Beth yw P4C - Athroniaeth i Blant?
Mae Athroniaeth i Blant, neu P4C, yn ddull addysgu sy'n seiliedig ar:
 Ymchwiliad grŵp (gweithio gyda'ch gilydd mewn cymuned ymchwilio i ddeall
materion/ cysyniadau
 Myfyrio (meddwl am drafodaethau ac o bosibl newid agweddau/gweithredoedd o
ganlyniad);
 Datblygu sgiliau (meddwl beirniadol a chreadigol, sgiliau cyfathrebu a gweithio gydag
eraill).
Cafodd P4C ei ddyfeisio tua diwedd y 1960au gan Yr Athro
Matthew Lipman. Fel athro Athroniaeth ym Mhrifysgol
Montclair, New Jersey, roedd yn pryderu ynghylch diffyg sgiliau
meddwl beirniadol ei israddedigion. Credai hefyd fod y berw
cymdeithasol a gwleidyddol oedd yn nodweddu'r cyfnod hwn yn
hanes yr Unol Daleithiau yn ganlyniad i anallu pobl i feddwl yn
synhwyrol ac yn rhesymol. Daeth Lipman i'r casgliad bod angen
cyflwyno plant i feddwl athronyddol yn gynnar yn eu datblygiad
a dyna sut y daeth Athroniaeth i Blant i fod.

Rhaglen addysgiadol oedd P4C a gynlluniwyd yn wreiddiol i blant rhwng 6 ac 16 oed yn
seiliedig ar destunau a ysgrifennwyd gan Lipman ei hun i annog meddwl athronyddol.
Bellach mae wedi tyfu i fod yn ddull addysgu, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o adnoddau
- lluniau, llyfrau, erthyglau newyddion, ffilm a theledu, cerddoriaeth, barddoniaeth, mae'r
rhestr yn ddiddiwedd - fel ysgogiadau i annog plant a phobl ifanc i holi a thrafod
cwestiynau athronyddol gyda'i gilydd.
Mae P4C yn seiliedig ar yr egwyddor y dylai plant gael y cyfle i ofyn a thrafod yn agored
gwestiynau sy'n berthnasol ac yn bwysig iddyn nhw. Mae cymryd rhan yn rheolaidd yn y
broses o ffurfio a thrafod y cwestiynau hyn fel rhan o gymuned ymchwilio yn datblygu
sgiliau meddwl a chyfathrebu, yn ogystal â helpu disgyblion i ennill gwell dealltwriaeth o'r
pynciau y maen nhw'n eu trafod. Yn ogystal, gall cymryd rhan yn rheolaidd mewn cymuned
ymchwilio helpu i feithrin ethos cynhwysol, cefnogol a chydweithredol o fewn dosbarth a
hyd yn oed o fewn yr ysgol gyfan.
Er ei bod yn ddymunol ac yn angenrheidiol bod barnau gwahanol yn cael eu mynegi
mewn ymchwiliad athronyddol, gwneir hyn mewn dull cefnogol, heb fod yn wrthdrawiadol,
lle mai'r nod yw archwilio gyda'i gilydd, fel cymuned, faterion sy'n codi yn sgil cwestiwn a
cheisio dod i gasgliadau. Fel hyn mae P4C yn helpu plant i wrando ar safbwyntiau eraill, eu
cymryd i ystyriaeth a'u herio yn barchus ond
yn feirniadol. Maen nhw'n dysgu llunio
dadleuon rhesymedig a mynegi eu barn i bobl
eraill.
Mae P4C yn hollol wahanol i unrhyw bedagogeg
arall sy'n seiliedig ar ddeialog. Er enghraifft,
mae'n wahanol i ddadlau gan fod y rhai sy'n
cymryd rhan yn cael eu hannog i fod yn agored
i'r posibilrwydd o newid eu meddwl wrth i'r
drafodaeth fynd yn ei blaen ac nid oes gofyn
iddyn nhw ochri ag un ochr o'r ddadl neu'r llall;
ac er bod y drefn yn debyg i amser cylch, mae'r
pwyslais ar ymchwilio, holi a dadansoddi'n
feirniadol yn golygu fod P4C yn ddull gwahanol
iawn.
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Addysg P4C yn y Cyfnod Sylfaen a'r Cynradd
Mae nifer cynyddol o ysgolion babanod a chynradd a hyd yn
oed rhai meithrinfeydd yn defnyddio P4C yn rheolaidd. Mae
P4C yn helpu i gefnogi datblygiad personol a chymdeithasol,
ac mae'r sgiliau a ddatblygir yn gwella dysgu mewn meysydd
cwricwlaidd ac ym mywyd ysgol yn gyffredinol.
Er mwyn i ddysgwyr elwa'n wirioneddol yn sgil P4C mae
angen ei ymarfer yn rheolaidd. O 5+ oed mae awr yr wythnos
yn gyfnod addas i'w glustnodi ar gyfer P4C. Gall hyn
ymddangos fel rhywbeth anodd ei drefnu gyda chwricwlwm llawn i'w ddarparu'n barod, ond
mae modd defnyddio P4C yn effeithiol iawn i wella cyflwyno'r cwricwlwm presennol. Mae
modd cyflwyno P4C i ddysgwyr yn y Cyfnod Sylfaen mewn sesiynau byrrach ac mewn
grwpiau ffocws llai. Gall y plant hyn elwa'n fawr a dechrau datblygu sgiliau ymchwilio
athronyddol drwy nifer o gemau meddwl gwahanol sydd wedi eu cynllunio i ddatblygu
sgiliau meddwl gofalgar, beirniadol, creadigol a chydweithredol. Mae hefyd yn ddefnyddiol i
blant iau ddatblygu dealltwriaeth o beth sy'n gwestiwn a beth sy'n ddatganiad.

Mae modd cyflwyno sesiynau P4C ar gychwyn modiwl gwaith penodol neu fel sesiwn lawn
ar ddiwedd y modiwl. Gallai sesiwn P4C hefyd gael ei chynnal ar bwynt addas yn ystod uned
o waith. Fel arall, gellir ymarfer P4C fel pwnc ar wahân gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau.
Bydd afal y 'Camau Nesaf' isod yn eich tywys trwy'r broses o baratoi a chynllunio ar gyfer
P4C yn y Cyfnod Sylfaen ac ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 a 2.
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P4C ar gyfer Addysg Uwchradd a Phellach
Mae P4C yn cael ei ddefnyddio'n ehangach o fewn addysg uwchradd
wrth i nifer cynyddol o ysgolion sylweddoli'r manteision y mae'n ei
gynnig i fyfyrwyr (ac i staff). Mae defnyddio P4C yn un ffordd o alluogi
dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau i feddwl yn feirniadol ac yn ddargyfeiriol,
i gysylltu syniadau a chysyniadau ac i wneud penderfyniadau
gwybodus. Mae sgiliau o'r fath yn hanfodol i alluogi myfyrwyr i
hygyrchu'n effeithiol Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a
Dinasyddiaeth Byd-eang (ESDGC).
Mae adolygiad a gyllidwyd gan y llywodraeth ar effaith dulliau megis P4C - sy'n dysgu plant i
ddeall a mynegi eu prosesau meddwl - wedi canfod eu bod yn gwella agwedd a pherfformiad
disgyblion, mewn perthynas â rhesymu cyffredinol ac mewn profion cwricwlaidd. Mae'n arfogi
disgyblion â'r sgiliau y gallan nhw eu defnyddio ar draws meysydd cwricwlaidd (megis
Mathemateg, Cymraeg a Saesneg a'r Dyniaethau ac ati) ac mae mwy o siawns i ddisgyblion
arddangos gwell sgiliau siarad a gwrando wrth weithio mewn grwpiau. Mae mwy o
debygrwydd hefyd y byddan nhw'n gwrando'n dda ar fewnbwn gan eraill, yn myfyrio ar y
broses ddysgu ac yn barod i godi cwesitynau rhyngddynt â'i gilydd.
Er mwyn i ddysgwyr elwa'n llawn yn sgil P4C, mae'n ddelfrydol ei ymarfer yn rheolaidd gyda
nhw. Mae awr unwaith yr wythnos / y pythefnos yn gyfnod priodol ar gyfer P4C ac mae ysgolion
yn ymdopi â hyn mewn amrywiol ffyrdd. Er enghraifft, mae rhai'n defnyddio P4C o fewn AG ac i
ddatblygu llythrennedd, er bod P4C yn bedagogeg ddefnyddiol ar gyfer pob pwnc.
Mae modd cyflwyno sesiynau ar gychwyn modiwl gwaith
penodol neu ar ei ddiwedd. Gallai sesiwn P4C hefyd gael ei
hwyluso ar bwynt priodol yn ystod uned o waith. Fodd
bynnag, os yw llawer o'r staff yn eich ysgol wedi eu
hyfforddi, mae gwerth gofalu nad yw myfyrwyr yn cael
gormodedd o P4C - lle mae'n cael ei ddefnyddio gormod ar
draws nifer o bynciau. Un o'r strategaethau mwyaf
effeithiol sy'n cael ei ddefnyddio gan rai ysgolion uwchradd
yw 'dymchwel yr amserlen' bob pythefnos. Mae pob
myfyriwr yn aros o fewn ei grŵp tiwtor am awr gyntaf rhyw
fore penodol ac yn cymryd rhan mewn sesiwn P4C gyda'u
hathro dosbarth. Yn y cyd-destun hwn, mae P4C yn cael ei
ymarfer fel pwnc ar wahân, gyda phwyslais ar ddatblygu
sgiliau.
Ffynhonnell:
www.gettyimages.co.uk

P4C a Meysydd Pwnc y Cwricwlwm
Er ei bod efallai'n haws dychmygu sut y gall P4C gyfoethogi rhaglenni ABCh a phynciau
Dyniaethau, gall dysgwyr hefyd fanteisio ar fuddion P4C mewn amrywiaeth eang o bynciau.
Mae defnyddio P4C i gyflwyno gwahanol bynciau'n ychwanegu amrywiaeth at y cwricwlwm yng
Nghymru ac yn helpu plant i feddwl mewn ffyrdd newydd, heriol ac anghyfarwydd; gall hyn
wella'n fawr eu diddordeb a'u dealltwriaeth o'r hyn sy'n cael ei addysgu iddynt. Isod mae rhai
dolenni at wefannau sy'n ymwneud â P4C a meysydd pwnc penodol a dolen at ddogfennau ar
P4C a'r cwricwlwm yng Nghymru.
Os nad oes dogfennau rhad ac am ddim ar gael ar-lein ar gyfer eich maes pwnc penodol, rydym
wedi eich cyfeirio at wefannau eraill megis P4C.com. (Mae
adnoddau yn P4C.com ar gael am ffi danysgrifio flynyddol sy’n
dechrau o £50).
Mae dolenni i ddeunyddiau ysgogi rhad ac am
ddim ar gyfer athroniaeth i blant,
sy’n berthnasol i ystod eang o feysydd
pwnc a grwpiau oedran ar gael yn yr
arweiniad
hwn.
Cliciwch
ar
‘Deunyddiau Ysgogi’. Mae’r dudalen
hon yn cael ei datblygu trwy’r amser
wrth i ni barhau i gronni banc o
adnoddau ar gyfer gwahanol feysydd
pwnc. Os oes gennych chi
unrhyw beth yr hoffech ei rannu
ac yr ydych am i ni ei gyhoeddi
yn
y fersiwn diweddaredig nesaf o
LLWYBRAU, e-bostiwch neges i
markcharman@wcia.org.uk

P4C a'r Cwricwlwm yng Nghymru
Mae'r dull Athroniaeth i Blant, yn anad dim, yn ddull amlbwrpas. Yn yr ysbryd hwn gall
athrawon a myfyrwyr fynd ati i ymchwilio'n athronyddol a chael y rhyddid creadigol i addasu,
datblygu a chadw meddwl agored wrth iddyn nhw feddwl. Oherwydd y natur amlbwrpas hwn,
rydym wedi gallu nodi'r dulliau niferus y gall P4C gefnogi'r cwricwlwm yng Nghymru:

Athroniaeth i Blant P4C
Sgiliau
Gweithio gydag Eraill
Gweithio gyda'i gilydd fel cymuned i ddod i gasgliadau
Sgiliau meddwl
Disgyblion yn datblygu sgiliau meddwl uwch drwy drafod cwestiynau 'mawr'
Sgiliau cyfathrebu
Disgyblion yn dysgu cyflwyno eu syniadau a chaffael sgiliau gwrando gwell

Cyfranogiad Disgyblion
Disgyblion yn cyfranogi mewn proses ddemocrataidd ac yn penderfynu ar yr agenda eu hunain
Deall Democratiaeth
Cyngor Ysgolion
Cysylltiadau Ysgol/Cymuned
Adeiladu cymuned
Disgyblion yn dod yn rhan wirioneddol o gymuned

Bugeiliol
Hyder/ hunan-barch
Gwella Ymddygiad
Parch tuag at eraill
Pontio
Gwrth Fwlio
Ethos ysgol
Myfyrdod y dydd/ yr wythnos
Disgyblion yn dysgu gwrando ar eraill ac ymateb yn barchus iddynt

Cwricwlwm a Phedagogeg
ADCDF
ABCh
Meysydd Pwnc
Bagloriaeth Cymru
Y Dimensiwn Cymreig
Dysgu dialogaidd
Disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig
Llwyddiant Academaidd

P4C & ADCDF
Mae modd archwilio 7 thema ESDGC yn briodol mewn
sesiynau P4C, gyda phlant yn datblygu sgiliau meddwl
beirniadol, creadigol, gofalgar a chydweithredol.
Gan gyfeirio'n benodol at Thema 3 (Dewisiadau a
Phenderfyniadau), mae'r dull P4C yn caniatáu i blant
ofyn y cwestiynau sy'n bwysig iddyn nhw ac i
benderfynu, drwy broses ddemocrataidd, yr agenda ar
gyfer eu dysgu.

Mewn ymchwiliadau P4C mae plant yn dysgu gwrando ar, parchu a gwerthuso'n feirniadol farn
pobl eraill ac i fyfyrio ar eu barnau a'u credoau eu hunain. Mae P4C yn helpu plant i
werthfawrogi sut y gall eu gweithredoedd effeithio ar y byd o'u cwmpas.

Efallai y bydd y canlynol yn ddefnyddiol i chi:
www.arthistoryarchive.com
Delweddau eiconig o hanes celf, llawer ohonynt yn berthnasol i themâu ESDGC (yn cynnwys
ffotograffiath a cherflunio).

Mae tudalennau canol The Guardian yn ysgogiadau gwych ar gyfer trafodaeth - delweddau
mawr a lliwgar fel arfer, sy'n procio'r meddwl, yn nodweddiadol yn dirluniau, straeon cyfredol
o'r newyddion a digwyddiadau/gwyliau diwylliannol.
www.amnesty.org.uk
Amnest Rhyngwladol - safle gwych ar gyfer hawliau dynol a materion yn ymwneud ag
amrywiaeth ddiwylliannol.
www.miniature-earth.com
Y gyfatebiaeth enwog: Pe byddai'r byd yn bentref gyda 100 o drigolion...

www.globaldimension.org.uk
Arweiniad i lyfrau, ffilmiau, posteri ac adnoddau gwe sy'n cefnogi dealltwriaeth byd-eang,
rhyngddiwylliannol ac amgylcheddol ar gyfer pob oed a phwnc.

Paratoi a Chynllunio ar gyfer P4C
• Boed yn y Cyfnod Sylfaen, mewn ysgol
gynradd, uwchradd neu sefydliad Addysg
Bellach, o safbwynt cynllunio a pharatoi
ac o’i gymharu â mathau eraill o
addysgeg, mae Athroniaeth i Blant yn
ddull nad yw’n galw am lawer o waith
ymlaen llaw, ond mae’n cael effaith fawr
ac yn cynnig y cyfle i ymgysylltu â
disgyblion heb yr holl waith papur. Yr
allwedd i lwyddiant eich sesiwn fydd rôl
yr athro neu athrawes fel hwylusydd.
•Byddwch hefyd yn ei chael yn
ddefnyddiol casglu ychydig o adnoddau
sylfaenol i’w cael wrth law:
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Papur plaen a phinnau ffelt (neu fyrddau gwyn bychain);
Eich gweithgaredd cynhesu ac/neu ddeunydd ysgogi ar gyfer ymholi – os yw hyn yn
newydd i chi, fe allwn ni eich rhoi ar ben ffordd i ddechrau, felly y cwbl y bydd yn rhaid i chi ei
wneud yw penderfynu ar eich dewis a threfnu bod hwn ar gael ar gyfer y sesiwn.
•Dylid trefnu’r ardal ddysgu yn y fath fodd fel bod y disgyblion yn gallu eistedd mewn cylch,
gyda lle agored yn y canol, a dylai’r athro neu athrawes (hwylusydd) ac unrhyw oedolion
ychwanegol hefyd eistedd yn y cylch gyda’r disgyblion.
• Ar gyfer disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen, neilltuwch uchafswm o 20 munud.
• Ar gyfer plant cynradd eraill a phlant hŷn, neilltuwch awr (yn ddelfrydol awr a 15 munud).

Strwythur sesiwn P4C: y 10 Cam
Yn nodweddiadol (ond nid bob amser) bydd sesiwn P4C yn cynnwys 10 cam gwahanol, sy'n cael
eu crynhoi isod. Wrth i chi ddod yn fwy cyfarwydd ag ymarfer P4C, gallwch wrth gwrs addasu
neu amrywio'r camau ymchwilio a/neu eu hymestyn dros un neu ragor o sesiynau i gyd-fynd ag
anghenion eich dosbarthiadau. Bydd dilyn y 10 cam yn eich helpu i flaengynllunio'n effeithiol.
Yn y Cyfnod Sylfaen, cychwynnwch ar gam 1 (dim ond defnyddio gweithgareddau ymgynhesu)
ac ewch ymlaen at gamau pellach wrth i'r dysgwyr ddatblygu hyder.

Cwestiynau Defnyddiol y gall yr Hwylusydd eu holi
Drwy ofyn y math yma o gwestiynau, bydd y myfyrwyr yn datblygu eu syniadau eu hunain yn
fwy trylwyr a byddan nhw'n dysgu herio eraill gyda chwestiynau tebyg.
Cwestiynau sy'n ceisio eglurhad
Fedrwch chi esbonio...?
Beth ydych chi'n feddwl drwy ddweud hynny...?
Fedrwch chi roi enghraifft i mi...?
Sut mae hynny'n helpu...?
Oes gan unrhyw un gwestiwn...?

Cwestiynau sy'n archwilio rhesymau a thystiolaeth
Pam ydych chi'n meddwl hynny...?
Sut ydyn ni'n gwybod fod...?
Beth yw eich rhesymau....?
Oes gennych chi dystiolaeth...?
Fedrwch chi roi enghraifft i mi / enghraifft i'r gwrthwyneb...?
Cwestiynau sy'n archwiliau safbwyntiau gwahanol
Fedrwch chi fynegi hynny mewn ffordd arall...?
Oes yna safbwynt arall...?
Beth pe bai rhywun yn awgrymu bod...?
Beth fyddai rhywun sy'n anghytuno â chi'n ddweud...?
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y safbwyntiau/y syniadau hynny...?
Cwestiynau sy'n profi goblygiadau a chanlyniadau
Beth sy'n dilyn (neu allwn ni ei gasglu) o'r hyn rydych chi'n ei ddweud...?
Ydy hynny'n cytuno â'r hyn a ddwedwyd yn gynharach...?
Beth fyddai canlyniad hynny...?
Oes yna reol cyffredinol am hynny...?
Sut allech chi brofi i weld a yw hynny'n wir...?
Cwestiynau am y cwestiwn/ y drafodaeth
Oes gennych chi gwestiwn am hynny...?
Pa fath o gwestiwn ydy e...?
Sut mae beth gafodd ei ddweud / y cwestiwn yn ein helpu ...?
Ble rydyn ni wedi cyrraedd/ pwy all grynhoi hyd yn hyn...?
Ydyn ni'n nes at ateb y cwestiwn/ y broblem...?

Pro fformas Cynllunio
Dros y dudalen ceir ffurflenni cynllunio anodedig ar gyfer gwahanol grwpiau oedran. Bydd
angen i chi feddwl am eich dewis o ddeunydd ysgogi ar gyfer y sesiwn. Ystyriwch hefyd a oes
angen unrhyw adnoddau ar gyfer eich gweithgaredd cychwynnol.
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Datblygu cwestiynau athronyddol
Fel gydag unrhyw faes dysgu, gall fod rhai agweddau ar Athroniaeth i Blant y mae’n ofynnol rhoi
ychydig o sylw ychwanegol iddynt yn y dechrau. I’r ymarferwyr hynny y mae Athroniaeth i Blant
yn newydd iddynt, gall fod o gymorth treulio peth amser yn archwilio ac yn deall gwahanol
fathau o gwestiynau.
Un erfyn defnyddiol i helpu dysgwyr i ddeall gwahanol fathau o gwestiynau yw’r Cwadrant
Cwestiynau, a ddatblygwyd gan Phil Cam. Wedi iddynt feddwl am eu cwestiynau eu hunain
mewn ymateb i ddeunydd ysgogi, fe allech wahodd aelodau o’r gymuned i nodi ble, yn y
cwadrant, y mae eu cwestiynau o bosib yn perthyn orau. Pa gwestiynau allai fod fwyaf priodol /
effeithiol ar gyfer ymholiad athronyddol?
Gellid defnyddio’r cwadrant cwestiynau gyda phlant sy’n 8+ oed.

Datblygu cwestiynau athronyddol
Gweithgaredd arall sydd hefyd yn helpu dysgwyr i ystyried y mathau o gwestiynau y maen
nhw'n eu gofyn yw treulio 30 munud yn gweithio mewn grwpiau bach, mewn carwsél. Cyn y
gweithgarwch, trefnwch chwe gorsaf gyda thaflen o bapur A3 ym mhob un, gyda
chyfarwyddiadau ar frig y tudalennau fel a ganlyn. Bydd y myfyrwyr yn gweithio o gwmpas y
carwsél gan ddarparu enghreifftiau o gwestiynau. Wedyn, dewch at eich gilydd fel dosbarth a
phenderfynwch pa gwestiynau fyddai'n gweithio'n dda mewn ymchwiliad athronyddol a pham.

Asesu ar gyfer Dysgu (AFL)
Un system ar gyfer cadw cofnod o'r cynnydd mae myfyrwyr yn ei wneud mewn P4C yw rhoi
Dyddiadur Meddwl P4C bob un iddyn nhw - neu ddyddiadur dosbarth cyfan, i'w rannu (e.e.
llyfr nodiadau maint A3). Gall hwn fod yn fan i gadw cofnod o fyfyrdodau ac i ddatblygu
cwestiynau. Po fwyaf o ryddid a rowch i'r myfyrwyr gyda hyn, y mwyaf creadigol y byddan nhw'n
tueddu i fod, gyda rhai'n mwynhau'r ymdeimlad o gyfle i fynegi eu hunain fel hyn, ac i archwilio
ffiniau.
Ffordd arall o fonitro cynnydd tra'n ymgorffori asesu ar gyfer dysgu fyddai gwahodd myfyrwyr i
gwblhau'r taflenni AFL ar y ddwy dudalen nesaf.
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Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus
Yn y DU, mae'n debyg mai SAPERE yw'r sefydliad mwyaf adnabyddus mewn perthynas â P4C.
Mae'n cydlynu rhaglen hyfforddi proffesiynol ar dair lefel i gynnal safonau uchel. Mae CEWC
yn gweithio'n agos gyda SAPERE i ddarparu nifer o wasanaethau yn y maes:
•Hyfforddiant i athrawon, yn cynnwys cyrsiau P4C Lefel 1 wedi'u dilysu gan SAPERE

Mae CEWC-Cymru'n cynnig pecyn rhagarweiniol arbennig i ysgolion, am un taliad
o £1,150 (a chostau), sy'n cynnwys:



Cwrs deuddydd Lefel 1 yn eich ysgol/ gweithle - ar gyfer pob aelod staff



2 lawlyfr cwrs Lefel 1 gan SAPERE



2 arddangosiad dosbarth gydag athrawon yn arsylwi



Aelodaeth gysylltiol o CEWC-Cymru am 1 flwyddyn



Arddangosiadau dosbarth o P4C gydag unrhyw grŵp oedran



Dinasydidon sy’n meddwl, adnodd sylfaenol ar gyfer cysylltu P4C gydag
Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh).
Y dull mae CEWC-Cymru'n ei ddefnyddio yw cyfuno P4C gyda gofynion y cwricwlwm yng
Nghymru megis Sgiliau Meddwl, ABCh ac ESDGC.

Cliciwch fan hyn am wybodaeth bellach neu cysylltwch â'n Swyddog Prosiect Athroniaeth i
Blant, Mark Charman, yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth:

E-bost

markcharman@wcia.org.uk

Ffôn

029 2022 8549

Datblygiad Proffesiynol Pellach
Os ydych chi, fell llawer o bobl eraill, yn defnyddio P4C yn rheolaidd ac wedi datblygu
diddordeb i'w astudio ymhellach yn eich arfer proffesiynol eich hun, gallech ystyried beth sy'n
eich diddori mewn athroniaeth, y tu hwnt i hyfforddiant P4C pellach. Un ffordd o feddwl am
hyn fyddai gweld os ydych yn gallu nodi pa gangen/ganghennau o athroniaeth sy'n cael eu
trafod mewn ymchwiliadau P4C a gweld beth sy'n fwyaf diddorol i chi. Gweler y siart isod.
Mae llyfr Nigel Warbuton A Little History of Philosophy yn dda iawn ar gyfer darllen ymhellach
am athroniaeth. Mae'n cyflwyno hanes athroniaeth yn gryno mewn 40 tudalen ac mewn
penodau byr (rhyw 3-4 tudalen yr un).

Datblygiad Ysgol Gyfan
Mewn cymuned ymchwilio, gan fod ffocws yn cael ei osod ar feddwl gofalgar a chydweithredol,
pan fydd P4C yn cael ei fewnosod o fewn ymarfer ysgol gyfan, daw'r manteision yn eglur.
Dengys astudiaethau diweddar fod dulliau fel P4C, o'u defnyddio'n rheolaidd, yn darparu hwb
deallusol i ddysgwyr sy'n gywerth ar gyfartaledd i hanner blwyddyn o addysgu ychwanegol yn yr
ysgol (ffynhonnell: EPPI). Yn fwyaf nodedig, mae agwedd disgyblion tuag at eu hunain ac eraill
yn newid ac maen nhw'n siarad, er enghraifft, am fod yn fwy galluog i ddatrys dadleuon ar y
buarth chwarae.

Tri cham cyntaf i'w cymryd:
1)

Os yw menter i gyflwyno P4C drwy'r ysgol yn cael ei yrru neu ei gefnogi'n llwyr gan y
pennaeth, bydd yn debygol o fod yn llwyddiant. Y rheswm am hyn yw bod angen i bob
athro ei hwyluso yn rheolaidd er mwyn i P4C ddod yn rhan o ethos yr ysgol gyfan. Er mwyn
sicrhau bod hyn yn digwydd mewn modd cyson, dylid cynnwys P4C mewn amserlenni
addysgu. Os yw'r holl staff addysgu'n gwybod bod gofyn iddyn
nhw wneud hyn, fe fydd yn digwydd.
Mewn ysgolion uwchradd, y strategaeth fwyaf effeithiol sy'n
cael ei defnyddio gan nifer cynyddol o ysgolion, yw dymchwel
yr amserlen bob pythefnos am y wers gyntaf ar ddiwrnod
penodol. Felly, er enghraifft, bob yn ail fore Mawrth bydd pob
disgybl yn aros yn ei grŵp tiwtor ac yn cael profiad o P4C
gyda'u hathro dosbarth. Mae hwn yn ddull effeithiol dros ben
o ddarparu cefnogaeth fugeiliol mewn ffordd ddefnyddiol a
strwythuredig o fewn addysg uwchradd.

Ffynhonnell:
www.gettyimages.co.uk

Datblygiad ysgol gyfan
2) Efallai y bydd angen hyfforddi rhai athrawon i ddefnyddio P4C a bydd eraill angen
hyfforddiant pellach. Y llwybr mwyaf cydnabyddedig yw i staff ddilyn y cwrs hyfforddi Lefel 1
P4C sydd wedi'i ddilysu gan SAPERE.

Mae CEWC-Cymru'n cynnig pecyn rhagarweiniol arbennig i ysgolion, am un taliad
o £1,150 (a chostau), sy'n cynnwys:


2 Cwrs deuddydd Lefel 1 yn eich ysgol/ gweithle - ar gyfer pob aelod staff



2 lawlyfr cwrs Lefel 1 gan SAPERE



2 arddangosiad dosbarth gydag athrawon yn arsylwi



Aelodaeth Gysylltiol o CEWC-Cymru am 1 flwyddyn

Cysylltwch â Swyddog Prosiect penodol CEWC-Cymru yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth
ac i archebu cyrsiau:
markcharman@wcia.org.uk

029 2022 8549

3) Sefydlwch flwch o ysgogiadau ar gyfer P4C a'i gadw mewn man canolog (fel yr ystafell staff)
er mwyn i bawb allu cael ato. Mantais cadw hwn yn yr ystafell staff yw bod pawb yn gallu
ychwanegu ato. Felly os bydd aelod o staff yn darllen erthygl ddiddorol yn Metro ar y ffordd i'r
gwaith ac yn meddwl fod ganddo'r potensial i fod yn ysgogiad effeithiol ar gyfer ymchwilio,
mae'n hawdd iddo/i ychwanegu hwn at y blwch adnoddau. Tra bod staff yn yr ystafell staff, mae
cyfle hefyd i eistedd i lawr a threulio amser yn dewis ysgogiadau, a hyd yn oed i ofyn am farn
pobl eraill.

Y Gymuned P4C yng Nghymru
Cynhelir Caffi Athroniaeth hefyd bob mis yn y brifddinas, ac mae’r hyfforddwr Athroniaeth i
Blant ym Mhrifysgol Caerdydd, Jo Bowers, hefyd wedi sefydlu rhai rhwydweithiau effeithiol ar
gyfer athrawon Athroniaeth i Blant yn yr ardal. Mae rhwydwaith Athroniaeth i Blant cyfrwng
Cymraeg wrthi’n cael ei ddatblygu hefyd. I gael gwybod mwy am y gymuned Athroniaeth i Blant
a rhwydweithiau yng Nghymru, cysylltwch â Swyddog Prosiect Athroniaeth i Blant CEWCCymru, Mark Charman, yn uniongyrchol ar:

markcharman@wcia.org.uk
029 2022 8549
Neu, cliciwch fan hyn i weld canolfan gymunedol ar-lein Cymru Gallach. Gallwch ddewis 'dilyn'
yno, a byddwch yn derbyn y newyddion diweddaraf ar P4C yng Nghymru.

Ffynhonnell:
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Community News

Gallwch hefyd weld beth sy'n digwydd mewn rhannau eraill o'r
DU ar dudalen Newyddion gwefan SAPERE:
www.sapere.org.uk

Am newyddion am P4C mewn gwledydd eraill yn Ewrop, ewch i
http://sophia.eu.org/

I dderbyn eich copi eich hun o'r Bwletin
bostiwch y gair‘bwletin’ i
markcharman@wcia.org.uk

P4C Wythnosol CEWC yn uniongyrchol, e-

Gweithgareddau Cychwynnol P4C
Dyma rai syniadau ar gyfer gweithgareddau cychwynnol i ennyn diddordeb eich disgyblion ar
ddechrau'r wers. Does dim angen llawer o gynllunio, os o gwbl, ar y rhain!
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Ysgogiadau P4C
Un o'r agweddau gwych creadigol o baratoi ar gyfer P4C a'i hwyluso yw'r dewis o ysgogiadau y
byddwch yn penderfynu eu defnyddio. Mae llawer o lyfrau wedi eu cyhoeddi bellach sy'n
cynnwys ysgogiadau a gafodd eu creu’n benodol ar gyfer P4C. Mae nifer cynyddol o wefannau
hefyd yn cynnig adnoddau ar gyfer P4C ar-lein. Mae rhai o'r rhain yn codi tâl aelodaeth. Mae
manylion pellach i'w gweld ar ein tudalen dolenni.
Ond rydym wedi canfod amrywiaeth o ysgogiadau y gallwch eu defnyddio'n awr, a
hynny am ddim!

Fideos byr fel Ysgogiadau ar gyfer P4C
Mae ffilmiau/ fideos byr yn aml yn gwneud ysgogiadau diddorol iawn ac mae digon ohonyn nhw
ar gael. Ond yn aml, ar dafod leferydd y byddwn yn dod ar draws rhywbeth pwerus dros ben.
Rydym wedi llunio rhestr o ysgogiadau fideo byr rhagorol ac awgrymiadau am y meysydd
cwricwlwm y maen nhw'n cysylltu â nhw. Rydym hefyd wedi ystyried i ba oedran mae'r fideos
yn briodol. Dydy pob ysgol / sefydliad ddim yn gallu defnyddio YouTube felly rydym wedi nodi
mwy nag un ddolen i chi gael at y darnau ffilm pwerus hyn.
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Delweddau fel Ysgogiadau ar gyfer P4C
Mae'r 'broses greadigol' o ddod o hyd i ddelweddau i'w defnyddio fel ysgogiadau ar gyfer
ymchwilio yn rhyddhaol dros ben: mae'n hawdd iawn, iawn i fynd ati, gan bod modd i chi
ddefnyddio unrhyw ddelwedd o gwbl. Mae gan lawer o lyfrau lluniau ddarluniau gwych sydd
hefyd yn gweithio'n annibynnol, megis y ddelwedd dros y dudalen sy'n dod o lyfr Colin
Thompson, How to Live Forever.
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Kazimir Malevich: Black square on a White Field

Llyfrau fel ysgogiadau ar gyfer P4C
Mae amrywiaeth eang o lyfrau plant ar gael sy’n gweithio’n dda fel ysgogiadau ar gyfer ymchwiliadau athronyddol. Mae rhestr o rai ohonynt isod. Efallai y bydd llawer o’r llyfrau hyn eisoes ar
gael yn eich gweithle. Bydd rhai hefyd yn gweithio’n effeithiol ar lefel uwchradd. Mae dyfyniadau o destunau dosbarth hefyd yn gweithio’n dda ac mae P4C yn rhoi cyfle i ddysgwyr holi testun yn drylwyr neu gydymdeimlo â chymeriad.
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