
Crynodeb Cwricwlwm i Gymru YGG Trebannws  

 
Mae uwch arweinwyr, staff, disgyblion, rhieni a gofalwyr wedi gweithio ar y cyd i  

ddatblygu gweledigaeth a rennir ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 

 

Gweledigaeth Cwricwlwm i Gymru 

Yn Ysgol YGG Trebannws ein nod yw i gyflwyno cwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol mewn modd diddorol a chreadigol fel bod y disgyblion 

yn datblygu’r sgiliau a’r priodleddau sydd eisiau arnym ar gyfer dyfodol disglair ac i chwarae rhan cyflawn mewn cymdeithas. Yn ogystal, 

byddwn yn cefnogi datblygiad pob disgybl i wneud cynnydd ar hyd y continwwm dysgu fel bod pob dysgwr yn cyflawni ei lawn botensial. 

 

Bydd y pedwar diben wrth wraidd popeth a wnawn yn Ysgol YGG Trebannws er mwyn datblygu 

 

 dysgwyr uchglgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu gydol eu bywydau 

 cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith 

 dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd 

 unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas 

 

Byddwn yn hyrwyddo cyfleoedd i ddysgwyr Ysgol YGG Trebannws creu cysylltiadau rhwng y gwahanol feysydd dysgu a phrofiad ac yna 

defnyddio’r dysgu mewn sefyllfaoedd a chyd-destunau newydd. Cyfleoedd sy’n gefnogol o iechyd a lles corfforol a meddyliol ac sy’n 

gwerthfawrogi’r ardal leol, Cymru a’r byd ehangach a’r materion a fydd yn bwysig yn y dyfodol. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meysydd Dysgu a Phrofiad 

Bydd y cwricwlwm yn darparu profiadau dysgu drwy’r 6 Maes Dysgu a Phrofiad, Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ac Addyssg 

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Yn ogystal, mae ein cwricwlwm yn datblygu sgiliau trawsgwricwlaidd gan ddilyn y Fframwaith 

Llythrennedd, y Fframwaith Rhifedd a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Cyfle i ddisgyblion ddefnyddio’r sgiliau yma ar draws 

pob maes dysgu a phrofiad. 

 

                                                                                                                        Y Celfyddydau Mynegiannol 

Celf, cerddoriaeth, drama, dawns a ffilm a chyfryngau digidol. 

                                                                             Iechyd a Lles 

Addysg gorfforol, deall perthnasoedd iach a gwneud dewisiadau iach ar y 

ffordd o fyw, deall emosiynau a choginio. 

                 Y Dyniaethau 

Hanes, daearyddiaeth, astudiaethau crefyddol, busnes a chymdeithasol. 

             Ieithioedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 

Cymraeg, Saesneg (o Flwyddyn 3 ymlaen) ac iaith rhyngwladol yn yr adran iau. 

                                                                Mathemateg a Rhifedd 

Datblygiad mathemateg yn sail i agweddau ar ein bywydau bob dydd sy’n 

defnyddio mathemateg i ddatrys problemau yn y bywyd go iawn. 

                                                                                                                                              Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

                                                                                                                                                  Bioleg, Ffiseg, Cemeg, Peirianneg a Chyfrifiadureg.  



Bydd ein cwricwlwm hefyd yn cael ei harwain gan ddisgrifiadau’r datganiadau o’r hyn sydd yn bwisig ar gyfer pob maes dysgu a phrofiad yn 

unol a’r cod Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig. 

 



 

Cynnydd ac Asesu 

 

Ein diben ar gyfer asesu yw cefnogi pob dysgwr unigol i symud ymlaen yn briodol, gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi a'u herio yn unol â 

hynny, a’r disgwyl i ddysgwyr wneud cynnydd parhaus ar gyflymder priodol. Rydyn yn asesu'r cynnydd hwnnw, deall cynnydd pob dysgwr 

unigol a nodi sut i deilwra cymorth parhaus i alluogi'r dysgwr i barhau i symud ymlaen yn effeithiol.  

Rydyn yn asesu am dri rheswm allweddol i: 

 gefnogi dysgwyr unigol yn barhaus, o ddydd i ddydd 
 

 nodi, cipio a myfyrio ar gynnydd dysgwyr unigol dros amser 
 

 ddeall cynnydd grŵp er mwyn myfyrio ar arfer. 
 

Bydd pob dysgwr yn cael eu hasesu ar fynediad i’r ysgol ar unrhyw bwynt o’r continwwm 3 – 16, nid dim ond ar fynediad i addysg oedran ysgol 

gorfodol. A bydd asesiadau mynediad ar gyfer dysgwr sydd newydd gofrestru yn cael eu cynnal yn ystod chwe wythnos gyntaf y dysgwr yn 

dechrau yn yr ysgol, mae’r asesiadau yma yn cynnwys ystyriaeth o sgiliau a gallu Rhifedd a Llythrennedd, gallu lles, corfforol, cymdeithasol ac 

emosiynol. 

 

 



Defnyddiwn camau cynnydd y cwricwlwm (Cam 1 – 5) o ran disgrifiadau bydd yn helpu dysgwyr, athrawon, rhieni a gofalwyr i ddeall os yw’r 

cynnydd sy’n cael ei wneud yn briodol.  

 

 

 


