
Tacsonomeg y Daith Ddysgu Proffesiynol 2020 
 
Rhestr o gategorïau a chydrannau 
Mae'r rhestr ganlynol yn adlewyrchu'r strwythur a'r manylion ychwanegol a ddarperir yn y daith ddysgu proffesiynol a'r graffig rhyngweithiol (gweler tudalen 
glanio taith ddysgu broffesiynol). 
 

Categori Cydran (Is-gategori) 

Datblygu gweledigaeth ysgol gyfan a rennir Deall y pedwar diben 

 Gwerthuso'r weledigaeth bresennol 

 Sefydlu gweledigaeth glir gyda'r pedwar diben yn greiddiol iddi 

 Sefydlu diwylliant o newid 

 Ystyried polisïau a chynlluniau 

 Cynnwys rhanddeiliaid 

 Cyfathrebu'r weledigaeth 

Modelu arweinyddiaeth dysgu Deall y pedwar diben ar gfyer rheoli newid 

 Rheoli newid 

 Deall cynllunio cwricwlwm yn seiliedig ar ddibenion a dilyniant 

 Cyd-ddealltwriaeth o ddilyniant 

 Ystyried strwythuray staffio, rolau a chyfrifoldebau 

 Datblygu model asiant athrawon 

 Datblygiad strategol y Gymraeg 

Sefydlu diwylliant o newid ac arloesi Rhannu'r weledigaeth 

 Diwylliant o ymholi a chymryd risg 

 Arloesi 

Creu cyfleoedd dysgu parhaus i staff Diwylliant dysgu proffesiynol parhaus 

 Srwythur dysgu proffresiynol a dull cyfunol 

 Cynnal awdit o sgiliau staff a'u dewisiadau 

 Darparu amser a chyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol 



Categori Cydran (Is-gategori) 

Dysgu mewn tîm a chydweithio Rhwydweithio 

 Hyfforddi/mentora 

 Gweithio mewn clwstwr 

 Ymholi proffesiynol 

 Ethos gonestrwydd a rhannu 

Systemau ar gyfer casglu a chyfnewid gwybodaeth at 
ddibenion dysgu Safonau Proffesiynol a'r Pasbort Dysgu Proffesiynol 

 Strwythur ac adnoddau ar gyfer dysgu proffesiynol mewn ysgolion 

 Triawdau/parau - cydweithio o fewn ysgolion a'r clwstwr 

 Cyfarfodydd athrawon a chefnogaeth rhanbarthol 

Dysgu trwy a gyda'r system ddysgu ehangach Gweithio trwy glystyrrau a rhwdweithiau 

 Dull a rennir o ddylunio'r cwrciwlwm 

 Profiadau dysgu dilys a pherthnasol 

 Parhau i gydwethio gyda rhanddeiliaid 

 Addysgeg ar gyfer dilyniant dysgwyr 

Sefydlu diwylliant o ymholi ac archwilio Ymholi proffesiynol 

 Dyfnhau dealltwriaeth o'r cwricwlwm 

 Cynnal awdit /gwerthuso cynnydd 

 Arloesi pellach 

 
  



 
Agweddau 
Yn ogystal â chategorïau, mae adnoddau'n cael eu grwpio yn ôl agweddau. Rhestrir y cyfystyron sydd wedi'u grwpio o fewn y math o gynulleidfa hefyd. 
 
Grŵp Agwedd 1: Cynulleidfa 

Cynulleidfa Cyfystyr 1 Cyfystyr 2 Cyfystyr 3 Cyfystyr 4 Cyfystyr 5 

Uwch arweinwyr Penaethiaid Penaethiaid cynorthwyol Dirprwy benaethiaid Prifathrawon   

Arweinwyr canol Penaethiaid maes Penaethiaid pwnc Penaethiaid adran Cydlynwyr pwnc Rheolwyr 

Athrawon           

Staff cefnogi Staff cynnal dysgu CALU Cynorthwy-wyr cefnogi dysgu  
Llywodraethwyr Corff llywodraethol         

 
 
Grŵp Agwedd 2: Math yr Adnodd 

Math yr Adnodd Cyfystyr 1 Cyfystyr 2 Cyfystyr 3 

Case study    

Rhestr chwarae       

PDF Dogfen    

Word Dogfen    

Powerpoint Cyflwyniad    

Excel Taenlen    

Delwedd Llun darlun  

Fideo      

Podlediad sain recordiad sain  

 
 
Grŵp Agwedd 3: Math yr Ysgol 

Math yr Ysgol Cyfystyr 1 Cyfystyr 2 Cyfystyr 3 Cyfystyr 4 

Cynradd Ysgol gynradd Ysgol iau Ysgol fabanod Meithrin 

Uwchradd ôl-16       

Arbennig         

Pob oed Cynradd uwchradd     



Agwedd 4: Rhestr o eiriau allweddol 
Er mwyn chwilio am adnoddau yn y Daith Ddysgu Proffesiynol, defnyddir y geiriau allweddol canlynol. Sylwch: er mwyn chwilio am unrhyw un o'r cyfystyron, mae 
angen nodi'r gair allweddol yn y golofn chwith yn y blwch chwilio. 
 

Gair allweddol Cyfystyr 1 Cyfystyr 2 Cyfystyr 3 Cyfystyr 4 Cyfystyr 5 

Gweledigaeth Cenhadaeth Arwyddair Athroniaeth     

Gwerthoedd           

Pedwar diben Dibenion         

Rhanddeiliad Llywodraethwr Rhiant Dysgwr Staff   

Llywodraethwyr Corff llywodraethol         

Rhieni Gwarchodwyr Gofalwyr       

Dysgwyr Disgyblion Myfyrwr Plant disgbl-ganolog 
Dan arweiniad 
disgybl 

Cymuned ysgol Cymuned         

Rhannu'r weledigaeth 
Cyfathrebu'r 
weledigaeth         

Trafodaeth broffesiynol           

Myfyrdod Hunan-werthuso Hunan-arfarnu       

Ymholi Ymholi proffesiynol Ymchwil ymholi cymheiriaid ymholi gweithredol ymchwil gweithredol 

Cymeriadau Cymeriad         

Newid Rheoli newid Diwylliant o newid       

Cyd-greu Cynllunio Creu       

Gwella ysgol Cynllun gwella CGY       

Arsylwi gwersi Taith ddysgu Archwiliad gwers Taith dysgwr Arsylwad gwers   

Traws-gwricwlaidd 
Cyfrifoldeb traws-
gwricwlaidd 

Cyfrifoldebau traws-
gwricwlaidd Sgiliau     

Ysgolion fel sefydliadau sy'n 
dysgu YSD Sefydliad sy'n dysgu       

Dysgu proffesiynol datblygiad proffesiynol triawdau hyfforddiant     

Staffio Strwythur staffio 
strwythur 
arweinyddiaeth rolau cyfrifoldebau   

Iechyd a lles Iechyd a lles lles       



Gair allweddol Cyfystyr 1 Cyfystyr 2 Cyfystyr 3 Cyfystyr 4 Cyfystyr 5 

Addysgeg Dysgu addysgu a dysgu dysgu ac addysgu 
egwyddorion 
addysgeg gwahaniaethu 

Cwricwlwm taith cwricwlwm datblygiad cwricwlwm cynllunio cwricwlwm 
strwythur 
cwricwlwm   

Hunan-werthuso Hunan werthuso Hunanwerthuso       

Cynllunio 
Cynllunio ar gyfer 
gwella cynllun gwella ysgol cynllun gwella     

Hyfforddi Mentora hyfforddi a mentora       

Mentora hyfforddi hyfforddi a mentora       

Cymeriadau symbolau         

Arloesi newid         

Thematig themâu         

MDaPh profiad meysydd dysgu       

Safonau proffesiynol safonau dysgu safonau arweinyddiaeth awdit     

Cydweithio cymunedau dysgu CDP       

Myfyrdod Astudiaeth Ystyriaeth Ymchwil     

Polisi           

Clwstwr ysgolion clwstwr         

Cyfnod sylfaen blynyddoedd cynnar meithrin       

Ieithoedd modern Sbaeneg Ffrangeg    
 
Mae’r tacsonomeg llawn ar gael  ar ffurf ffeil Excel sydd ar gael yma. 

https://hwb-team-storage.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Documents/Web+team/File+store/resources-list-and-taxonomy-alingment-cy.xlsx

