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Nod y digwyddiadau hyn yw cynorthwyo arweinwyr, athrawon a staff cymorth i feddu ar
wybodaeth ddyfnach o'r cwricwlwm drafft, a hynny er mwyn galluogi cynifer o ymarferwyr â
phosibl i ddarparu adborth o ansawdd uchel i gefnogi cam nesaf y broses o ddiwygio'r
cwricwlwm, a sicrhau bod y cwricwlwm yn llwyddiannus ac yn addas i'r diben.
Bydd y digwyddiadau hyn yn darparu:
• Trosolwg o'r broses o ddiwygio a datblygu'r cwricwlwm,
• Gwybodaeth fanylach am y Meysydd Dysgu a Phrofiad (MDPh)
• Cyfle i ddeall a dehongli'r cwestiynau ar gyfer rhoi adborth
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Sesiwn ymgysylltu â'r cwricwlwm ar gyfer Llywodraethwyr
Haf 2019
Nod yr Hyfforddiant
• Deall y broses o ddiwygio'r cwricwlwm
• Ymgysylltu â chwestiynau ar gyfer rhoi adborth ar y cwricwlwm drafft a'r cynigion o ran asesu
• Deall a llywio'r broses o Ddiwygio Cymwysterau
Amserlen
Sesiwn friffio awr o hyd
Sir Benfro –
Sir Gaerfyrddin –
Ceredigion –
Cytunir ar y sesiynau â chyfarwyddwyr yr ALlau - Bydd gwahoddiadau i gofrestru yn dilyn yn fuan.
Abertawe –
Castell-nedd Port Talbot –
Powys –
Cynnwys
• Trosolwg o'r negeseuon allweddol mewn perthynas â diwygio'r cwricwlwm
• Cyflwyniad i'r model o'r cwricwlwm drafft
• Trosolwg o'r cynigion ar gyfer Asesu
• Cyflwyniad i'r modd y dylid ymgysylltu ag adborth
• Sesiwn gyda Cymwysterau Cymru mewn perthynas â datblygu cymwysterau yn y dyfodol
• Cwestiynau i'w gofyn i'ch ysgol mewn perthynas â diwygio'r cwricwlwm
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Sesiwn ymgysylltu â'r cwricwlwm ar gyfer Penaethiaid Uwchradd
Haf 2019
Nod yr Hyfforddiant
• Deall y broses o ddiwygio'r cwricwlwm
• Ymgysylltu â chwestiynau ar gyfer rhoi adborth ar y cwricwlwm drafft a'r cynigion o ran asesu
• Deall a llywio'r broses o Ddiwygio Cymwysterau
• Cael tasgau ymgysylltu i'w defnyddio gyda holl staff yr ysgol
Amserlen
Sesiwn friffio dwyawr o hyd (dewiswch un) - Bydd gwahoddiadau i gofrestru yn dilyn yn fuan.
13 Mai – Caerfyrddin (10.00-12.00)
15 Mai – Canolbarth Cymru (10.00-12.00)
Cynnwys
• Trosolwg o'r negeseuon allweddol mewn perthynas â diwygio'r cwricwlwm
• Cyflwyniad i'r model o'r cwricwlwm drafft
• Trosolwg o'r cynigion ar gyfer Asesu
• Cyflwyniad i'r modd y dylid ymgysylltu ag adborth
• Sesiwn gyda Cymwysterau Cymru mewn perthynas â datblygu cymwysterau yn y dyfodol
• Trosolwg o'r deunyddiau dysgu ac ymgysylltu Proffesiynol ar gyfer pob MDPh sy'n gysylltiedig â'r adborth
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Sesiwn ymgysylltu â'r cwricwlwm ar gyfer Penaethiaid Cynradd
Haf 2019
Nod yr Hyfforddiant
• Deall y broses o ddiwygio'r cwricwlwm
• Ymgysylltu â chwestiynau ar gyfer rhoi adborth ar y cwricwlwm drafft a'r cynigion o ran asesu
• Cael trosolwg o'r gwaith o ddatblygu cymwysterau yn y dyfodol
• Cael tasgau ymgysylltu i'w defnyddio gyda holl staff yr ysgol
Amserlen
Sesiwn friffio dwyawr o hyd (dewiswch un) - Bydd gwahoddiadau i gofrestru yn dilyn yn fuan.
13 Mai ardal Caerfyrddin (1.00-3.00)
15 Mai – Canolbarth Cymru (10.00-3.00)
16 Mai – Abertawe (10.00-12.00 ac 1.00-3.00)
Cynnwys
• Trosolwg o'r negeseuon allweddol mewn perthynas â diwygio'r cwricwlwm
• Cyflwyniad i'r model o'r cwricwlwm drafft
• Trosolwg o'r cynigion ar gyfer Asesu
• Cyflwyniad i'r modd y dylid ymgysylltu ag adborth
• Cyflwyniad i'r gwaith o ddatblygu cymwysterau yn y dyfodol
• Trosolwg o'r deunyddiau dysgu ac ymgysylltu Proffesiynol ar gyfer pob MDPh sy'n gysylltiedig â'r adborth
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Sesiwn ymgysylltu â'r cwricwlwm ar gyfer Uwch-Arweinwyr ysgolion
Haf 2019
Nod yr Hyfforddiant
• Deall y broses o ddiwygio'r cwricwlwm
• Ymgysylltu â chwestiynau ar gyfer rhoi adborth ar y cwricwlwm drafft a'r cynigion o ran asesu
• Cael trosolwg o'r broses o Ddiwygio Cymwysterau
• Meithrin dealltwriaeth ddyfnach o ddau MDPh, a ddewisir gan gyfranogwyr unigol
Amserlen
Sesiwn friffio dwyawr o hyd (dewiswch un) - Bydd gwahoddiadau i gofrestru yn dilyn yn fuan.
Sir Benfro – 3 Mehefin (2.00-4.00)
Sir Gaerfyrddin – 7 Mehefin (2.00-4.00)
Castell-nedd Port Talbot – 14 Mehefin (2.00-4.00)
Ceredigion – 17 Mehefin (2.00-4.00)
Abertawe – 19 Mehefin (2.00-4.00)
Powys – 21 Mehefin (2.00-4.00)
Cynnwys
• Trosolwg o'r negeseuon allweddol mewn perthynas â diwygio'r cwricwlwm
• Cyflwyniad i'r model o'r cwricwlwm drafft
• Trosolwg o Asesu
• Cyflwyniad i'r modd y dylid ymgysylltu ag adborth
• Cyflwyniad i'r gwaith o ddatblygu cymwysterau yn y dyfodol
• Cynhelir dau weithdy 30 munud o hyd ar gyfer pob un o'r chwe MDPh, a bydd y cyfranogwyr yn dewis y ddau y byddant am fynd
iddynt
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Sesiwn ymgysylltu â'r cwricwlwm ar gyfer Arweinwyr Canol
Haf 2019
Nod yr Hyfforddiant
• Deall y broses o ddiwygio'r cwricwlwm
• Ymgysylltu â chwestiynau ar gyfer rhoi adborth ar y cwricwlwm drafft a'r cynigion o ran asesu
• Deall a llywio'r broses o Ddiwygio Cymwysterau
• Meithrin dealltwriaeth ddyfnach o'r MDPh sydd fwyaf addas ar eich cyfer
• Cael tasgau ymgysylltu i'w cynnal gyda'ch staff a'ch adrannau er mwyn eu cynorthwyo i ddeall yr MDPh dewisol yn well
Amserlen
Sesiwn friffio dwyawr o hyd (dewiswch un) - Bydd gwahoddiadau i gofrestru yn dilyn yn fuan.
Sir Benfro – 3 Mehefin (11.30-1.30)
Sir Gaerfyrddin – 7 Mehefin (11.00-1.30)
Castell-nedd Port Talbot – 14 Mehefin (11.30-1.30)
Ceredigion – 17 Mehefin (11.30-1.30)
Abertawe – 19 Mehefin (11.30-1.30)
Powys – 21 Mehefin (11.30-1.30)
Cynnwys
• Trosolwg o'r negeseuon allweddol mewn perthynas â diwygio'r cwricwlwm
• Cyflwyniad i'r model o'r cwricwlwm drafft
• Trosolwg o Asesu
• Cyflwyniad i'r modd y dylid ymgysylltu ag adborth
• Cyflwyniad i'r gwaith o ddatblygu cymwysterau yn y dyfodol
• Ymneilltuo: (1½ awr) – sesiwn gweithdy MDPh
• Sut i gwblhau'r broses adborth
• Deunyddiau Dysgu Proffesiynol ar gyfer pob MDPh wedi'u cysylltu â'r adborth
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Sesiynau ymgysylltu â'r cwricwlwm ar gyfer athrawon ystafell ddosbarth
Haf 2019
Nod yr Hyfforddiant
• Deall y broses o ddiwygio'r cwricwlwm
• Ymgysylltu â chwestiynau ar gyfer rhoi adborth ar y cwricwlwm drafft a'r cynigion o ran asesu
• Deall a llywio'r broses o Ddiwygio Cymwysterau
• Meithrin dealltwriaeth ddyfnach o'r MDPh o'ch dewis
Amserlen
Sesiwn friffio dwyawr o hyd (dewiswch un) - Bydd gwahoddiadau i gofrestru yn dilyn yn fuan.
Sir Benfro – 4 Mehefin (9.00-11.00, 1.00-3.00, 3.00-5.00)
Sir Gaerfyrddin – 6 Mehefin (9.00-11.00, 1.00-3.00, 3.00-5.00)
Abertawe – 11 Mehefin (9.00-11.00, 1.00-3.00, 3.00-5.00)
Castell-nedd Port Talbot – 13 Mehefin (9.00-11.00, 1.00-3.00, 3.00-5.00)
Ceredigion – 18 Mehefin (9.00-11.00, 1.00-3.00, 3.00-5.00)
Powys – 20 Mehefin (9.00-11.00, 1.00-3.00, 3.00-5.00)
Cynnwys
• Trosolwg o'r negeseuon allweddol mewn perthynas â diwygio'r cwricwlwm
• Cyflwyniad i'r model o'r cwricwlwm drafft
• Trosolwg o Asesu
• Cyflwyniad i'r modd y dylid ymgysylltu ag adborth
• Cyflwyniad i'r gwaith o ddatblygu cymwysterau yn y dyfodol
• Ymneilltuo: (1½ awr) – sesiwn gweithdy MDPh
• Sut i gwblhau'r broses adborth
• Deunyddiau Dysgu Proffesiynol ar gyfer pob MDPh wedi'u cysylltu â'r adborth
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Sesiwn ymgysylltu â'r cwricwlwm ar gyfer CALU/CA
Haf 2019
Nod yr Hyfforddiant
• Deall y broses o ddiwygio'r cwricwlwm
• Ymgysylltu â chwestiynau ar gyfer rhoi adborth ar y cwricwlwm drafft a'r cynigion o ran asesu
• Deall a llywio'r broses o Ddiwygio Cymwysterau
• Meithrin dealltwriaeth ddyfnach o'r MDPh o'ch dewis
Amserlen
Sesiwn friffio dwyawr o hyd (dewiswch un) - Bydd gwahoddiadau i gofrestru yn dilyn yn fuan.
Sir Benfro – 3 Mehefin (9.00-11.00)
Sir Gaerfyrddin – 7 Mehefin (9.00-11.00)
Castell-nedd Port Talbot – 14 Mehefin (9.00-11.00)
Ceredigion – 17 Mehefin (9.00-11.00)
Abertawe – 19 Mehefin (9.00-11.00)
Powys – 21 Mehefin (9.00-11.00)
Cynnwys
• Trosolwg o'r negeseuon allweddol mewn perthynas â diwygio'r cwricwlwm
• Cyflwyniad i'r model o'r cwricwlwm drafft
• Trosolwg o Asesu
• Cyflwyniad i'r modd y dylid ymgysylltu ag adborth
• Cyflwyniad i'r gwaith o ddatblygu cymwysterau yn y dyfodol
•
•
•

Ymneilltuo: (1½ awr) – sesiwn gweithdy MDPh
Sut i gwblhau'r broses adborth
Deunyddiau Dysgu Proffesiynol ar gyfer pob MDPh wedi'u cysylltu â'r adborth
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Cyflwyniad i Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu
Haf 2019
Nod yr Hyfforddiant
• Cael cyflwyniad i'r model Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu
• Meithrin ymwybyddiaeth o'r dulliau o ddatblygu Ysgol fel Sefydliad sy'n Dysgu yn eich ysgol chi
• Cyflwyniad i offeryn Llywodraeth Cymru ar gyfer cynnal arolwg o Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu
• Trosolwg o'r rhestr chwarae i gefnogi ymgysylltiad a datblygiad ysgol gyfan
Amserlen
Sesiwn friffio dwyawr o hyd
Dyddiadau a lleoliadau i'w cadarnhau

