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Cofnodion o’r cyfarfod cynllunio blaenorol  

Derbyniodd y grŵp y cofnodion. 

 

Cerrig Milltir ar gyfer datblygu’r cwricwlwm – cynllunio ein rhaglen waith 

Dywedodd Georgina fod canllawiau ar gyhoeddi’r Cwricwlwm Cenedlaethol wedi’i gyhoeddi ym mis 

Ionawr Cyflwynwyd y Bil ym mis Gorffennaf a bydd yn mynd drwy broses graffu yn yr Hydref. Mae 

ymgynghoriad ar agor. Bydd trafodaeth penaethiaid ym mis Rhagfyr ac, os caiff ei basio, bydd yn cael 

Cydsyniad Brenhinol ym mis Ebrill. Mae dogfen Disgwyliadau a Rennir wrthi’n cael ei datblygu, sy’n 

siarad am ymddygiadau a’r hyn y disgwylir i bobl ei wneud. Mae Llywodraeth Cymru eisiau sicrhau 

bod pawb yn cael cyfle i gyfrannu at weledigaeth eglur. 

Nododd Catrin nad oedd hi’n ymwybodol o gyfleoedd i gyfrannu at y ddogfen Disgwyliadau a Rennir. 

Dywedodd Georgina fod Llywodraeth Cymru yn disgwyl i’r cwricwlwm gynnwys cymunedau a 

grwpiau, nid rhieni yn unig. Byddai ei gweledigaeth ar gyfer y rhwydweithiau yn cynnwys y sector. 



Hoffai Llywodraeth Cymru i’r sector ddweud wrthynt am yr hyn y mae’r sector yn ei wneud er mwyn 

iddynt allu ymgysylltu’n effeithlon.   

Dywedodd Catrin fod angen i rôl y sector gael ei gynnwys mewn dogfennaeth er mwyn i bobl ddeall 

ble mae’r sector yn ffitio i mewn i’r gwaith hwn ac mae angen i’r sector gael ei gynnwys ar 

ddechrau’r broses gynllunio. 

Dywedodd Georgina y gallai’r rhwydweithiau fod yn rhan o’r gwaith o godi ymwybyddiaeth ysgolion 

o BAME neu faterion sy’n ymwneud â’r newid yn yr hinsawdd. Mae Llywodraeth Cymru yn 

ymrwymedig i gynhwysiant, ond ni ddylai fod yn farnwr terfynol ar yr hyn y mae ysgolion a dysgwyr 

yn ei ystyried yn berthnasol ac mae’n bosibl y bydd angen trafodaeth bellach. Mae’r cwestiwn yn 

parhau ynghylch sut yr hwylusir y rhyngweithio rhwng rhanbarthau ac ysgolion wrth ddatblygu eu 

cwricwla eu hunain. 

Holodd Kevin ynghylch pecynnau gwybodaeth ar gyfer ysgolion. Dywedodd Georgina nad oedd 

Llywodraeth Cymru wedi gwneud penderfyniad ar hyn, ond mae angen i ysgolion wybod i ble gallant 

fynd am gymorth. 

 

Eitemau posibl ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogion nesaf – cysylltiadau rhwng y cwricwlwm newydd 

a gwirfoddoli, gweithredu cymdeithasol a dinasyddiaeth  

Siaradodd Felicitie am wneud gwirfoddoli a gweithredu cymdeithasol yn rhan o’r cwricwlwm, sgwrs 

roedd y grŵp wedi’i ddechrau cyn Covid. Mae hi’n gweithio ar bapur Cyngor Partneriaeth y Trydydd 

Sector (TSPC) ar y pwnc. 

Nododd Elin y bydd heriau o ran sut fydd gwirfoddoli’n cael ei weithredu ar ôl Covid. Mae 

manylebau arholiadau’n cael eu hadolygu ar hyn o bryd ac roedd hi’n meddwl tybed a fyddai cyfle i 

ofyn i’r manylebau gael eu hadolygu. 

Dywedodd Dan fod Canolfan Cydweithredol Cymru yn ceisio cael gwerthoedd mentrau cymdeithasol 

a chydweithredol wedi’u hymwreiddio yn yr elfen entrepreneuriaeth o addysg yng Nghymru. 

Dywedodd David ei fod yn cytuno, ond roedd cwestiynau ynghylch sut gellid gwneud hyn. Nododd 

her tystysgrif uwch Bagloriaeth Cymru. Mae wedi’i awgrymu y dylai CGGC godi hyn ar lefel uwch 

mewn trafodaethau â Chymwysterau Cymru. Dywedodd fod angen ymateb lleol a bod angen i 

ysgolion feithrin cydberthnasau â Chynghorau Gwirfoddol Sirol (CVCs). Nododd Paul nad yw addysg 

yn digwydd mewn ysgolion yn unig a’i fod yn poeni ynghylch pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed. Nododd 

nad gwirfoddoli yw gwaith ieuenctid nac i’r gwrthwyneb. 

Dywedodd Catrin fod y sector addysg yn ymwybodol o wirfoddoli, ond mae problem ynghylch ei roi 

ar waith. Yn ystod cyfarfod diwethaf y Grŵp Rhanddeiliaid Strategol (SSG), sylweddolwyd y byddai 

angen cymryd camau i edrych ar sut i gael gwybodaeth o’r sector gwirfoddol i mewn i fyd addysg. 

Mae angen diweddariad ar yr amserlen ar gyfer hyn. 

Dywedodd Ginger y byddai’n ddiofal i beidio â chyflwyno eitem ar effaith Covid-19 a chau ysgolion, 

gan edrych ar sut i fynd i’r afael ag anghyfartaledd ac anghydraddoldeb – er enghraifft, gwyddom na 

wnaeth gliniaduron gyrraedd llawer o blant duon. Hefyd, beth fyddai ysgolion yn ei wneud pe bai 

cyfyngiadau symud yn cael eu cyflwyno eto er mwyn osgoi’r un problemau. Dywedodd Catrin fod 

datgysylltiad polisi ar draws nifer o feysydd, gan gynnwys prydau ysgol am ddim a chynhwysiant 

digidol. Dywedodd Denise fod angen cyd-destun asesu ehangach er mwyn deall pa gymorth sydd ei 

angen ar deuluoedd. Dywedodd Elen fod angen i ni ofyn i’r Gweinidog beth oedd y weithdrefn o ran 

coladu problemau a chyflawni’r addewid ar gynhwysiant digidol. Nododd Ginger dystiolaeth fod 



plant mewn ysgolion preifat wedi cael llawer mwy o hyfforddiant ar-lein nag ysgolion gwladol. Mae’n 

fodlon drafftio briff ar hyn i gyd. 

Dywedodd Ben y dylem eirio hyn fel pryderon ynghylch sut mae pobl wedi bod o dan anfantais o’u 

cymharu â’u cymheiriaid oherwydd absenoldebau hir o’r ysgol a gofyn beth fydd yn digwydd os bydd 

hyn yn digwydd eto, gydag asesiad ar grwpiau sy’n wynebu cael eu hymyleiddio a’u rhoi o dan 

anfantais. 

Nododd Paul a Ben yr amser hir i aros tan y Cyfarfod Gweinidogion nesaf a gallai fod mwy o 

ddatblygiadau erbyn hynny. Dywedodd Ben y gallai nifer bychan ohonom gwrdd yn ddiweddarach i 

ddethol y pwyntiau pwysicaf ar gyfer y papur. Dywedodd Paul fod yn rhaid i waith gael ei wneud 

rhwng cyfarfodydd, nid yn y cyfarfodydd yn unig. Hoffai Marianne gymryd rhan yn y papur, gan nodi 

fod cau ysgolion wedi amlygu problemau ynghylch prinder mannau awyr agored a chyfleoedd i 

gymdeithasu. Gallai ysgolion chwarae rhan mewn datrys y problemau hyn yn y dyfodol pe bai 

cyfyngiadau symud yn digwydd eto. 

Nododd Catrin y dylai awdurdodau lleol ddarparu lefel well o atebolrwydd. 

 

Camau gweithredu: 

Ben i siarad â Ginger ynghylch strwythur papur gan edrych ar effaith cau ysgolion ar gydraddoldeb, 

yna gofyn i’r grŵp am dystiolaeth i fwydo i mewn i’r papur. Wedyn, bydd grŵp llai o faint yn llunio’r 

papur terfynol cyn y Cyfarfod Gweinidogion ym mis Rhagfyr. Os bydd unrhyw beth brys yn digwydd, 

gallwn ni ysgrifennu at y Gweinidog. 

Felicitie i lunio papur gwirfoddoli ieuenctid drafft ar gyfer TSPC a dosbarthu crynodeb ohono i’r grŵp 

Addysg. 

 

Diweddariad gan gynrychiolwyr y sector gwirfoddol ar grwpiau rhanddeiliaid Llywodraeth Cymru  

Nid yw’r Grŵp Rhanddeiliaid Strategol wedi cwrdd. Nid yw’r grŵp wedi clywed unrhyw beth am y 

Gweithgor ar gyfer y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad Addysgol. Mae’r 

Gweithgor Dylunio Bagloriaeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar yr her tystysgrif sgiliau uwch. 

Cam gweithredu 

David Smith i gysylltu â’r grŵp ynghylch cyfarfod i drafod yr ymgynghoriad ar Fagloriaeth Cymru. 

 

Unrhyw fater arall 

Gofynnodd Catrin am grŵp addysg ar faterion BAME. Roedd Rocio Cifuentes o EYST wedi lobïo i fod 

ar y grŵp, ond nid yw wedi cael ymateb.   

Nododd Paul fod dyddiad y Cyfarfod Gweinidogion ar yr un diwrnod â chyfarfod Grŵp Rhanddeiliaid 

Strategaeth y Cwricwlwm. 

Cam gweithredu 

CGGC i wirio a yw’r Cyfarfod Gweinidogion a chyfarfod y Grŵp Rhanddeiliaid Strategaeth y 

Cwricwlwm yn gwrthdaro. 

 

 


