
Gweithio / Ddim yn 

gweithio 

Ffodd o adnabod y pethau sy’n gweithio’n 

dda a’r pethau sydd ddim yn gweithio cystal.  

Cyn y gallwn ysgrifennu proffil un-dudalen, rhaid i  ni gasglu gwybodaeth am yr 

unigolyn. Mae’r dulliau yma’n cynnig ffordd ymarferol o gasglu a defnyddio gwyb-

odaeth am berson fel eich bod yn medru cynllunio pethau y maent eisiau hefo nhw 

ac nid ar eu rhan.  Dyma gyflwyniad byr i rhai o’r dulliau:  
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 Mwy  o ddulliau casglu gwybodaeth.... 

Diwrnod Da  / Diwrnod Gwael 

Ffordd o ganfod beth sy’n gwneud 

diwrnod da i ddysgwr a beth sy’n 

gwneud diwrnod gwael. 

Dyheadau 

Mae’r dull Dyheadau yn 

cynorthwyo dysgwyr i 

ystyried eu 

breuddwydion at y 

dyfodol. 

Pwysig i / Pwysig ar gyfer 

Ffordd o ddeall y gwahaniaeth 

rhwng beth sy’n bwysig i 

rhywun a beth sy’n bwysig ar 

gyfer rhywun .  

Bod ar amser neu’n 
gynnar i’r ysgol Torri tasgau lawr fel 

eu bod yn hawdd i’w 

trin 

Rwy’n deffro
 ac yn 

codi am tua 
7yb.  

Rwy’n gwisgo
 amdanaf 

a’n cael digo
n o amser 

i gael brecwa
st da.  

Rwy’n deffro
’n hwyr, ac 

ni allaf godi 
a gwisgo fy 

hun.  

Mae mam yn
 gweiddi arna

 

i wneud fy h
un yn barod 

a chael brecw
ast.  

Ymuno
 â chôr

 

Dechra
u gwer

si 

piano e
to.  

Ymuno
 â chlw

b 

drama.
 

Bod mewn 
amgylchedd ddieithr 
a phrysur. 
Pan nad fyddaf yn 
gwybod na’n deall 
beth sy’n debygol o 

Cael trio pethau 
newydd. 
Bod gweithgareddau 
wedi’u trefnu o flaen llaw 

Gofyn 
i Ann, 

arweiny
dd y c

ôr os 

gâi ym
uno. 

Gofyn 
i Miss 

Jones 

ysgol o
s gâi y

muno 

â’i chlw
b dram

a 
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Beth yw Cynllunio sy’n     

Canolbwyn#o ar yr unigolyn$ 
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Y Dulliau CCU 

Yn syml iawn, mae’r dull proffil un-

dudalen yn ffordd wych o  

grynhoi a chofnodi ar un     

dudalen beth sy’n bwysig i’r 

unigolyn a sut orau i’w 

gefnogi/ chefnogi. 

Y Proffil Un–Dudalen 

Mae tair rhan i’r proffil, sef: 

• Yr hyn sy’n bwysig i –  nodi beth sy’n bwysig, o sa$wynt yr 

unigolyn, am yr ysgol a’u bywyd yn gyffredinol 

• Gwerthfawrogiad – nodi ‘beth mae pobl yn ei hoffi ac yn ei 

edmygu’ am yr unigolyn, eu cymeriad, doniau a’u talentau. 

• Sut i gefnogi -  nodi gwybodaeth gan y disgybl, teulu, athrawon a 

staff yr ysgol am y sut i gael y gorau allan o’r unigolyn.  

 

Mae proffiliau un-dudalen yn helpu rhannu’r wybodaeth yma gydag eraill o 

fewn a thu allan i’r ysgol, yn ogystal â theulu a ffrindiau. Maent yn gosod 

sylfaen ar gyfer cynllunio darpariaeth sydd wedi ei bersonoli ar 

gyfer y dysgwr.  

Gall bawb elwa o gael proffil un-dudalen, nid yn unig y dysgwr. Maent yn 

sicrhau fod pawb yn dod i ‘nabod yr unigolyn yn well a’u 

cefnogi’n dda. 

Mwy o ddulliau casglu 

gwybodaeth dros y dudalen.... 

Mae cynllunio sy’n canolbwyn(o ar yr unigolyn broses sy’n defnyddio casgliad o 

sgiliau a dulliau i gasglu gwybodaeth am yr hyn sy’n bwysig i berson nawr ac i’r 

dyfodol a gweithredu ar hynny trwy gynnwys teulu a ffrindiau yn y cynllunio.   

Mae’r dulliau meddwl sy’n canolbwyn(o ar unigolion) 

• Yn seiliedig ar gadw’r dysgwr yng nghanol y broses cynllunio ac mae’n 

canolbwyn(o ar ganlyniadau 

• Wedi’i wreiddio o fewn egwyddorion hawliau, annibyniaeth, cynhwysiad a 

dewis 

• Yng nghyd-destun cwricwlwm sy’n cefnogi’r dysgwr i gael dyheadau uchel 

am gyflogaeth, byw’n annibynnol a chyfranogiad cymunedol 

• Ymrwymiad i gyflawni'r hyn sy’n bwysig i’r dysgwr, yn awr ac yn y dyfodol 

• Proses barhaus o wrando, dysgu, a gweithredu sy’n helpu’r dysgwr i gael yr 

hyn y maen nhw ei eisiau o fywyd wrth iddynt baratoi i symud ymlaen. 

-Helen Sanderson Associates 

Dyma gyflwyniad byr i’r broses Cynllunio sy’n canolbwyn#o ar yr 

unigolyn (CCU), sef dull meddwl fydd yn trawsnewid y ffordd 

‘rydym yn asesu ac ymateb i anghenion dysgu ychwanegol plant 

a phobl ifanc Gwynedd. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i 

greu system addysg sy’n addas ar gyfer dysgwyr ar bob lefel, ac 

felly’n annog pob awdurdod i gefnogi ysgolion fabwysiadu ethos 

sy’n canolbwyn(o ar yr unigolyn—sef ethos sy’n greiddiol i’r 

newidiadau deddfwriaethol a ddisgwylir yn y maes ADY.   

Yn ei hanfod, mae CCU yn broses holis(g sy’n cynnig dull o ddod i 

adnabod a chanfod y ffordd orau o gefnogi’r plentyn, wrth sic-

rhau fod y plentyn hwnnw yn  ganolog i unrhyw gynllunio a wneir 

ar ei gyfer/chyfer.  


