
Ffactorau UnigrywMae ysgol Awel y Mynydd yn unigryw o 
fewn Sir Conwy. Mae'n ysgol fawr o 380 
o ddisgyblion sy'n cynnig dwy ffrwd. Ffrwd 
Gymraeg a ffrwd Cymraeg Ail Iaith. Mae 
hyn yn ein galluogi i gynnig addysg 
wirioneddol ddwyieithog a dewis o ysgolion 
uwchradd i ddisgyblion drosglwyddo iddynt.

Saif yr ysgol yn uchel ar gyrion 
Cyffordd Llandudno gyda golygfeydd 
gwych o Barc Cenedlaethol Eryri. Mae'r 
ysgol wedi'i henwi'n briodol oherwydd yr 
awel sy'n llifo ar draws ein caeau a'n 
hadeiladau.Adeiladwyd yr ysgol yn bwrpasol ar gyfer 

cymuned Cyffordd Llandudno yn 2017. Mae 
gennym gyfleusterau rhagorol o ardaloedd awyr 
agored i ystafelloedd cotiau yn yr ystafell 
ddosbarth.

Rydym mewn sefyllfa i fanteisio’n 
llawn ar bopeth sydd gan ein hardal 
leol i’w gynnig o ddysgu am ein 
hamgylchedd ar safle RSPB 
Conwy, ymchwilio i’n hanes yn y 
Castell, dysgu am waith ac arian yn 
y siopau lleol i wersi nofio yn y pwll 
lleol.

FFRWD GYMRAEG - 
addysg cyfrwng Cymraeg.

FFRWD DYSGWYR - 
addysg cyfrwng Saesneg gyda 
defnydd sylweddol o'r Gymraeg



 

Gweledigaeth a 
gwerthoedd

Ein blaenoriaeth yw darparu amgylchedd gofalgar, hapus, diogel, cynhwysol a sicr i'ch plentyn, 
gydag ystod eang o brofiadau dysgu sy'n eu galluogi i dyfu'n ddinasyddion annibynnol, cyfrifol 
yr 21ain Ganrif. Dim ond gyda phartneriaeth agos â rhieni y gallwn gyflawni hyn, a'n nod yw 

gweithio gyda chi a'n cymuned ehangach er mwyn gwneud hynny.

Yn Ysgol Awel y Mynydd rydym yn frwd dros gefnogi pob un o’n dysgwyr i gyflawni eu llawn 
botensial beth bynnag fo’u dyheadau a’u cryfderau mewn awyrgylch diogel a hapus sy’n parchu pawb.

PARCH — TEGWCH — GONESTRWYDD

Mae ein cwricwlwm wedi’i gynllunio gyda 4 diben craidd yn 
ganolog iddo. Rydym am i'n plant gydol eu hoes fod yn: 

Dysgwyr uchelgeisiol, galluog 
Unigolion iach, hyderus 

Cyfranwyr mentrus, creadigol 
Dinasyddion moesegol, gwybodus

Pa ymddygiadau sydd angen i ni eu dangos i weithio tuag at ein 

Y geiriau allweddol y cyfeiriwyd atynt yn aml wrth drafod ein 
gweledigaeth ar gyfer Awel y Mynydd oedd...



Rydym yn gweithio gyda 
chlwstwr Ysgol Uwchradd y 

Creuddyn ochr yn ochr â: 

Ysgol Morfa Rhiannedd 
Ysgol Pence 

Ysgol Bod Alaw 
Ysgol Llangelynnin 
Ysgol Glan Morfa 

Ysgol Betws yn Rhos

Rydym yn gweithio gyda 
chlwstwr Ysgol Uwchradd 
Aberconwy ochr yn ochr 

â: 

Ysgol Pant y Rhedyn 
Ysgol Capelulo 
Ysgol Deganwy 

Ysgol Porth y Felin  

Ysgol dwy ffrwd sy'n cynnig 
dwywaith y dewis

DWYIEITHRWYDD



We will 
promote…

Y Gymraeg 
ar draws yr 
ysgol gyfan

Dysgu 
digidol - 
paratoi ar 

gyfer y dyfodol

Meddylfryd twf 
- herio ein hunain 

a dysgu o'n 
camgymeriadau

Chwarae ac 
archwilio - annog 
plant i gwestiynu a 

rhoi cynnig ar 
bethau newydd

Llais y disgybl - 
mae plant yn cael 

dweud eu dweud yn 
eu dysgu a 

gweithgareddau 
dydd i ddydd

Byddwn yn derbyn llawer o wahanol 
brofiadau addysgol, cymdeithasol ac 
emosiynol.…

Chwaraeon gwahanol. Bod yn rhan o'n 
cymuned. Teithiau Ysgol. Coginio a Choginio. 
Gweithgareddau awyr agored. Dysgu nofio. 

Sut i reidio beic/sgwter. Codi arian at 
elusen. Gwneud pasteiod mwd a choginio 

malws melys. Bod mewn sioeau. Gofalu am 
ein hardal leol. Chwarae offerynnau. Teithiau 

preswyl. Croesawu ymwelwyr.



 

CELFYDDYDAU 
MYNEGOL

IECHYD A LLESIANT

DYNIAETHAU

GWYDDONIAETH A 
THECHNOLEG

IAITH, LLYTHRENNEDD A 
CHYFATHREBU

MATHEMATEG A 
RHIFEDD

CYMHWYSTER 
DIGIDOL RHIFEDD

LLYTHRENNEDD

Sgiliau Trawsgwricwlaidd 
wedi'u datblygu ar draws y 

cwricwlwm cyfan.

6 Maes Dysgu a Phrofiad (MDPh) 
Mae chwe ‘Maes Dysgu a Phrofiad’ (MDPh) yn helpu’r ysgol i gyflawni’r pedwar diben ac yn rhychwantu’r ystod oedran gyfan o 3 i 16. Maent yn 

hyrwyddo ac yn tanategu parhad a dilyniant ac yn annog athrawon i weithio’n greadigol ac ar y cyd ar draws ffiniau pwnc.

Rydym yn cefnogi ac yn meithrin ein dysgwyr i ddod yn iach 
ac yn hyderus trwy’r elfennau sylfaenol canlynol: iechyd a 
datblygiad corfforol, Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (SE), 
iechyd meddwl, a lles emosiynol a chymdeithasol. Mae ein 
dysgwyr yn gwybod bod ganddyn nhw hawliau gan gynnwys 
hawliau dynol a’r rhai yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) a ddylai eu hamddiffyn 
rhag niwed. Mae'r plant yn gwybod sut i gadw'n ddiogel a 
phwy i ofyn am help. Cânt eu hamgáu mewn profiadau sy'n 
eu cefnogi i fynegi eu hemosiynau a datblygu'r sgiliau sydd eu 
hangen i ddatblygu deallusrwydd emosiynol.

Mae dysgwyr yn profi cwricwlwm sy'n deffro synnwyr o 
ryfeddod, yn tanio'r dychymyg ac yn ysbrydoli dysgwyr i 
dyfu mewn gwybodaeth, dealltwriaeth a doethineb. Mae'r 
ardal yn cwmpasu Daearyddiaeth, Hanes, Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg (RVE), Astudiaethau Busnes ac 
Astudiaethau Cymdeithasol. Rydyn ni’n rhoi cyfleoedd i’n 
plant ymgysylltu â’r materion pwysicaf sy’n wynebu 
dynoliaeth, gan gynnwys cynaliadwyedd a newid 
cymdeithasol ac yn helpu dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau 
angenrheidiol i ddehongli a chyfleu’r gorffennol a’r 
presennol.

Anogir dysgwyr i ddatblygu eu galluoedd 
creadigol trwy'r pum disgyblaeth: Celf, 
Dawns, Drama, y cwricwlwm Ffilm a 
Chyfryngau Digidol a Cherddoriaeth. Rydym 
yn darparu cyfleoedd i’n plant ddarganfod ac 
archwilio, i greu, ymateb a mireinio, ac i 
fyfyrio ar eu gwaith creadigol, ei ystyried a’i 
siapio. Cânt eu hamgáu gan brofiadau sy'n 
tanio'r synhwyrau ac yn caniatáu iddynt 
archwilio lleoedd a diwylliannau gan 
gynnwys yr amgylchedd lleol sy'n helpu i 
ddatblygu eu teimlad o gynefin.

Anogir dysgwyr i ddatblygu eu gallu i fod yn yrwyr 
newid mewn cymdeithas, arloesi ac ystyried yn ofalus 
eu heffaith ar fywydau pawb yn economaidd, yn 
ddiwylliannol ac yn amgylcheddol. Mae'r maes hwn 
yn tynnu ar ddisgyblaethau Bioleg, Cemeg, Ffiseg, 
Cyfrifiadureg, a Dylunio a Thechnoleg. Rydym yn 
darparu cyfleoedd i’n plant wneud penderfyniadau 
gwybodus am gamau gweithredu yn y dyfodol trwy 
amrywiol grwpiau sy’n cael eu harwain gan 
ddisgyblion megis y Cyngor Ysgol.

Mae dysgwyr yn ennill gwybodaeth a 
sgiliau yn y Gymraeg, Saesneg ac 
ieithoedd rhyngwladol yn ogystal ag 
mewn llenyddiaeth. Rydym yn cefnogi 
ein plant i archwilio a datblygu sgiliau 
gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu. 
Rydym yn darparu cyfleoedd i’n plant 
ddatblygu’r sgiliau trwy lenyddiaeth a 
thrwy archwilio’r cysyllSadau rhwng 
ieithoedd, diwylliant a hunaniaeth. Mae 
plant AyM yn gallu cyfathrebu'n effeithiol 
gan ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg. 
Mae ein plant yn cofleidio ieithoedd, 
llenyddiaeth a diwylliant Cymru a’r byd.

Anogir dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o rif, 
algebra, geometreg, data a rhesymu trwy 
chwarae, datrys problemau a chydweithio. Rydym 
yn rhoi cyfleoedd i’n plant ddatblygu dealltwriaeth 
gysyniadol, cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau, 
rhuglder, rhesymu rhesymegol a chymhwysedd 
strategol.



 

Mae gennym ni i gyd lais yn 
yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu!

Mae ein hathrawon 
yn disgwyl y gorau 

gennym ni!

Teimlwn yn hapus a diogel yn ein hysgol. Cawn ein cefnogi yn ein dysgu. Rydym 
yn cael adborth i'n helpu i symud ymlaen yn ein dysgu. Rydym yn mwynhau bod 

yn rhan o dîm yr ysgol!

Rydyn ni'n dysgu mewn 
llawer o wahanol ffyrdd!

Rydyn ni'n dysgu 
sgiliau i'n helpu ni 

yn ein dyfodol!



 

 
 

12 EGWYDDORION ADDYSGEGOL 

Crëwyd 12 Egwyddor Addysgegol y cwricwlwm newydd gan yr Athro Graham Donaldson fel rhan 
o’i Adolygiad o’r Cwricwlwm a Threfniadau Asesu a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

ESTYN 2018

Nodi anghenion mwyaf 
eich disgyblion

Cydweddu angen gyda'r dull 
addysgeg mwyaf priodol

Asesu effaith y dull addysgu 
trwy gynnydd disgyblion

Ailadrodd



Crynodeb o Gwricwlwm i Gymru

Dylunio Cwricwlwm
6 Maes Dysgu a Phrofiad (MDPh)

Ieithoedd, Llythrennedd a 
Chyfathrebu

Marthemateg a Rhifedd Iechyd a Lles Celfyddydau mynegiannol Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg

Dyniaethau

Sgiliau Trawsgwricwlaidd: Datblygir y sgiliau allweddol hyn ar draws pob Maes Dysgu a Phrofiad.

Llythrennedd Rhifedd Cymhwysedd Digidol

Themâu Trawsgwricwlaidd - Mae'r rhain yn elfennau pwysig o'n cwricwlwm ysgol

Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb

Hawliau Dynol / Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r 

Plentyn

Amrywiaeth Gyrfaoedd a Phrofiad 
Cysylltiedig â Gwaith

Cyd-destun Lleol, Cenedlaethol a Rhyngwladol

Sgiliau annatod - Mae'r rhain yn sail i'r Pedwar Diben ac fe'u datblygir trwy ystod o ddysgu ac addysgu

Creadigrwydd ac Arloesi Meddwl yn Feirniadol a Datrys 
Problemau

Effeithiolrwydd Personol Cynllunio a Threfnu

Dysgwyr 
uchelgeisiol, galluog 

sy’n barod i 
ddysgu drwy gydol 

Cyfranwyr mentrus, 
creadigol, yn barod i 
chwarae rhan lawn 

mewn bywyd a gwaith

Dinasyddion 
moesegol, 

gwybodus Cymru 
a'r byd 

Unigolion iach, hyderus, 
sy’n barod i fyw 

bywydau boddhaus fel 
aelodau gwerthfawr o 

gymdeithas.

Wrth galon y Cwricwlwm i Gymru mae’r Pedwar Diben. Y rhain yw datblygu plant a phobl ifanc i fod yn:



Dilyniant ac AsesuMae asesu yn rhan annatod o'n 
cynlluniau cwricwlwm yn Awel y 
Mynydd. Ei bwrpas trosfwaol yw 
cefnogi pob plentyn i wneud 
cynnydd. Rydym yn angerddol y 
byddwn yn cynnal safonau uchel 
mewn sgiliau tra'n cyflwyno'r 
cwricwlwm newydd. Bydd 
gennym hefyd ddisgwyliadau 
uchel ar bob plentyn i’w galluogi i 
fod yn llwyddiannus yn eu 
bywydau. Er mwyn gwneud hyn 
yn effeithiol mae angen 
partneriaeth gref rhwng athrawon 
a phlant.

Cynnydd 

Mae’r ymarferwyr addysgol yn 
yr ysgol yn gyfrifol am sicrhau 
bod asesu’n canolbwyntio ar 
symud dysgu yn ei flaen. 
Mae dealltwriaeth glir o'r hyn a 
ddysgwyd yn flaenorol ac ar hyn 
o bryd yn sicrhau bod y 
disgyblion yn cael eu herio a'u 
cefnogi gyda'u hanghenion 
addysgol.

Asesu ar gyfer Dysgu (AagD) 

Yn Awel y Mynydd mae plant ac athrawon fel ei gilydd 
yn canolbwyntio ar ddefnyddio strategaethau asesu ar 

gyfer dysgu cyfoes. Defnyddir y rhain i ddatblygu 
agweddau a dulliau dysgu sy'n meithrin annibyniaeth, 

cynnydd ac ymrwymiad i ddysgu.

Metawybyddiaeth 

Yn syml, metawybyddiaeth yw meddwl am feddwl neu ddysgu sut i 
ddysgu! Mae'n ein helpu i ddeall y prosesau dysgu rydym wedi'u 

defnyddio ac felly'n gwella ein dysgu. 
Mae dulliau metawybyddiaeth a hunanreoleiddio o addysgu yn cefnogi 

disgyblion i feddwl am eu dysgu eu hunain yn fwy penodol, yn aml trwy 
addysgu strategaethau penodol iddynt ar gyfer cynllunio, monitro a 

gwerthuso eu dysgu.



Bydd dysgu yn cael ei gyflwyno 
mewn ffordd sydd orau i'r plant a 

bob amser wrth weithio gyda chi i'w 
cefnogi yn eu datblygiad.

Nid yw dysgu yn gysylltiedig ag oedran plentyn. Efallai na fydd dysgu yn digwydd yn yr un ffordd i bob plentyn. Efallai 
na fydd dysgu yn digwydd ar yr un pryd i bob plentyn.

Bydd plant yn symud ymlaen wrth iddynt: Ddysgu mwy. 

Mae eu sgiliau cyfathrebu yn gwella. Mae eu dealltwriaeth 

o bethau yn dyfnhau. Mae eu sgiliau yn gwella.

Efallai y bydd adegau pan fydd plant yn symud ymlaen yn gyflym. Efallai 

y byddan nhw’n arafu i ddeall pwnc yn well Byddan nhw’n darganfod 

pethau sydd o ddiddordeb iddyn nhw a rhai sydd ddim.



GWELLIANT 
PARHAUS

Cynllunio i roi'r cyfleoedd hyn 
ar waith gyda'r adnoddau 
sydd ar gael inni.

Bydd ein Taith Cwricwlwm i Gymru yn parhau gydag addysg a lles y 
disgyblion yn ganolog iddi.

Gweithredu'r cynlluniau a 
chynnig yr addysg orau.

Adolygu pa mor effeithiol 
oedd y profiadau a'r 
cyfleoedd.

Gweithredu ar y 
canfyddiadau a gwella drwy 
gydweithio â’n rhanddeiliaid 
a’n cymunedau.

Wrth i ni barhau i ddatblygu ein cwricwlwm byddwn yn adnabod y cyfleoedd i 
ddysgu a phrofi pethau newydd.


