'r pedwar diben nododd y 

grŵp amryw gymwyseddau trawsgwricwlaidd all gyflawni'r pedwar diben drwy lywio'r 

holl elfennau o ddysgu ac addysgu. Dyma’r cymwyseddau hynny: parodrwydd, 

myfyrio, gwytnwch, parch, dyfeisgarwch a chyfrifoldeb.  

2. Disgrifiad o gwmpas a ffiniau'r Maes Dysgu a Phrofiad, gan gynnwys y prif 

bryderon, sut mae'n wahanol i feysydd eraill, a pham y mae’n bwysig i 

addysg pob plentyn a pherson ifanc  

 

Mae'r grŵp yn gytûn y dylai ffocws y rhan benodol hon o'r cwricwlwm fod ar 

ddeilliannau iechyd a lles uniongyrchol plant a phobl ifanc. Wrth ystyried y fframwaith 

Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) presennol, cydnabuwyd ei bod yn 

anoddach nodi deilliannau iechyd a lles uniongyrchol ar gyfer rhai pynciau sy'n cael 

eu haddysgu o dan ABCh nag eraill ar hyn o bryd.  

O ganlyniad, cynigir bod angen i'r 6 MDPh drafod y pynciau er mwyn penderfynu 

ymhle i'w gosod. Byddai'r Maes Dysgu a Phrofiad hwn yn cynnig y pynciau canlynol 

fel enghreifftiau o'r agweddau hynny sydd y tu allan i gwmpas y MDPh Iechyd a Lles 

newydd:-   

Datblygu Cynaliadwy,   Dinasyddiaeth Fyd-eang (Y Dyniaethau) 
Yr Amgylchedd    (Y Dyniaethau / Gwyddoniaeth a Thechnoleg)  
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Gallu ariannol    (Mathemateg a Rhifedd)  

O ran y pynciau hynny sy'n dod o fewn ffiniau'r MDPh, roedd yr Arloeswyr Iechyd a 

Lles yn awyddus i beidio â llunio rhestr 'Cynnwys', gan y byddai hynny'n arwain at 

arfer o dicio'r blychau ac yn annhebygol o arwain at alluogi’r ysgol gyfan i gyflwyno’r 

Maes yn llwyddiannus. Fodd bynnag, cydnabuwyd y byddai angen casgliad o 

'Themâu' allweddol ar y MDPh er mwyn rhoi trefn ar yr ystod eang o agweddau ar 

Iechyd a Lles y byddai'r rhan hon o'r cwricwlwm yn ymwneud â nhw. O ganlyniad, 

diffiniodd y grŵp y 6 maes thematig canlynol: 

Gofal a Datblygiad Personol 
Dewisiadau Iach 
Dysgu Dysgu 
Cydberthnasau ac Emosiynau 
Cadw'n Ddiogel 
Gweithgarwch Corfforol 

Mae'r grŵp wrthi'n cynnal trafodaethau gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn 

penderfynu beth fydd yn cael ei gynnwys yn y rhestr o benawdau thematig. Y nod yw 

cyfosod meysydd y cwricwlwm â phenawdau'r fframwaith ar gyfer y Wobr Ysgolion 

Iach, sy'n cael eu hadolygu ar hyn o bryd. 

Cafwyd trafodaeth helaeth am Weithgarwch Corfforol o fewn y MDPh, ac ar y 

cwmpas a'r ffiniau penodol y dylid eu gosod ar gyfer y rhan hon o'r cwricwlwm. 

Teimlwyd bod angen newid athronyddol yn y ffordd y caiff Addysg Gorfforol ei 

haddysgu mewn ysgolion er mwyn hyrwyddo agwedd gadarnhaol tuag at gymryd 

rhan mewn gweithgareddau corfforol gydol oes.  

Mae'r MDPh yn gweithio gyda’r Panel Arbenigol ar Addysg Rhyw a Chydberthynas 

a'r arweinwyr polisi perthnasol i benderfynu sut orau i lywio'r agwedd hon ar y 

cwricwlwm. Bydd y Panel Arbenigol ar Addysg Rhyw a Chydberthynas yn cyflwyno 

ei argymhellion terfynol yn yr hydref, er ei fod wedi llunio fersiwn dros dro eisoes, a 

bydd y rhain yn helpu i lywio'r broses o lunio a datblygu'r cwricwlwm. 

3. Sut orau i gyflwyno’r gwahanol bynciau a/neu linynnau sy’n rhan o’r Maes 

Dysgu a Phrofiad  

 

Mae grŵp y MDPh Iechyd a Lles yn cydnabod bod iechyd a lles da yn ddibynnol ar 

ymdeimlad cryf o’r hunan, a gellir rhannu hynny i 3 maes trosfwaol: y meddwl, y corff 

a'r emosiynau. Mae dysgu a deall y cysylltiad rhwng y 3 maes hwn yn rhan annatod 

o'r Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles. Pan fo gan unigolyn ymdeimlad cryf o'i 

hunan, mae'n gallu cysylltu ag eraill a meithrin cydberthynas gadarnhaol, iach â nhw. 

Er y canolbwyntir ar ddiben yn hytrach na chynnwys, cydnabuwyd yr angen i bennu 

ystod o feysydd thematig er mwyn llywio'r gwaith o gyflawni'r rhan hon o'r cwricwlwm 

o ddydd i ddydd.    
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4. Sylwebaeth ar y penodoldeb tybiedig ar gyfer y MDPh a rhesymeg y grŵp 

yn hyn o beth 

 

Byddai'r grŵp yn ffafrio lefel isel o benodoldeb er mwyn caniatáu i'r ysgolion lywio'r 

cwricwlwm yn annibynnol i ddiwallu'r anghenion lleol a chenedlaethol mewn 

cysylltiad ag Iechyd a Lles. Mae'n rhaid sicrhau lle ar gyfer arferion creadigol ac 

arloesol sy'n dod â dysgu'n fyw ac yn grymuso'r dysgwr. Nodir fodd bynnag, y gallai 

fod angen i'r cwricwlwm a'i ddulliau asesu cysylltiedig fod yn fwy penodol ar ôl 14 

oed a bod cynnwys yn cael ei gyflwyno orau ar sail graddfa o benodoldeb. 

Cynigir felly y gellir trefnu'r cynnwys o dan bob un o'r 6 Elfen Thematig mewn 3 

haen: 

1.         Cynnwys penodol i'w gyflwyno - yr agweddau hynny yr ystyrir eu bod yn rhan 

annatod o'r cwricwlwm Iechyd a Lles neu nad oes modd eu hosgoi. Efallai y bydd 

angen cynllun gwaith ar gyfer y cynnwys hwn.  

2.         Syniadau trosfwaol (y rheini sy'n llunio'r cyd-destun ar gyfer dysgu lle bo 

hynny'n berthnasol neu'n angenrheidiol). 

3.         Gwybodaeth ynghylch dulliau ysgol gyfan posib a modelau addysgegol a allai 

fod yn sylfaen ar gyfer dysgu mewn sefydliadau unigol  
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Adroddiad Diwedd Llinyn 2 Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau – 
Crynodeb Gweithredol 
 
1. Sut mae'r Maes Dysgu a Phrofiad yn hyrwyddo'r pedwar diben 
 
Mae gweithgor y Dyniaethau wedi datblygu datganiad sy'n amlinellu sut mae'r 
Maes Dysgu a Phrofiad (MDPh) yn hyrwyddo'r pedwar diben:  
 
Drwy archwilio Syniadau Mawr am y Dyniaethau bydd y disgyblion yn 
astudio’r gorffennol a’r presennol, Yn ogystal â hyn, wrth ddychmygu mathau 
o ddyfodol posibl, byddant yn dysgu am bobl, lle, amser a chredoau. Bydd y 
disgyblion yn: 
 
•deall cysyniadau hanesyddol, daearyddol, gwleidyddol, economaidd a 
chymdeithasol. 
 
•archwilio eu hamgylchedd er mwyn datblygu ymhellach eu naws am le a lles. 
 
•cymryd rhan mewn profiadau dysgu am hawliau, gwerthoedd, moeseg, 
credoau, crefydd, athroniaeth ac ysbrydolrwydd. 
 
•ystyried, archwilio ac yn gwneud dewisiadau gwybodus ynghylch 
cynaliadwyedd ac effaith eu gweithredoedd. 
 
•cyfrannu i’r gymuned yn gadarnhaol ac ymgysylltu’n feirniadol ynghylch 
materion lleol, cenedlaethol a byd-eang er mwyn dod yn ddinesydd cyfrifol 
yng Nghymru a’r byd ehangach. 
 
Wrth archwilio’r Syniadau Mawr, bydd disgyblion yn cael gwybodaeth a 
dealltwriaeth dda o wahanol gyfnodau, lleoedd a chredoau, er mwyn dod yn 
ddysgwyr uchelgeisiol a galluog. Er mwyn dod yn gyfranwyr mentrus a 
chreadigol, byddant yn meithrin sgiliau ac anian fentrus, a fydd yn arwain at 
wella ansawdd bywyd beunyddiol y gymuned leol ac yn fyd-eang. Drwy ddeall 
a pharchu gwahanol gredoau, a deall sut i arfer eu hawliau a’u cyfrifoldebau 
democrataidd, bydd disgyblion yn dod yn ddinasyddion egwyddorol a 
gwybodus. Byddant yn dod yn unigolion iach a hyderus drwy feithrin 
safbwyntiau personol ar faterion sy’n ymwneud â ffydd, ysbrydolrwydd, 
cynaliadwyedd a chynhwysiant cymdeithasol. 
 
Drafft cychwynnol o ddatganiad byw yw hwn. Bydd yn cael ei adolygu a'i 
ddiweddaru'n rheolaidd wrth i'r MDPh ddatblygu. 
 
 
2. Disgrifiad o gwmpas a ffiniau'r Maes Dysgu a Phrofiad, gan gynnwys 

y prif bryderon, sut mae'n wahanol i feysydd eraill, a pham y mae’n 
bwysig i addysg pob plentyn a pherson ifanc 
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Fel yr amlinellwyd yn Dyfodol Llwyddiannus, bydd Maes Dysgu a Phrofiad y 
Dyniaethau yn cynnwys astudio hanes, daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, 
busnes ac astudiaethau cymdeithasol. Drwy archwilio Syniadau Mawr a 
chysyniadau allweddol y Dyniaethau, cynigia'r grŵp y bydd disgyblion hefyd 
yn gallu achub ar gyfleoedd i archwilio elfennau o ddinasyddiaeth, y clasuron, 
economeg, y gyfraith, athroniaeth, gwleidyddiaeth, seicoleg a chymdeithaseg. 
Bydd pwysigrwydd meithrin gwybodaeth ynghylch agweddau ar gymdeithas 
ar lefel leol, genedlaethol a byd-eang, eu harchwilio, eu profi, a chyfrannu 
atynt, yn cael ei adlewyrchu yng nghynnwys y Maes Dysgu a Phrofiad wrth 
symud ymlaen.   
 
Byddwn yn dychwelyd at gwmpas a ffiniau'r MDPh yn rheolaidd wrth inni 
ddatblygu manylion y cynnwys o fis Medi ymlaen. 
 
3. Sut orau i gyflwyno’r gwahanol bynciau a/neu linynnau sy’n rhan o’r 

Maes Dysgu a Phrofiad; 
 

Mae gweithgor y Dyniaethau wedi ystyried amrywiaeth o fodelau cwricwla 
rhyngwladol, ynghyd â phapurau a llenyddiaeth allweddol eraill. Fel grŵp, 
rydym yn teimlo y byddai'r dull 'Syniadau Mawr'/Beth sy'n Bwysig fel y 
gwelwyd yn Working with Big Ideas in Science, Wynne Harlen et al yn 
darparu seilwaith trefniadol a fyddai'n gwella dealltwriaeth dysgwyr o fewn y 
meysydd disgyblaethol a nodwyd, gan gynnig digon o hyblygrwydd i'r 
Syniadau Mawr/cysyniadau allweddol Beth sy'n Bwysig fodoli mewn nifer o 
feysydd disgyblaethol (a thu hwnt efallai yn y Meysydd Dysgu a Phrofiad 
eraill). Bydd pedwar diben y cwricwlwm yn rhan annatod o'r holl gysyniadau. 
 
Mae'r grŵp wedi amlinellu methodoleg ar gyfer cynllunio i ddatblygu'r Maes 
Dysgu a Phrofiad. Gwnaeth hyn drwy nodi'r wybodaeth/cysyniadau, sgiliau a 
chymwyseddau allweddol ar gyfer pob disgyblaeth yn y Dyniaethau, ac yna 
'adeiladu''r Maes Dysgu a Phrofiad drwy nodi'r 'Syniadau Mawr'/cysyniadau 
allweddol Beth sy'n Bwysig trosfwaol a fydd yn cael eu tynnu o'r gwahanol 
ddisgyblaethau. Efallai y bydd rhai yn parhau o fewn ffiniau disgyblaethol 
hefyd. Bydd y llinyn nesaf hwn o ddatblygu yn dechrau yn ystod tymor yr 
hydref. 
 
4. Sylwebaeth ar y penodoldeb tybiedig ar gyfer y MDPh a rhesymeg y 

grŵp yn hyn o beth. 
 

Mae'r grŵp wedi cynnal trafodaethau cychwynnol ynghylch y gwaith hwn ac 
wedi datblygu egwyddorion fel man cychwyn i waith yn y dyfodol. Wrth fynd 
ati i weithredu, bydd y grŵp yn sicrhau cydbwysedd da rhwng yr wybodaeth, y 
sgiliau a'r gwaith o ddatblygu'r pedwar diben. Bydd hefyd yn sicrhau llai o 
benodoldeb o ran yr ystod disgyblaethol ac yn rhoi mwy o ddewis i ymarferwyr 
ddewis cynnwys disgyblaethol priodol i adlewyrchu cyd-destun eu 
hysgolion/lleoliad.  
 
Yn ystod tymor yr hydref, byddwn yn parhau i ystyried y ffyrdd mwyaf addas o 
sefydlu'r dimensiwn Cymreig, y safbwyntiau rhyngwladol, y cyfrifoldebau 
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trawsgwricwlaidd a'r sgiliau ehangach fel rhannau hanfodol o fewn y 
Dyniaethau (fel y nodwyd yn Dyfodol Llwyddiannus). Bydd trafodaethau 
pellach hefyd yn cael eu cynnal ar draws y Meysydd Dysgu a Phrofiad i 
sicrhau cysondeb. 
 
Wrth inni ddatblygu Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau, byddwn yn ystyried 
cyfleoedd dysgu proffesiynol ac adnoddau sampl y bydd eu hangen ar 
ymarferwyr er mwyn rhoi'r cwricwlwm newydd ar waith. 
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Adroddiad Diwedd Llinyn 2 Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, 
Llythrennedd a Chyfathrebu – Crynodeb Gweithredol 
 
1. Sut mae'r Maes Dysgu a Phrofiad yn hyrwyddo'r pedwar diben 

 
Mae cyfathrebu effeithiol yn floc adeiladu allweddol ar gyfer dysgu ar draws 
pob Maes Dysgu a Phrofiad er mwyn sicrhau lles disgyblion, eu gwneud yn 
fwy cyflogadwy ac, fel y nodir gan yr Athro Donaldson yn Dyfodol 
Llwyddiannus, ar gyfer bywyd yn fwy cyffredinol. 
 

 Bydd Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu yn 
meithrin dysgwyr uchelgeisiol a galluog sy'n gallu cyfathrebu'n effeithiol, 
gan addasu yn ôl ffurf a lleoliad, yn Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd 
rhyngwladol. Gall defnyddio technolegau digidol mewn ffordd greadigol 
wella'r broses o ddysgu iaith, hwyluso cyfathrebu ac ysbrydoli a chymell 
disgyblion. Rhaid i'r Maes Dysgu a Phrofiad hwn hefyd roi'r sgiliau, yr 
hyder a'r cymhelliant i ddisgyblion fynd i'r afael â'r heriau sy'n gysylltiedig â 
dysgu iaith. 
 

 I ddod yn gyfranwyr mentrus a chreadigol, rhaid i ddisgyblion allu sylwi ar 
gyfleoedd i ddefnyddio'u hieithoedd, a manteisio arnynt, a hynny yn yr 
ysgol a thu hwnt. Mae cymryd risg a gwneud camgymeriadau yn rhan 
annatod o ddysgu iaith. Mae angen i ddisgyblion roi sylw i’w 
camgymeriadau er mwyn gwneud cynnydd. Mae gwaith ymchwil 
rhyngwladol hefyd yn awgrymu y gall meddu ar ddwy iaith neu fwy gael 
effaith gadarnhaol ar greadigrwydd a sgiliau datrys problemau. 

 

 I ddod yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus, dylai disgyblion ddeall 
pwysigrwydd iaith o ran hunaniaeth, diwylliant, cymdeithas a chymuned. 
Mae cyswllt annatod rhwng y Gymraeg a hunaniaeth yng Nghymru ac 
mae'n rhan hanfodol o'n treftadaeth. Mae angen cydnabod cymhlethdod 
cynyddol ein tirlun ieithyddol a rhaid dathlu gwerth pob iaith a diwylliant yn 
ein hysgolion a'n cymunedau ehangach. Mae dysgu am ieithoedd, 
diwylliannau, a dulliau eraill o gyfathrebu hefyd yn helpu disgyblion i 
ddysgu parchu anghenion a hawliau eraill, fel aelodau o gymdeithas 
amrywiol. Mae ieithoedd yn ein helpu i greu cysylltiadau dilys â rhannau 
eraill o'r byd. Gall llenyddiaeth ryngwladol, yn ogystal â llenyddiaeth o 
Gymru, ysbrydoli ac ysgogi dysgu ar draws pob Maes Dysgu a Phrofiad.  

 

 Bydd Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu yn 
helpu disgyblion i ddatblygu'n unigolion iach, hyderus drwy feithrin 
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hunaniaeth bersonol gref sy'n gysylltiedig â'u cymuned a'r byd ehangach. 
Mae sgiliau cyfathrebu a'r gallu i fynegi eich syniadau a'ch teimladau yn 
hanfodol er mwyn meithrin cyd-berthnasau cryf sydd, yn eu tro, yn ategu 
lles meddyliol a lles emosiynol. Mae angen sgiliau Ieithoedd, Llythrennedd 
a Chyfathrebu ar blant a phobl ifanc er mwyn cael gafael ar wybodaeth a 
chymorth i gadw'n ddiogel ac yn iach yn y byd go iawn ac yn y byd 
rhithwir. Bydd y grŵp yn parhau i fireinio'r disgrifiad hwn ac mae'n ystyried 
sut i ymgorffori enghreifftiau o arferion gorau. 

 
2. Disgrifiad o gwmpas a ffiniau'r Maes Dysgu a Phrofiad, gan gynnwys 

y prif bryderon, sut mae'n wahanol i feysydd eraill, a pham y mae’n 
bwysig i addysg pob plentyn a pherson ifanc 

 
Bydd llafaredd a chyfathrebu'n chwarae rôl amlwg ym Maes Dysgu a Phrofiad 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Bydd hawl gan bob dysgwr i ddysgu 
Cymraeg, Saesneg ac iaith ryngwladol yn yr ysgol gynradd. Bydd ysgolion 
hefyd yn helpu disgyblion i fanteisio i'r eithaf ar eu hieithoedd eraill (ieithoedd 
y cartref, BSL ac ati). Er mwyn i bob disgybl ddod yn ddysgwr iaith cymwys a 
dyfeisgar, bydd y Maes Dysgu a Phrofiad hwn yn darparu'r canlynol: 
 

 Dealltwriaeth o brosesau caffael iaith a dysgu iaith; 

 Blociau adeiladu sylfaenol ar gyfer dysgu am iaith; 

 Cyfleoedd i adeiladu ar y nodweddion cyffredin rhwng ieithoedd; 

 Sylfaen a strwythur cadarn ar gyfer datblygu ieithoedd, llythrennedd 
a chyfathrebu;  

 Model datblygu o feddu ar nifer fach o sgiliau iaith hyd at hyfedredd; 

 Cariad tuag at iaith a llenyddiaeth sy'n ysbrydoli'r dychymyg a 
chreadigrwydd; 

 Cyfleoedd i ddisgyblion gofnodi eu cynnydd, eu profiadau a’u 
cyflawniadau, a myfyrio arnynt; 

 Amlinelliad o addysgeg a methodoleg effeithiol yn seiliedig ar waith 
ymchwil. 

 
3. Sut orau i gyflwyno’r gwahanol bynciau a/neu linynnau sy’n rhan o’r 

Maes Dysgu a Phrofiad; 
 

Mae'r grŵp wedi ymchwilio i fodelau cwricwla sydd ar waith yn y DU ac ar 
draws y byd (gan gynnwys Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop ar gyfer 
Ieithoedd (CEFR) a Chymraeg i Oedolion). Gan ystyried y Fframwaith 
Llythrennedd, cynigir y bydd y cwricwlwm ar gyfer Ieithoedd, Llythrennedd a 
Chyfathrebu yn seiliedig ar 'Beth sy'n Bwysig' - yr hanfodion mewn ieithoedd, 
llythrennedd a sgiliau cyfathrebu. 
 
Bydd hyn yn cael ei ategu gan gontinwwm ar gyfer cyfathrebu a dysgu iaith. 
Bydd y continwwm yn cynnwys sgiliau cynhyrchu/mynegi (siarad, cyflwyno ac 
ysgrifennu) a sgiliau derbyn (gwrando, gwylio a darllen). Bydd yn cynnwys 
Cymraeg (ar gyfer lleoliadau ac ysgolion cyfrwng Cymraeg, dwyieithog a 
chyfrwng Saesneg), Saesneg a Saesneg fel Iaith Ychwanegol, ieithoedd 
rhyngwladol a chyfathrebu dieiriau. Bydd y camau cynnydd yn cynnwys 
cyfnod cynnar caffael iaith a byddant yn gynhwysol ar gyfer bob cyfnod/oed 
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(gan gynnwys y rhai sy'n dechrau iaith newydd yn hwyrach yn ystod eu cyfnod 
yn yr ysgol). Mae cydraddoldeb o ran cymorth a darpariaeth yn egwyddor 
sylfaenol, gan gynnwys ar gyfer BSL, Makaton, Braille ac ati. Mae'r grŵp yn 
ceisio cysoni gwahaniaethau rhwng iaith addysgu ac ieithoedd eraill a ddysgir 
yn yr ysgol. Byddwn yn edrych yn fanylach ar yr effaith a gaiff datblygiad 
plentyn ar ddysgu a chaffael iaith. 
 
4. Sylwebaeth ar y penodoldeb tybiedig ar gyfer y MDPh a rhesymeg y 

grŵp yn hyn o beth. 
 

Mae dechrau gyda 'Beth sy'n Bwysig' o ran Ieithoedd, Llythrennedd a 
Chyfathrebu yn rhoi rhyddid i athrawon fod yn greadigol ac yn hwyluso 
arloesedd, er mwyn sicrhau bod disgyblion yn frwdfrydig a'u bod yn cael y 
cyfle i fwynhau amgylchedd dysgu iaith cyfoethog. Bydd angen rhoi ystyriaeth 
ofalus i'r cydbwysedd rhwng ymreolaeth yr athro a chefnogaeth ddigonol wrth 
benderfynu ar addysgeg, gwybodaeth, a sgiliau penodol.  
 
Bydd y continwwm yn helpu i fapio'r daith o feddu ar sgiliau Ieithoedd, 
Llythrennedd a Chyfathrebu cychwynnol hyd at hyfedredd. Bydd y camau 
cynnydd yn wahanol gan ddibynnu ar faint y mae plentyn yn ymwneud â'r 
iaith, pa mor hir maen nhw wedi bod wrthi'n dysgu'r iaith, a natur y 
ddarpariaeth. Bydd y Maes Dysgu a Phrofiad hefyd yn adlewyrchu sut mae 
sgiliau a gwybodaeth ieithyddol yn cael eu trosglwyddo i gyd-destunau 
newydd, sy'n gynyddol gymhleth. 
 
Mae'r grŵp yn awyddus i nodi dulliau effeithiol o gofnodi cynnydd, profiad a 
chyflawniadau, fel eu bod yn cael eu dathlu ar hyd y daith gan annog 
cymhelliant a chariad at iaith. 
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Adroddiad Diwedd Llinyn 2 Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd – 
Crynodeb Gweithredol 
 
1. Sut mae'r Maes Dysgu a Phrofiad yn hyrwyddo'r pedwar diben 

Mae Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd yn hyrwyddo dysgwyr 
uchelgeisiol a galluog sy’n barod i ddysgu gydol eu bywydau drwy… 

 Ddangos gwybodaeth fathemategol ddwfn sy'n briodol i oed a gallu 

 Cyfathrebu syniadau a dulliau mathemategol yn ysgrifenedig ac ar lafar 

 Datblygu sgiliau mathemateg a rhifedd cadarn mewn gwersi mathemateg a 
rhifedd a'u defnyddio mewn gweithgareddau a phrofiadau trawsgwricwlaidd 

 Annog disgyblion i fod yn chwilfrydig, â meddwl agored, yn barod i dderbyn 
camgymeriadau a dysgu ohonynt mewn ffordd fathemategol bwrpasol 

 Annog disgyblion i ddod o hyd i wybodaeth rifiadol a'i deall mewn ffordd 
bwrpasol er mwyn bod yn ddysgwyr annibynnol gydol oes 

 Egluro cysyniadau a syniadau mathemategol, gan wirio atebion wrth ddatrys 
problemau 

 Meithrin diddordeb brwd parhaus mewn mathemateg sy'n bwrpasol i 
anghenion disgyblion yn y dyfodol 

 

Mae Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd yn hyrwyddo cyfranogwyr 
mentrus a chreadigol sy’n barod i gyfrannu’n llawn at fywyd a gwaith drwy… 

 Annog dysgwyr i gymryd risgiau wrth ystyried gwahanol ffyrdd o fynd i'r afael 
â phroblemau mathemategol a rhifiadol 

 Hyrwyddo sgiliau datrys problemau mathemategol a rhifiadol a sgiliau 
rhesymu fel bod dysgwyr yn hyderus wrth fynd i'r afael ag amryw broblemau, 
gan gynnwys rhai mewn cyd-destunau go iawn 

 Hyrwyddo creadigrwydd wrth ystyried gwahanol ffyrdd o ddatrys problemau 

 Datblygu gwytnwch wrth ddefnyddio sgiliau mathemategol mewn ymateb i 
heriau mewn gwaith creadigol, wrth weithio’n unigol ac mewn grwpiau 

 Sicrhau bod dysgwyr yn gymwys i ddadansoddi sefyllfaoedd mathemategol a 
llunio ymatebion rhesymegol iddynt 

 

Mae Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd yn hyrwyddo dinasyddion 
egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd drwy… 

 Greu cyfleoedd i gael trafodaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth 

 Galluogi dysgwyr i ddadansoddi data’n feirniadol i ffurfio barn wybodus am 
faterion cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol 

 Hyrwyddo dealltwriaeth disgyblion o gyllid personol, lleol, cenedlaethol a 
rhyngwladol  
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Mae Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd yn hyrwyddo unigolion iach, 
hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau 
gwerthfawr o gymdeithas drwy… 

 Ddatblygu hyder a gwytnwch i wynebu a goresgyn heriau ac i ddatrys 
problemau er mwyn bod yn ddysgwyr annibynnol gydol oes 

 Annog disgyblion i ddefnyddio eu sgiliau rhifedd ar draws y cwricwlwm i 
wneud dewisiadau a phenderfyniadau effeithiol, gwybodus a sicrhau iechyd a 
lles da gydol oes 

 Rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i ddysgwyr reoli cyllid personol nawr ac yn y 
dyfodol, gan ddefnyddio gwybodaeth a data i asesu risg 

 Galluogi dysgwyr i ddeall ac ymgymryd â gwahanol rolau o fewn grŵp i ffurfio 
cysylltiadau cadarnhaol sydd wedi'u seilio ar ymddiriedaeth a pharch 

 

2. Disgrifiad o gwmpas a ffiniau'r Maes Dysgu a Phrofiad, gan gynnwys y prif 
bryderon, sut mae'n wahanol i feysydd eraill, a pham y mae’n bwysig i 
addysg pob plentyn a pherson ifanc 

 

Maes Dysgu a Phrofiad un ddisgyblaeth yw mathemateg a rhifedd, ac, yn wahanol i 
rai Meysydd Dysgu a Phrofiad amlddisgyblaethol eraill, gellir llunio diffiniad mwy 
cryno ohono sydd, ym marn y grŵp, yn canolbwyntio ar ddisgyblaethau mathemateg 
a rhifedd, gan roi gwybodaeth a sgiliau am oes i ddysgwyr. Efallai fod mathemateg a 
rhifedd yn unigryw gan eu bod yn rhoi'r hyder, y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu 
hangen ar ddysgwyr i ddatblygu ym mhob maes dysgu yn ystod eu bywydau yn yr 
ysgol a thu hwnt. Drwy feistroli cysyniadau a phrosesau mathemategol a rhifiadol, 
bydd dysgwyr yn gallu eu cymhwyso'n briodol ym mhob maes dysgu arall. Mae 
mathemateg yn helpu pobl ifanc i wneud synnwyr o'r byd o'u hamgylch. Mae'n 
gyfrwng delfrydol ar gyfer datblygu'r sgiliau sydd eu hangen mewn bywyd bob dydd. 
Mae mathemateg yn helpu i ddatblygu gwytnwch, datrys problemau, meddwl yn 
rhesymegol a'r wybodaeth, y rhesymu a'r sgiliau sy'n galluogi datblygiad parhaus. 

 

3. Sut orau i gyflwyno’r gwahanol bynciau a/neu linynnau sy’n rhan o’r Maes 
Dysgu a Phrofiad  

Y nod yw datblygu dulliau meistroli sy'n galluogi'r disgyblion i feithrin dysgu dwfn a 
dealltwriaeth gysyniadol drwy ddatrys problemau. Mae'r grŵp yn ystyried y dylai 
cynrychiolaeth weledol neu ffeithlun o elfennau allweddol y cwricwlwm newydd 
ymddangos yn amlwg ar flaen y ddogfen derfynol. 

 

4. Sylwebaeth ar y penodoldeb tybiedig ar gyfer y MDPh a rhesymeg y grŵp 
yn hyn o beth 

Er mwyn darparu ar gyfer dull meistroli, cred y grŵp fod angen i'r cwricwlwm 
mathemateg presennol ganolbwyntio ar “Beth sy’n Bwysig” er mwyn rhoi profiad 
dysgu mwy cyfoethog a dwys i'r disgyblion. Byddai hyn hefyd yn rhoi mwy o gyfle 
iddynt ddatblygu gwell dealltwriaeth nid yn unig o'r "beth", ond o'r "sut" a "pham", 
sydd hefyd yn bwysig, wedi'u seilio ar wybodaeth a sgiliau. 
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Adroddiad Diwedd Llinyn 2 Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg – Crynodeb Gweithredol 
 
1. Sut mae'r Maes Dysgu a Phrofiad yn hyrwyddo'r pedwar diben 
 
Gan ddechrau gyda'r enghreifftiau yn Dyfodol Llwyddiannus, datblygodd y gweithgor 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg grynodeb mwy cynhwysfawr o'r ffordd y bydd y Maes 
Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn cyfrannu at y pedwar diben: 
 

 dysgwyr uchelgeisiol a galluog; cael gwybodaeth a dealltwriaeth dda o 
gysyniadau allweddol mewn gwyddoniaeth; datblygu sgiliau mewn arsylwi, 
ymchwil a meddwl yn feirniadol; dysgu sgiliau er mwyn defnyddio technolegau’n 
greadigol; datblygu sgiliau myfyrio, gwerthuso perfformiad a chynllunio i 
ddatblygu eu syniadau; dysgu sgiliau trafod ag asiantaethau a grwpiau allanol er 
mwyn cyrraedd y nod; datblygu sgiliau fel bod ganddynt agwedd gadarnhaol at 
her; datblygu dulliau dysgu a sgiliau cyfathrebu effeithiol. 
 

 cyfranwyr mentrus a chreadigol; cynllunio prosesau a chreu cynhyrchion ac 
eitemau digidol; cydweithio ag eraill i ddatblygu datrysiadau arloesol a chreu 
nwyddau ar gyfer y farchnad; datblygu sgiliau yn unigol ac mewn gwaith grŵp i 
ddatrys problemau; datblygu sgiliau i weithio'n ddiogel; defnyddio Gwyddoniaeth, 
Technoleg a Pheirianneg at ddiben (ar gyfer cynnyrch, i ddatrys problem, mewn 
cyd-destun masnachol); defnyddio Gwyddoniaeth a Thechnoleg i edrych ar 
gysylltiadau rhwng y diwydiant a'r gymuned; archwilio, dathlu a datblygu 
arloesedd a thechnolegau newydd; creu cyfleoedd ar gyfer gwaith a phrosiectau 
creadigol. 

 

 dinasyddion egwyddorol, gwybodus; gwerthuso effaith datblygiadau gwyddonol a 
thechnolegol; mabwysiadu safbwyntiau personol gwybodus ar faterion moesegol 
sy’n gysylltiedig ag arloesedd gwyddonol a thechnolegol; datblygu sgiliau ymholi 
ac ymchwilio diogel a chadarn; datblygu dealltwriaeth ac empathi tuag at faterion 
lleol a byd-eang; datblygu dealltwriaeth a barn ynghylch materion amgylcheddol; 
gallu dangos diddordeb sy'n seiliedig ar wybodaeth mewn datblygiadau 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg. 

 

 unigolion iach, hyderus; dysgu defnyddio data gwyddonol i asesu risg a gwneud 
penderfyniadau ar sail gwybodaeth; defnyddio technolegau digidol yn ddiogel gan 
barchu pobl eraill; defnyddio Gwyddoniaeth a Thechnoleg i gefnogi bywyd iach; 
defnyddio Gwyddoniaeth a Thechnoleg i elwa ar yr awyr agored; defnyddio 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg i gefnogi bywyd o ddydd i ddydd; defnyddio 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg i helpu a chefnogi cysylltiadau â chymunedau, 
grwpiau ac asiantaethau allanol; myfyrio ar nodweddion a chryfderau fel unigolyn 
ac fel tîm; chwilio am gyfleoedd mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg i archwilio ac 
i ddatblygu dulliau dysgu mewn ffyrdd heriol. 
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Bydd y crynodeb hwn yn cael ei ddatblygu a'i fireinio a bydd yn llywio'r gwaith o 
ddatblygu'r Maes Dysgu a Phrofiad. 
 
2. Disgrifiad o gwmpas a ffiniau'r Maes Dysgu a Phrofiad, gan gynnwys y prif 

bryderon, sut mae'n wahanol i feysydd eraill, a pham y mae’n bwysig i 
addysg pob plentyn a pherson ifanc 

 

Bydd y MDPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn cynnwys elfennau sy'n deillio o fioleg, 
cemeg, ffiseg, peirianneg, dylunio technoleg (gan gynnwys technoleg bwyd, 
tecstiliau a dylunio cynnyrch), dylunio, cyfrifiadureg a TG. Bydd yn cynnwys deunydd 
sy’n benodol i'r pwnc ynghyd â'r dechnoleg, dyluniadau, sgiliau ac egwyddorion sy'n 
deillio o hynny. 
 
Caiff y MDPh ei ystyried fel un "byw" gan ganiatáu iddo ddatblygu wrth i 
dechnolegau newydd a gwybodaeth benodol i'r pwnc ddod i’r amlwg. 
 
3. Sut orau i gyflwyno’r gwahanol bynciau a/neu linynnau sy’n rhan o’r Maes 

Dysgu a Phrofiad; 
 

Ystyriodd y grŵp nifer o fodelau cwricwla rhyngwladol. Mae'r grŵp wedi dod i'r 
casgliad y dylid cyflwyno'r MDPh yng nghyd-destun cysyniad Syniadau Mawr 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg, sy'n seiliedig ar Big Ideas in Science Wynne Harlen et 
al. Fel hyn, byddai'r MDPh yn cael ei strwythuro o amgylch nifer o "Syniadau Mawr" 
neu un agwedd, syniad neu frawddeg sy'n portreadu elfen hanfodol ohono. Bydd y 
dull hwn yn hyrwyddo dysgu rhyngddisgyblaethol, trawsgwricwlaidd sy'n benodol i'r 
pwnc. 
 
Byddai pob Syniad Mawr yn cael ei ategu gan ddisgrifiad ehangach o'r Syniad Mawr 
neu’r datganiad, ynghyd â "Thaith" sy'n rhoi manylion y camau cynnydd o fewn y 
Maes. Byddai hyn hefyd yn cynnwys y sgiliau y mae angen eu datblygu wrth wneud 
cynnydd. Bydd rhai Syniadau Mawr/datganiadau yn cynnwys yr ystod cynnydd 
cyfan, lle bydd eraill yn dechrau a gorffen ar gyfnod oedran priodol ar hyd y Daith Yn 
yr un modd, bydd rhai yn cynnwys yr holl ddisgyblaethau o fewn y Maes Dysgu a 
Phrofiad, ond eraill ddim. 
 
4. Sylwebaeth ar y penodoldeb tybiedig ar gyfer y MDPh a rhesymeg y grŵp 

yn hyn o beth. 
 
Mae'r grŵp yn cydnabod bod angen awgrymu'r sgiliau a'r cynnwys sy'n briodol i'r 
lefel cynnydd wrth ddatblygu'r Syniadau Mawr. Mae'r grŵp hefyd yn cydnabod yr 
angen i roi digon o ryddid i ymarferwyr ddehongli pob lefel cynnydd a rhoi 
hyblygrwydd iddynt weithredu. Nid yw'r grŵp yn rhagweld y bydd y Syniadau 
Mawr/datganiadau yn cynnwys rhestr fanwl enghreifftiol benodol o'r cynnwys. Er 
hynny, mae'n cydnabod yr angen am gysondeb er mwyn caniatáu ar gyfer cynnydd. 
Mae'r grŵp hefyd yn cydnabod yr angen i nifer y Syniadau Mawr/datganiadau fod yn 
un y gellir ei reoli. 
 


