
Ysgol Gymraeg Ifor Hael
 

Crynodeb
Cwricwlwm

 Mae Ysgol Gymraeg Ifor Hael yn ysgol gynradd 
cyfrwng Cymraeg yn ardal Betws, ar gyrion dinas 

Casnewydd. Rydym yn gwasanaethu gogledd 
orllewin y ddinas ac ar hyn o bryd rydym yn deulu 

o oddeutu 190 o blant ac 19 o staff.

Cwricwlwm Llwybr Llwyddiant
Troedio'r 

Llwybr Llwyddiant 
trwy...

*Ofal
*Parch

*Cymreictod



Gofal, Parch a Chymreictod yw’r 
gwerthoedd sy'n wraidd i'n 

cwricwlwm ‘Llwybr Llwyddiant’.
 

Dyma’r gwerthoedd rydym yn anelu 
at eu meithrin yn ein dysgwyr ar 

gyfer y dyfodol, wrth iddynt 
droedio’r llwybr i lwyddiant. Gofal a 
pharch tuag at eu hunain, at eraill 

a'u hamgylchedd ac at eu 
treftadaeth a'u mamiaith.

 

Ein nod yw adlewyrchu'r 
gwerthoedd hyn yn ein hymddygiad 
dyddiol. Yn wir, mae lles cymuned 

yr ysgol gyfan yn ganolog i’n 
hethos..

Ein gweledigaeth fel ysgol, mewn partneriaeth â rhieni a’r gymuned, yw darparu 
amgylchedd dysgu ysbrydoledig, technolegol, dwyieithog sy’n gwerthfawrogi ac yn 

datblygu pawb.
 
 

Ein Gweledigaeth, Gwerthoedd ac Ymddygiad

Ein nod yw meithrin unigolion hyderus, iach a chyfrifol 
drwy gefnogi eu lles emosiynol.

Trwy ddatblygu amgylchedd diogel, tawel a 
chroesawgar lle mae pawb yn ymfalchïo yn eu 

hamgylchedd.

Creu partneriaethau sy’n sicrhau bod ein dysgwyr yn 
hapus, yn barchus, yn annibynnol ac yn gydweithredol 

o fewn yr ysgol a’r gymuned ehangach.

Datblygu sgiliau, hyrwyddo cyflawniad a dysgu trwy addysgu 
cefnogol, ysgogol sy'n flaengar ac yn esblygu'n barhaus.



Ein cwricwlwm ysgol ‘Llwybr at Lwyddiant’ yw popeth y mae ein dysgwyr yn ei brofi tra yn 
Ysgol Gymraeg Ifor Hael. Fe’i datblygwyd mewn partneriaeth â dysgwyr, eu teuluoedd a 

chymuned ehangach yr ysgol. Wrth ddylunio ein cwricwlwm rydym wedi rhoi sylw dyledus i...

4 Diben
Dysgwyr 

uchelgeisiol, 
galluog sy’n barod 
i ddysgu gydol eu 

hoes

Dinasyddion 
moesegol, gwybodus 
sy'n barod i fod yn 

ddinasyddion Cymru 
a'r byd

Cyfranwyr mentrus, 
creadigol sy’n barod 
i chwarae rhan lawn 

mewn bywyd a 
gwaith.

Mae’r rhain yn gysyniadau a fydd yn arfogi ein dysgwyr ar gyfer byw 
yn yr unfed ganrif ar hugain.

 Mae ein holl gynllunio yn dechrau gyda sut y gallwn sicrhau bod y 
pedwar diben yn ganolog i yrru'r dysgu.

Rhesymeg ar gyfer 
Cynllun ein Cwricwlwm 

Polisi Cenedlaethol
Cyd-destun yr ysgol

Lleoliad daearyddol
Cyd-destun ac anghenion y gymuned* 
Heriau presennol mae cymdeithas yn
eu hwynebu 
Anghenion dysgwyr

Unigolion iach, hyderus 
sy'n barod i fyw 

bywydau boddhaus fel 
aelodau gwerthfawr o 

gymdeithas

*Profil Lles Cymunedol

Yn unol â gweledigaeth 
Cwricwlwm i Gymru, mae 

cynllun ein cwricwlwm yn anelu 
at ddatblygu pob dysgwr, beth 

bynnag fo’i oedran, cefndir, 
anghenion neu allu, tuag at 

gyflawni’r 4 Diben yn 
llwyddiannus.

Ar ôl ystyried yr uchod, bydd ein cwricwlwm yn 
cynnwys y 
teimlwn fod gan ein dysgwyr hawl iddynt fel rhan o’u 
cwricwlwm h.y. y cyfle i flasu amrywiaeth o ffrwythau 
a llysiau, a’r cyfle i ddatblygu strategaethau ar gyfer 
delio â phwysau gan gyfoedion.

Hawliau disgyblion cytûn

gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau



Llythrennedd    Rhifedd    
Cymhwysedd DigidolBydd ein dysgwyr yn profi 

ehangder a chydbwysedd o 
wybodaeth, sgiliau a phrofiadau 

ar draws pob un o’r 6 Maes 
Profiad Dysgu.

 

Byddwn yn datblygu’r sgiliau a’r 
cysyniadau a amlinellir yn y 27 

Datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig ar 
draws y Meysydd Dysgu a 
Phrofiad dros gyfnod ein 

disgyblion yn yr ysgol.
 

Pan fyddwn yn ailymweld 
byddwn yn ymestyn ac yn 

dyfnhau’r sgiliau a’r cysyniadau 
hyn i sicrhau dilyniant mewn 
dysgu sy’n briodol i gamau 
datblygiadol ein dysgwyr..

Sgiliay Traws 
GwricwlaiddMeysydd Dysgu 

a Phrofiad

Bydd y Sgiliau Trawsgwricwlaidd gorfodol, 
llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol 

yn sail i waith ar draws pob Maes Profiad 
Dysgu. Cynllunnir themâu i sicrhau bod 
dysgwyr yn cael cyfleoedd rheolaidd i 

ddatblygu eu sgiliau trwy gyd-destunau bywyd 
go iawn ystyrlon sy'n gysylltiedig â'r testun.

Amrywiaeth
Hawliau Dynol
Addysg cydberthynas a 
rhywioldeb
Addysg gyrfaoedd a 
phrofiadau sy'n gysylltiedig â 
byd gwith
Cyd-destunau lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol
Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg

Themau Traws Gwricwlaidd

*Cydrannau gorfodol

Bydd y Themâu Trawsgwricwlaidd canlynol ynghyd â 
Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg hefyd yn cael eu 

datblygu ar draws pob maes. Cânt eu datblygu trwy 
gyfuniad o addysgu penodol, wythnosau thematig â 
ffocws, ein calendr dathlu, a gwasanaethau. Byddant 

hefyd yn lens ar gyfer gweld cysyniadau eraill sy'n cael 
eu datblygu.



Hefyd trwy ein cwricwlwm, ein 
nod yw datblygu tueddiadau 
dysgwyr i alluogi dysgu gydol 
oes. Mae hyn yn seiliedig ar 

amrywiaeth o ddysgu 
proffesiynol gan gynnwys y 

rhaglen ysgol gyfan ‘Building 
Learning Power’ a 

metawybyddiaeth. Anelwn at 
ddatblygu dysgwyr sy'n meddu 

ar..

Knowledge, Skills and Experiences

Wydnwch a dyfalbarhad
Empathi
Chwilfrydedd
Uchelgais a dyhead
Y gallu i reoli gwrthdyniadau
Sgiliau cydweithio a chydweithredu
Effeithiolrwydd personol, ymdrech
        a hunan-effeithiolrwydd
Sgiliau cynllunio a threfnu
Greadigrwydd ac arloesedd
Y gallu i feddwl yn feirniadol a datrys 
problemau  

Yn ystod ei ddatblygiad hyd 
yn hyn, rydym wedi ystyried, 
nid yn unig yr hyn y bydd ein 
dysgwyr yn ei ddysgu, ond yr 

un mor hanfodol, pam y 
dylent ei ddysgu ynghyd a'r 
ffordd orau i ni ei addysgu.
Anelwn at ein haddysgu i...

 Cyffroi a herio
Ysbrydoli a chymell
Paratoi dysgwyr ar gyfer y dyfodol
Hyrwyddo chwilfrydedd a meithrin 
dyhead
Bod o safon uchel
Bod yn bersonol, yn berthnasol ac yn 
gynhwysol
Darparu cyd-destunau dilys a 
phrofiadau bywyd go iawn
Bod yn eang ac yn gytbwys

 

DysguAddysgu
Ein Gweledigaeth 

ar Gyfer ...

Nid yw themâu penodol wedi'u mapio ar hyn o bryd a gall grwpiau blwyddyn/timau unigol 
benderfynu arnynt. Gwnaethpwyd y penderfyniad hwn i ganiatáu hyblygrwydd i staff ddilyn 

diddordebau gwahanol ddosbarthiadau ac ymateb i ddigwyddiadau neu faterion cyfoes. Yn dilyn 
dysgu proffesiynol a ysbrydolwyd gan waith Lucy Crehan, mae gwaith clwstwr wedi dechrau gyda’r 

gwaith o nodi a phenderfynu ar gysyniadau allweddol o fewn Cwricwlwm i Gymru.
Bydd y gwaith hwn yn helpu i sicrhau bod dysgwyr yn cael digon o gyfle i ailedrych ar gysyniadau 

drwy gydol eu haddysg, gan adeiladu ar ddysgu blaenorol a dyfnhau dealltwriaeth. Bydd y cysondeb 
hwn ar draws y clwstwr yn cefnogi dysgwyr i wneud cynnydd ar draws y continwwm 3-16.

Bydd gwaith yn parhau yn y maes hwn am y flwyddyn academaidd nesaf.

Cysyniadau a Themâu 
Wedi'i nodi o  'Datganiadau Yr Hyn 
sy'n Bwysig' yr holl MDaPh
Wedi'i nodi a'i gytuno fel clwstwr
Penderfynir ar gyd-destunau ar 
lefel ysgol
Hyblygrwydd themâu.



Anogir dysgwyr i chwarae rhan weithredol yn eu taith ddysgu. Ein nod yw sicrhau bod dysgwyr yn deall ble maen nhw yn eu dysgu, ble mae angen 
iddyn nhw fynd nesaf, a beth sydd angen iddyn nhw ei wneud i gyrraedd yno. Mae athrawon yn rhoi adborth rheolaidd i ddatblygu a herio eu 

dealltwriaeth, gan awgrymu targedau ar gyfer gwelliant.
Rhoddir cyfleoedd i ddysgwyr ym mhob grŵp blwyddyn asesu eu gwaith eu hunain a gwaith eu cyfoedion. Rhennir amcanion dysgu clir gyda 
dysgwyr, ynghyd â rhestr glir o ddisgwyliadau ar gyfer cwblhau tasg yn llwyddiannus, a gaiff ei drafftio'n aml gyda dysgwyr ar ôl myfyrio a 

gwerthuso enghreifftiau.
 

Anogir dysgwyr i fyfyrio ar eu cynnydd trwy gydol y flwyddyn a'r hyn y maent wedi'i gyflawni.

Mae ein gweithdrefnau asesu yn canolbwyntio’n helaeth ar nodi 
meysydd i’w gwella ar gyfer dysgwyr, rhwystrau i ddysgu a’r 

camau nesaf mewn dysgu. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i 
arwain cynllunio ac mae wedi'i hintegreiddio i ddysgu dyddiol. 
Mae athrawon hefyd yn defnyddio Egwyddorion Cynnydd a’r 

Disgrifiadau Dysgu i ddeall sut mae dysgwyr yn gwneud cynnydd 
ac i lywio eu camau nesaf.

 

Mae asesu yn rhan gynhenid   o addysgu a dysgu. Mae'n chwarae rhan sylfaenol mewn galluogi pob dysgwr i wneud cynnydd ar 
gyflymder priodol gan sicrhau her. Yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael rydym wedi myfyrio ar yr amrywiaeth o strategaethau asesu a 
ddefnyddiwn, gan egluro ein ‘Pam ydym ni’n eu gwneud?’, ‘Beth allwn ni ddysgu oddi wrthynt?’ a ‘Sut byddwn yn defnyddio’r 

wybodaeth i gefnogi dilyniant dysgwyr? '

Sut bydd dysgwyr yn cael eu hasesu?  

Camau
Nesaf

Bydd pob dysgwr o fl 2-6 (gyda rhai eithriadau am resymau 
ADY) yn ymgymryd ag Asesiadau Personol Mathemateg 

Gweithdrefnol, Rhesymu Mathemategol a Darllen Cymraeg 
a Saesneg Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror a Mehefin. 
Dadansoddir canlyniadau gan staff a rhennir adroddiadau 

cynnydd gyda rhieni ar ddiwedd y flwyddyn ysgol.
 

Bydd y cynnydd a wneir gan wahanol grwpiau o ddysgwyr 
mewn llythrennedd, rhifedd a lles yn cael ei ddadansoddi 

gan staff a'r UDRh i fyfyrio ar arfer a deall cryfderau a 
meysydd i'w gwella yn well. Mae’r wybodaeth hon yn 
cyfrannu at brosesau hunanarfarnu a gwella’r ysgol.

Yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael, rydym hefyd yn cydnabod bod lles 
cymdeithasol ac emosiynol yn hanfodol ar gyfer dysgu effeithiol. 
Defnyddir adnodd asesu lles PASS a Boxall i helpu i nodi sut mae 

dysgwyr yn teimlo amdanynt eu hunain, eu hymgysylltiad â’r 
cwricwlwm, a’u teimladau am yr ysgol. Mae'r canlyniadau'n sail i 

ymyrraethau a magwraeth lles.



Mae gwerthuso wedi bod yn rhan bwysig o bob cam o'n Taith cwricwlwm. Gan ddechrau yn ôl yn 2015 gyda staff cyfan yn gwerthuso ein harfer presennol yn 
erbyn y 4 Diben sydd newydd eu cyflwyno. Mae’r llinell amser ganlynol yn amlinellu ein taith hyd yma tuag at ddatblygu ein Cwricwlwm ‘Llwybrau Llwyddiant’.

 
 

 

Gwerthuso Ein Cwricwlwm

2015-16
 
 

2016-17
 
 

2018-19

Ailedrych ar y Themâu Trawscwricwlaidd. 
Llunio calendr dathliadau ar y cyd.
Gwerthuso gweithdrefnau asesu cyfredol 
yn unol â threfniadau asesu 
cenedlaethol
Sicrhau dealltwriaeth gyffredin o’n 
strategaeth asesu.
HMS Clwstwr Cyfan: Nodi cysyniadau 
allweddol yn y Datganiadau 'Yr Hyn sy'n 
Bwysig'.

2021-22

2019-20

Cychwyn y daith fel 
Ysgol Arloesi 
Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg.

Cyd-ddealltwriaeth wedi ei 
ddatblygu o'r 4 diben.
Gwerthuso
ein hymarfer o ran 
gweithio ar drywydd y 4 
diben gan staff a 
disgyblion. Dechrau 
cynllunio ar drywydd 4 
Diben.

2018-19

Ymgyfarwyddo â'r
Meysydd Dysgu a
Phrofiad a'u negeseuon 
allweddol..
Cyflwyniadau gan
arweinwyr arbenigol.
Gwerthusiad o'n hymarfer.

Adolygu gweledigaeth a gwerthoedd 
yr Ysgol gyda disgyblion, staff a 
llywodraethwyr yn sgîl y 4 Diben a 
gweledigaeth Cwricwlwm i Gymru.
Llunio drafft cyntaf Hawliau Disgyblion 
gan ystyried anghenion disgyblion a 
chyd-destun yr ysgol.
Gwerthusiad tymhorol o'r cynllunio yn 
unol â'r 4 Diben 
Adolygu rheolau ysgol yn unol â 4 
Diben.

Dechrau cynllunio o'r
dogfennaeth newydd.

Dechrau ‘Camau Nesaf’ llywio 
cynllunio yn lle gwerthuso 

gwersi (edrych yn ôl)
 

COVID yn  ymyrryd.

2019-20

Dechreuodd hyfforddiant clwstwr i 
sicrhau cysondeb ar draws y 
continwwm 3-16.
Fformatau cynllunio traddodiadol 
wedi'u llacio i alluogi staff i dreialu 
gwahanol ddulliau.
STEM PL ysgol gyfan: i ddatblygu 
sgiliau mewn cyd-destunau dilys.

Cynllunio adferiad ar ôl COVID
gyda mwy o ffocws ar les 
emosiynol.
Dysgu Proffesiynol/ymchwil ar 
ddysgu effeithiol a wnaed: 
Ailadrodd a chof, Theori llwyth 
gwybyddol,
Arfer adalw

Gwaith clwstwr i barhau 
ar y dilyniant o fewn y 
cysyniadau allweddol a 
nodwyd.
Ffocws pellach ar asesu a 
sut mae dysgwyr yn 
symud ymlaen.

2020-21 2022-23



Gwerthuso ac Adolygu 

Ceisio adborth trwy holiaduron dysgwyr a rhieni
Gwerthusiadau staff o'u harferion dosbarth a chynnydd disgyblion

gwerthusiad pellach yn sgîl gwaith clwstwr.
arsylwadau a wneir trwy ddysgu proffesiynol h.y. 'Breakspeare Teaching Sprints'
datblygiadau cenedlaethol a rhanbarthol.

Bydd gwerthuso yn rhan gynhenid   o'n cwricwlwm yn y dyfodol.
Mae'n bell o fod yn orffenedig a bydd yn parhau i esblygu a datblygu

 ymhellach dros amser, gan ymateb i'n dysgwyr, cymuned a byd sy'n newid yn barhaus.
 

    Bydd y broses hon yn cynnwys:

 
   Byddwn hefyd yn ymdrechu i fireinio a datblygu ein cwricwlwm yng ngoleuni:

 

Bydd ein crynodeb cwricwlwm yn cael ei ddiweddaru yn unol â hynny.


