
 

 

 

 

Cwrs Lefel Crynodeb Amcanion dysgu Amser 
Athro fel 
Ymchwilydd  

1 Cwrs 3 awr wedi'i ariannu'n llawn i gyflwyno sgiliau ymchwil a 
fydd yn eich helpu i gyflwyno cwricwlwm newydd arloesol Cymru 
ac archwilio'r rôl y gall partneriaethau rhyngwladol ei chwarae.  
 
Bydd rhoi'r cwricwlwm newydd ar waith yn golygu arbrofi, edrych 
ar ganlyniadau ac adeiladu ar yr hyn sy'n gweithio. Bydd y dulliau 
ymchwil a archwilir yma, gan gynnwys Ymchwiliad 
Gwerthfawrogol, yn cefnogi athrawon i brofi technegau arloesol a 
myfyrio ar arfer orau. Bydd hefyd yn eich helpu i archwilio gwerth 
partneriaethau rhyngwladol - ffordd wych o ddarparu'r 
dimensiwn Cymreig a Rhyngwladol ar draws y cwricwlwm. 
 
Bydd y sgiliau y bydd athrawon yn eu hennill ar y cwrs hwn yn 
gallu cael eu rhannu, a dylent gael eu rhannu, gyda dysgwyr fel 
rhan o gyflwyno'r cwricwlwm - gall athrawon sy'n defnyddio'r 
dulliau hyn gyda dysgwyr roi iddynt y sgiliau i ddysgu, cefnogi 
datrys problemau a dychymyg creadigol, a sicrhau y gall dysgwyr 
ymddwyn fel dinasyddion egwyddorol a gwybodus yn well. 

• Datblygu ymwybyddiaeth o sut y gall 
diwylliant ddylanwadu ar ddehongliadau 
personol unigolion, a helpu i ddeall 
ymddygiad eraill 

• Ystyried manteision ac anfanteision 
dulliau ymchwil gwahanol, a rhinweddau 
ymchwilydd llwyddiannus 

• Deall a dechrau defnyddio cwestiynu 
gwerthfawrogol yng nghyd-destun y 
cwricwlwm newydd a chydweithio 
rhyngwladol 

• Deall y cyfleoedd dysgu proffesiynol y gall 
cydweithio rhyngwladol eu cynnig 

3 awr 



 

 

Athro fel 
Ymchwilydd  

2 Mae'r cwricwlwm newydd yng Nghymru yn rhoi pwyslais ar y 
dimensiynau Cymreig a rhyngwladol- - a’r angen i ddysgwyr fod 
wedi'u sefydlu yn eu diwylliannau eu hunain, a chael ymdeimlad 
cryf o uniaethu wrth ryngweithio ag eraill.  
 
Mae partneriaethau rhyngwladol yn rhoi cyfle unigryw i ddatblygu 
ac archwilio hunaniaethau ac amrywiaeth, a bydd yr offer a'r 
technegau yn y cwrs Athro fel Ymchwilydd Lefel 2 yn helpu 
athrawon a'u disgyblion i wneud hyn yn feirniadol ac yn feddylgar. 

• Ystyried goblygiadau gwahanol 
ymagweddau ymchwil at ddysgu am gyd-
destunau addysgol ein hunain a rhai 
anghyfarwydd 

• Deall gwerth ymchwiliad gwerthfawrogol i 
ddysgu rhyngddiwylliannol  

• Datblygu eu dealltwriaeth o sut y gall 
cydweithredu rhyngwladol danio syniadau 
newydd a helpu i fyfyrio ar eu hymarfer eu 
hunain, a’i ddatblygu.  

• Deall pwysigrwydd tybiaethau 
diwylliannol, sy’n dod i’r amlwg trwy 
ddysgu o gymaint o safbwyntiau mewnol â 
phosibl.  

• Ymarfer cyfleu cyd-destun, gwerthoedd ac 
arferion eu hysgol, yn barod i dderbyn ac 
ymweld â phartneriaid rhyngwladol 

6 awr 

Cyfranwyr 
creadigol 

3 Cwrs 6 awr wedi'i ariannu'n llawn i ddiffinio'r sgiliau a fydd yn 
eich helpu i gefnogi dysgwyr i ddod yn gyfranwyr creadigol yng 
nghwricwlwm newydd arloesol Cymru, ac i ymchwilio i'r rôl y gall 
partneriaethau rhyngwladol ei chwarae.    
 
Yn y cwrs hwn, byddwn yn canolbwyntio ar y sgiliau trawsbynciol 
sydd eu hangen ar gyfer cyfraniad creadigol ac archwilio 
dychmygus ar draws y Cwricwlwm, ac yn herio’r canfyddiadau mai 
dim ond "ar gyfer y celfyddydau yn unig" y mae creadigrwydd, ac 
yn datblygu adnoddau i gefnogi dysgwyr i fabwysiadu dull arloesol 
a chydweithredol wrth wynebu heriau. Ar gyfer ysgolion sy'n 
gweithio mewn partneriaeth, bydd yn cynnig gofod gwerthfawr 
hefyd i fyfyrio ar arferion, ac i roi cynnig ar syniadau newydd 
mewn prosiectau a rennir.   

• Diffinio, yn seiliedig ar ymchwil a 
phrofiad, y sgiliau sy'n gysylltiedig â 
chreadigrwydd.  

• Deall y cyfleoedd dysgu proffesiynol y gall 
cydweithio rhyngwladol eu cynnig     

• Datblygu adnoddau a fydd yn cefnogi ac yn 
ymestyn eich dysgwyr fel cyfranwyr 
creadigol 

• Cynllunio'r gwaith o ddarparu 
creadigrwydd yn eu hystafelloedd 
dosbarth, ac asesu effaith.   

12  awr 
ac amser 
i 
gyflwyno 
prosiect 
yn yr 
ysgol  



 

 

Arweinyddiaeth 
Myfyrwyr  

3 Cwrs 6 awr wedi'i ariannu'n llawn i archwilio'r rôl y gall 
arweinyddiaeth myfyrwyr ei chwarae o ran datblygu dysgwyr 
uchelgeisiol a dinasyddion moesegol yng nghwricwlwm newydd 
Cymru, ac archwilio'r rôl y gall partneriaethau rhyngwladol ei 
chwarae.    
 
Bydd gweithredu'r cwricwlwm newydd yn golygu cynnig cyfle i'r 
myfyrwyr gymryd yr awenau – yn eu dysgu, wrth greu eu 
prosiectau eu hunain, ac wrth fyfyrio arnynt. Bydd y cwrs hwn yn 
eich cefnogi i ddiffinio rhinweddau arweinyddiaeth, ac i weithio 
gyda myfyrwyr i greu cyfleoedd iddynt gynllunio ar gyfer 
datblygiad personol. Bydd yn eich helpu hefyd i archwilio gwerth 
partneriaethau rhyngwladol - ffordd wych o gyflwyno'r dimensiwn 
Cymreig a rhyngwladol ar draws y cwricwlwm.   

• Diffinio rhinweddau arweinyddiaeth yn 
seiliedig ar ymchwil a phrofiad  

• Datblygu gwybodaeth ymarferol o wahanol 
ddulliau o arweinyddiaeth o fewn eu 
dosbarthiadau 

• Cynllunio cyfleoedd i rymuso myfyrwyr fel 
arweinwyr  

• Dysgu am gyfleoedd ar gyfer 
Arweinyddiaeth Myfyrwyr mewn 
partneriaethau rhyngwladol; 

12  awr 
ac amser 
i 
gyflwyno 
prosiect 
yn yr 
ysgol 

Sefydlu a 
Chynnal 
Partneriaethau 
Teg a 
Chynaliadwy  

2 Sefydlu’r dimensiwn Cymreig a Rhyngwladol wrth gyflwyno'r 
cwricwlwm newydd drwy wella eich partneriaeth ryngwladol. 
 
Mae'r cwrs hwn yn cefnogi cyfranogwyr i archwilio agweddau eu 
partneriaeth sy’n cynnwys effaith pŵer, tegwch, cryfderau a 
heriau. Unwaith y bydd y syniadau hyn wedi'u sefydlu, mae'r 
hyfforddiant yn mynd ymlaen i gefnogi cyfranogwyr i ddatblygu 
gweledigaeth a rennir ar gyfer eu partneriaeth yn y dyfodol, ac i 
gynllunio sut i weithio tuag at y weledigaeth hon. 
 
 
Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar eich 
partneriaeth ryngwladol. Byddwch yn datblygu gwell dealltwriaeth 
o bŵer a sut i sicrhau tegwch, yn ogystal â datblygu sgiliau 
ymarferol, fel sut i godi arian gyda phartneriaid. 
 
 

• archwilio'r ffactorau sy'n helpu neu'n 
llesteirio datblygu perthynas bartneriaeth 
aeddfed, deg 

• nodi ffyrdd ymarferol o gynllunio a rheoli 
partneriaeth ysgol 

• nodi ffyrdd o sicrhau'r cyfranogiad mwyaf 
posibl ar draws yr ysgol a'r gymuned 
ehangach mewn partneriaeth ryngwladol 

• archwilio’r camau nesaf ar gyfer eich 
partneriaeth 

12 awr 



 

 

Sefydlu a 
Chynnal 
Partneriaethau 
Teg a 
Chynaliadwy  

3 Dyfnhau eich dealltwriaeth drawsgwricwlaidd o’r dimensiynau 
Cymreig a Rhyngwladol drwy bartneriaeth. 
 
Mae’r cwrs hwn ar gyfer unigolion sy'n ymwneud yn weithredol â 
phartneriaeth ryngwladol, ac mae’n cefnogi cyfranogwyr i 
ddefnyddio gwahanol offer dinasyddiaeth fyd-eang i fesur natur 
eu partneriaeth ac archwilio effaith grym, tegwch, cryfderau a 
heriau. Unwaith y bydd y syniadau hyn wedi’u sefydlu, mae'r 
hyfforddiant yn cefnogi cyfranogwyr i ddatblygu gweledigaeth a 
rennir ar gyfer y dyfodol, a chreu cynllun gweithredu i ddatblygu 
eu partneriaeth ymhellach. Ar ôl i'w cynllun gael ei weithredu, 
mae'r cwrs yn cefnogi cyfranogwyr i werthuso eu heffaith a 
chyferbynnu gwahanol ymagweddau, gyda’r nod terfynol o wneud 
newidiadau cadarnhaol ar gyfer perthynas gynaliadwy yn y 
dyfodol. 
 
 
Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyngor ar sut i gael y gorau o’ch 
partneriaeth ryngwladol, gan gyflwyno offer dinasyddiaeth fyd-
eang, technegau ar fonitro a gwerthuso, ac ar ddatblygu tîm a 
phartneriaethau. 

• archwilio'r ffactorau sy'n helpu neu'n 
llesteirio datblygu perthynas bartneriaeth 
aeddfed, deg 

• nodi ffyrdd ymarferol o gynllunio a rheoli 
partneriaeth ysgol  

• nodi ffyrdd o sicrhau'r cyfranogiad mwyaf 
posibl ar draws yr ysgol a'r gymuned 
ehangach mewn partneriaeth ryngwladol  

• cyflawni, monitro a gwerthuso prosiect 
newid gyda phartneriaid  

• archwilio’r camau nesaf ar gyfer eich 
partneriaeth a sut y gallwch symud ymlaen 
gyda'ch partneriaid 

12 awr 

 


