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RHAGARWEINIAD 
Yn Ysgol Uwchradd Tywyn, mae angen i ni fod yn glir SUT mae ein cwricwlwm yn cael ei 
gyflawni, SUT yr ydym yn bwriadu ei gyflawni a SUT y byddwn yn asesu ac yn recordio cynnydd. 
  
Mae’r Ddeddf Diwygio Addysg 1988 yn gosod arnom ddyletswydd statudol i sicrhau fod y 
disgyblion yn dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol.  Nid ydym yn credu fod y Cwricwlwm 
Cenedlaethol yn mynegi y cyfan o’r cwricwlwm ddylai fod ar gael i bob disgybl. 
  
HAWL Y DISGYBL 
Mae gan ddisgyblion Ysgol Uwchradd Tywyn yr hawl i ddilyn cwricwlwm sy’n eang, gyson, 
gydlynol, addas, wahaniaethol ac ynddo ddilyniant. 
  
Ehangder - Bydd cwricwlwm eang yn dod â disgyblion i gysylltiad ag elfennau dysgu. 
  
Cydbwysedd - Bydd cwricwlwm cytbwys yn sicrhau fod pob rhan o’r dysgu a’r profiad yn cael 
sylw arbennig mewn perthynas ag eraill ac a’r cwricwlwm cyfan. 
  
Cysondeb - Caiff cwricwlwm cyson ei gynllunio yn ei gyfanrwydd, a bydd yn cyfrannu tuag at 
gynnydd a chyrhaeddiad disgyblion. 
  
Addasrwydd - Bydd cwricwlwm addas yn paratoi disgyblion i fod yn aelodau o’u cymuned. 
  
Gwahaniaethu - Mae’r cwricwlwm yn adlewyrchu nodau eang addysg, sy’n addas i bob plentyn 
beth bynnag fo’i allu, ond mae’n cydnabod y gwahaniaethau sy’n bodoli rhwng plant o’r un 
oedran, ac oddifewn i’r un dosbarth.  Mae gwahaniaethu yn golygu llunio y dasg i siwtio y 
disgyblion, creu cydbwysedd rhwng sialens, a’r gallu i lwyddo ar gyfer pob disgybl ar draws yr 
ystod gallu.  Mae’n awgrymu fod angen amrywio yn y dysgu a threfn y dosbarth. 
  
Dilyniant - Rhoddir ystyriaeth i ddysgu y disgybl hyd yma, ynghyd a’i barodrwydd i dderbyn 
profiadau newydd. 
  
Dylai cwricwlwm cyfan Ysgol Uwchradd Tywyn roi sylfaen addysgol gadarn i’r disgyblion i gyd: 

 
 ym mhopeth a wnelo a’g iaith, llythrennedd a rhifedd; 

 
 eu galluogi i wneud penderfyniadau a dewisiadau deallus ym mhob cam; 

 
 magu safbwynt ddeallus ynglyn â rôl yr unigolyn yn y gymuned, y gymdeithas a byd 

gwaith; 
 

 magu hyblygrwydd agwedd a’r parodrwydd i ddysgu fydd yn ddigon i ymdopi ag unrhyw 
newidiadau yn y gymdeithas, ym myd gwyddoniaeth, technoleg a phatrymau gyrfau; 

 
 dangos gwerthoedd personol wedi eu seilio a’r onestrwydd ac ymddiriedaeth, 

goddefgarwch, dealltwriaeth, gofal a pharch tuag at eraill, fydd yn sail i berthynas bersonol 
a chymdeithasol effeithiol; 



 

 

  

 gwerthfawrogi dimensiwn ysbrydol a moesol bodolaeth, gwerthfawrogi y celfyddydau o 
bob math, creadigol, mynegiannol, esthetig a’r gallu i ddefnyddio amser hamdden yn gall; 

 
 cydnabod yr angen i ddadlau dros hawliau dynol eraill, yn arbennig y rhai hynny nad sydd 

mewn safle i ddadlau eu hachos eu hunain; 
 

 gwerthfawrogi a chydnabod natur unigryw amiddiwylliannol, amlffydd cymdeithas; 
 

 deall y rhesymau am anghydraddoldeb cyfle a thriniaeth gaiff llawer o bobl oherwydd 
ethnigrwydd, rhyw, dosbarth cymdeithasol neu anabledd, a gweld yr angen i ddileu y 
rhagfarn yma; 

 
 i fagu llythrennedd economaidd a gwleidyddol fydd yn digon i’w galluogi i gyfrannu i 

ddatblygiad cymdeithas, a chymryd rhan ynddi; 
 

 gwerthfawrogi eu cymuned, a bod yn fodlon cyfrannu tuag at fywyd y gymuned, ac edrych 
ar ôl eu hamgylchedd. 

  
Cred Ysgol Uwchradd Tywyn fod y broses o ddysgu ac addysgu yr un mor bwysig a chynnwys y 
cwricwlwm, yn ei allu i hyrwyddo cynnydd a chyrhaeddiad y disgyblion.  Yr ydym hefyd yn 
cydnabod gwerth dysgu mewn sefyllfaoedd anffurfiol. 
  
Bydd yr ysgol yn gwneud pob ymdrech i: 
  

 hyrwyddo y farn y dylai dysgu fod yn brofiad sydd yn: 
  
  cael eu fwynhau 
  yn werth eu wneud 
  yn magu hyder 
  

 fydd yn arwain i: 
  
  gyfleoedd 
  gyfrifoldebau 
  a dysgu am oes 
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