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RHWYDWEITHIAU CWRICWLWM I GYMRU 
Cylch gorchwyl 

 

1. Cefndir a chyd-destun  
 

 Mae Cymru wedi ymrwymo i agenda ddiwygio uchelgeisiol er mwyn gwireddu cwricwlwm 
trawsnewidiol.  Cwricwlwm a arweinir gan bwrpas yw’r Cwricwlwm i Gymru ac mae’n rhoi’r 4 Diben 
wrth galon yr holl addysgu a’r dysgu ac fel gweledigaeth gyffredin ar gyfer pob plentyn a pherson 
ifanc yng Nghymru.   
 
Roedd cyhoeddi canllawiau Cwricwlwm i Gymru ym mis Ionawr 2020 yn dangos cam nesaf diwygio'r 
cwricwlwm a chyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru ym mhob ysgol gynradd, ysgol feithrin a gynhelir yn 
ogystal â lleoliadau meithrin nas cynhelir ac o fis Medi 2022 ymlaen.  Bydd yr ysgolion uwchradd 
hynny sy’n barod i gyflwyno’r cwricwlwm ym mlwyddyn 7 yn cael eu hannog i wneud hynny, ond 
ni fydd gweithredu’r cwricwlwm newydd yn ffurfiol yn orfodol tan 2023, a bydd yn cael ei gyflwyno 
yn y flwyddyn honno i flynyddoedd 7 ac 8 gyda’i gilydd. 
 
Ar draws GwE, mae ysgolion wedi cael eu cefnogi o’r blaen i ymgysylltu â’r Cwricwlwm i Gymru 
drwy Hwyluswyr Clwstwr Cwricwlwm i Gymru.  Mae dysgu a chyllido proffesiynol wedi bod ar gael 
i rwydweithiau ac i glystyrau o ysgolion i ddatblygu cydweithrediad ag ymarferwyr ar draws y 
continwwm 3-16. Rhwydweithiau Cwricwlwm Cymru yw’r cam nesaf yn y datblygiad hwn, sy’n 
ceisio datblygu cydweithrediad ar draws y cwricwlwm cyfan.    
 
Mae GwE wedi gweithio gyda chonsortia rhanbarthol eraill, Estyn a Llywodraeth Cymru i nodi’r disgwyliadau 
ar ysgolion a lleoliadau o ran diwygio wrth i ni symud tuag at weithredu’r Cwricwlwm i Gymru yn 
Cwricwlwm i Gymru: Y daith i 2022. Mae’r ddogfen hon hefyd yn cydnabod yr her y mae Covid-19 
yn parhau i’w chyflwyno i bob ysgol yn y strategaeth adnewyddu a diwygio.  
 
Ym mis Mehefin 2021, gwahoddwyd ysgolion i fynegi diddordeb mewn bod yn rhan o rwydweithiau 
rhanbarthol Cwricwlwm i Gymru i gyfrannu at raglen gefnogi barhaus GwE ar gyfer ysgolion yn y 
meysydd canlynol: 

 Dylunio Cwricwlwm Ysgol Gyfan 

 Dadansoddi potensial un o’r Meysydd Dysgu a Phrofiad 
 Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (yn y Gymraeg a Saesneg) 
 Mathemateg a Rhifedd 
 Gwyddoniaeth a Thechnoleg 
 Dyniaethau 
 Iechyd a Llesiant 
 Celfyddydau Mynegiannol 

 Asesiad   
 

Bydd Rhwydweithiau Cwricwlwm Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â’r Athro Graham 
Donaldson, GwE a’r chwe Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru i ddatblygu arferion MDPh effeithiol 
a fydd yn helpu ysgolion ar y Daith Ddiwygio.  Mae gwaith y rhwydweithiau yn cyd-fynd yn llwyr â’r 

disgwyliadau a nodir yn y ddogfen Cwricwlwm i Gymru: Y daith i 2022 ac yn cynrychioli’r 
egwyddorion yn y canlynol:  

o Cydadeiladu  
o Addysgeg  

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cwricwlwm-i-gymru-cynllun-gweithredu/
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/curriculum-for-wales-the-journey-to-2022/
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/curriculum-for-wales-the-journey-to-2022/
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/curriculum-for-wales-the-journey-to-2022/
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/curriculum-for-wales-the-journey-to-2022/
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o Ymgysylltu â dysgu proffesiynol, arbenigedd a rhwydweithiau 
o Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu 
o Cyd-destun ehangach yr ysgol  

 
 

2.  Prif bwrpas 
 

 Cyfrannu at ddatblygu, cynllunio a dylunio modelau i gefnogi ysgolion. Bydd hyn yn hyrwyddo 
treialu, gwerthuso a pharatoi’r gweithlu ar gyfer yr addysgu am y tro cyntaf drwy enghreifftiau 
seiliedig ar ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth. 
 
Cynnal cyfeiriad cyffredinol rhwydweithiau Cwricwlwm i Gymru sy’n cynnwys:   
 
o Goruchwylio sgyrsiau parhaus: rhoi sicrwydd bod y rhain yn mynd rhagddynt yn ôl y disgwyl 

a’u bod yn cael eu cefnogi gan y bobl, yr adnoddau a’r mewnbynnau cywir.  

o Cynnal cydlyniad â gwaith ehangach: sicrhau bod sgyrsiau parhaus a sgyrsiau sydd wedi’u 
cynllunio ar gyfer y dyfodol yn ategu gwaith sy’n bodoli eisoes – ar lefel leol, ranbarthol a 
chenedlaethol – o ran amseriad sgyrsiau a’r cwestiynau a’r allbynnau rydyn ni’n eu ceisio 
o’r rhain 

o Pennu cyfeiriad sgyrsiau yn y dyfodol: defnyddio adborth o sgyrsiau parhaus, heriau ac 
anghenion sy’n dod i’r amlwg, ac awgrymiadau’n uniongyrchol gan ymarferwyr ynghylch pa 
faterion yr hoffent eu gweld yn cael eu trafod yn y Rhwydwaith. Bydd y grŵp yn defnyddio’r 
adborth hwn i gynllunio pa faterion fydd yn cael eu hystyried fel sgyrsiau gan y Rhwydwaith.  

o Cynllunio cyfathrebu yn dilyn sgyrsiau ac allbynnau: sicrhau bod sgyrsiau a'r hyn sy’n deillio 
ohonynt yn cael eu rhannu’n eang ac yn gyflym, gan wreiddio arferion da a dulliau 
gweithredu newydd ar draws y system.  Bydd yr hyn a ddysgir yn cael ei rannu ar lwyfannau 
digidol a thrwy ddeialog rheolaidd â phob ysgol.   

 
 

3. Nodau ac amcanion 
 

  Cyfrannu at gynllunio, dylunio a rhannu arferion cwricwlwm yn rhanbarthol ac yn lleol. 
 

 Cydweithio â grŵp o gymheiriaid sy’n cefnogi’r gwaith o ddylunio’r cwricwlwm ar lefel leol 
ac yn cefnogi datblygiad Meysydd Dysgu a Phrofiad ar lefel ranbarthol. 

 

 Cyfleu a rhaeadru dysgu ac arferion llwyddiannus ar draws yr ysgolion yn yr awdurdod lleol. 
 

 Cefnogi’r gwaith o ddatblygu rhaglen gyffredin gyson a chynhwysol o Ddysgu Proffesiynol 
sy’n ymwneud â dylunio ac asesu’r cwricwlwm yn y Meysydd Dysgu a Phrofiad.  

 

 Cyfrannu at ddatblygu modelau cynllunio a dylunio i gefnogi ysgolion i dreialu, gwerthuso a 
pharatoi’r gweithlu ar gyfer addysgu am y tro cyntaf. 

 

 Sicrhau cydlyniant a chapasiti priodol i ddarparu adnoddau rhanbarthol o ansawdd uchel yn 
y maes hwn. 

 

 Cefnogi datblygiad y Strategaeth Ranbarthol ar gyfer Gogledd Cymru.  
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 Ystyried polisïau a gweithgarwch presennol Llywodraeth Cymru mewn meysydd 
integreiddio er mwyn ymateb iddynt ar lefel genedlaethol. 

 
 

4. Rolau a Chyfrifoldebau 
 

Grwpiau rhanbarthol Grwpiau lleol  

 Mynychu fforymau dysgu a thrafod 
proffesiynol rhanbarthol o dan 
hyrwyddiad yr Athro Donaldson. 

 Arwain a chadeirio grŵp lleol o 
gymheiriaid i gydweithio i gefnogi a 
modelu dylunio cwricwlwm. 

 Dadansoddi potensial datblygiad Maes 
Dysgu a Phrofiad. 

 Cynllunio a dylunio modelau i gefnogi 
ysgolion drwy dreialu dull sy’n seiliedig 
ar dystiolaeth. 

 Gwerthuso effaith y gwaith. 

 Cyfathrebu a rhaeadru dysgu ac arferion 
llwyddiannus ar draws yr ysgolion yn yr 
awdurdod lleol a dod â negeseuon 
allweddol yn ôl i’r Grŵp Rhanbarthol. 

 Lledaenu a rhannu arferion rhwng yr 8 
Grŵp Rhanbarthol. 

 Dewis cynrychiolydd i fynychu’r Grŵp 
Gweithredol Cyffredinol. 

 

 Sicrhau cyfathrebu clir er mwyn 
cydweithio’n effeithiol gyda’r Grŵp 
Rhanbarthol. 

 Cynnal rhesymeg glir ar gyfer pob Maes 
Dysgu a Phrofiad, gan sicrhau bod y gwaith 
yn cyd-fynd â fframwaith a blaenoriaethau 
cenedlaethol Cwricwlwm i Gymru, a’i fod 
wedi’i gynllunio ar gyfer continwwm dysgu 
rhwng 3 ac 16 oed. 

 Cynllunio a dylunio modelau enghreifftiol i 
gefnogi ysgolion - gan ddadansoddi 
potensial datblygu Maes Dysgu a Phrofiad. 

 Hyrwyddo cydweithio ar draws ysgolion i 
ddatblygu, treialu, gwerthuso a rhannu 
arferion effeithiol yn lleol ac ar draws y 
rhanbarth. 

 Annog ymarferwyr i ymgysylltu ar bob lefel 
a lledaenu arferion llwyddiannus ar draws 
y partneriaethau Maes Dysgu a Phrofiad ac 
ar gyfer cynulleidfaoedd ehangach. 

 Cefnogi’r gwaith o ddatblygu rhaglen 
gyffredin gyson a chynhwysol o Ddysgu 
Proffesiynol sy’n ymwneud â dylunio ac 
asesu’r cwricwlwm yn y Meysydd Dysgu a 
Phrofiad.  

 Hyrwyddo ymgysylltu â’r ysgol a 
chydweithio â rhanddeiliaid ehangach, gan 
gynnwys dysgwyr, rhieni, busnesau lleol ac 
asiantaethau a sefydliadau addysgol eraill 
ynghylch cynllunio’r cwricwlwm.  

 

GwE Aelodau Awdurdodau Lleol 

Mynd i bob cyfarfod rhanbarthol fel y gallant 
gyfrannu at drafodaethau, helpu i hwyluso a 
chefnogi’r Cadeirydd i arwain y trafodaethau 
drwy: 

 Cyfarfod â Chadeiryddion Rhanbarthol yn 
ôl yr angen.  

 Mynd i gyfarfodydd grŵp lleol yn ôl y galw.  

 Adrodd yn rheolaidd i dîm ehangach GwE 
ar sut mae’r gwaith yn mynd rhagddo  

Mynd i gyfarfodydd rhwydwaith lleol yn ôl yr 
angen a sicrhau bod y negeseuon pwysig yn cael 
eu trosglwyddo i dimau awdurdodau lleol. 
 
Cefnogi trafodaeth ysgolion yn y 
rhwydweithiau a chyfrannu at wneud synnwyr 
lleol.  
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Cefnogi’r Cadeirydd i sicrhau bod negeseuon 
pwysig y grŵp rhanbarthol yn cael eu 
trosglwyddo i’r grŵp lleol a phob ysgol i’w 
gweithredu.  
 

Hyrwyddo cydweithio ar draws ysgolion i 
ddatblygu, treialu, gwerthuso a rhannu arferion 
effeithiol yn lleol ac ar draws y rhanbarth. 
 

 

5. Aelodaeth  
 

Rhanbarthol Lleol 

8 grŵp 
 
Aelodau:   

 Yr Athro Graham Donaldson (Rôl 
gynghori) 

 2-4 cynrychiolydd o bob ALl ar draws 
lleoliadau / arweinwyr GwE.   

 Gellir gwahodd mynychwyr achlysurol 
yn unol â’r blaenoriaethau a bennwyd 
a’r themâu a drafodir. 

 
Swyddogaeth:  Mewnbynnu yn ôl themâu / 
rhannu gwaith / negeseuon cyson.   

Ym mhob Awdurdod Lleol – 8 grŵp 
 
Aelodau:  

 Ysgolion a fynegodd ddiddordeb, 
arweinwyr enwebedig GwE a 
swyddogion ALl. 

 Gellir gwahodd mynychwyr achlysurol 
yn unol â’r blaenoriaethau a bennwyd 
a’r themâu a drafodir. 
 
 

Swyddogaeth:  Gweithio drwy themâu, gwaith 
ymarferol / modelau mewn cyd-destunau lleol. 
 

 
 
6. Cyfarfodydd  

 

Grwpiau rhanbarthol Grwpiau lleol  

Tymor yr Hydref 2021  

Cyfarfodydd rhanbarthol:  Cyfarfodydd hanner 
diwrnod bob hanner tymor.   

 21/09/2021  
 

 06/10/2021  
 

 16/11/2021 
  

 14/12/2021  
 
Trosolwg Tymor y Gwanwyn 2022 

 

 
Trosolwg Tymor yr Haf 2022 
 

Trosolwg Tymor yr Hydref 2021 
Cyfarfodydd lleol:  3 chyfarfod hanner diwrnod 
bob hanner tymor.  

 Cyfarfod 1 – wythnos yn dechrau 
04/10/21 
  

 Cyfarfod 2 - rhwng 11/10/21 a 16/11/21  
 

 Cyfarfod 3 - rhwng 17/11/2021 a 
20/12/2021                                                 

  
Trosolwg Tymor y Gwanwyn 2022 

 
 
Trosolwg Tymor yr Haf 2022 
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7. Ysgrifenyddiaeth 
 

Grwpiau rhanbarthol Grwpiau lleol  

Bydd y Rhwydweithiau Rhanbarthol yn cael 
cefnogaeth weinyddol gan GwE.    

 
Bydd GwE yn:  

 Trefnu’r cyfarfodydd ac yn dosbarthu 
agendâu, papurau a diweddariadau.  

 Cynnal ardal Timau Rhwydweithiau CiG. 
 

Cyfarfodydd lleol i’w trefnu gan Gadeiryddion 
Lleol ar gyfer yr 8 grŵp.   

Efallai y bydd modd ymuno â grwpiau o fwy nag 
un ALl os yw’r niferoedd yn ddigon bach. 

GwE i gefnogi sefydlu ardal Timau lleol yn ôl yr 
angen. 

 

 

 

8. Llywodraethu   
 

Grwpiau rhanbarthol Grwpiau lleol  

Dull Adrodd   
 

• Grwpiau Rhanbarthol – bydd y materion y 
tynnir sylw atynt fel rhai sydd angen sylw 
yn cael eu cyfeirio at y Grŵp Llywio 
Cyffredinol a/neu Fwrdd Rheoli GwE i’w 
hystyried ymhellach, ac yna at 
Gydbwyllgor GwE yn ôl yr angen. 

 

Dull Adrodd   
 

• Grwpiau Lleol – Adrodd yn ôl i 

gyfarfodydd rhanbarthol a chyfrannu 

unrhyw wersi a ddysgwyd yn ystod y 

broses. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Atodiadau / Dogfennau ategol 

 

 


