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Cyfarfod Cynllunio’r Grŵp Addysg  

Dydd Mercher 9 Medi, 10:30am-12:30 

Microsoft Teams 

Cofnodion 

Mynychwyr 

• Rebecca Falvey, Busnes yn y Gymuned (BITC) 
• Catrin James, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid 

Gwirfoddol (CWVYS) 
• Patience Bentu, Cyngor Hil Cymru 
• David Smith, Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru 
• Sian Rees, , Cyngor Rhyngffydd Cymru 
• Elin Maher, Mentrau Iaith Cymru 
• Dan Roberts, Canolfan Cydweithredol Cymru 
• Susie Ventris Field, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) 
• Ginger Wiegand, Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) 
• Ben Lloyd, CGGC 
• Fiona Harris, CGGC 

 

Cofnodion o’r cyfarfod cynllunio blaenorol 

Derbyniodd y grŵp y cofnodion. Cafwyd trafodaeth ynghylch defnyddio 
Zoom mewn cyfarfodydd – haws ymgysylltu a mwy o gyfleoedd ar hyn o 
bryd i ddefnyddio cyfleusterau cyfieithu. 

Eitemau posibl ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogion nesaf  

Siaradodd Ben am adfer a gofynnodd sut oedd y grŵp eisiau mynd i’r 
afael â’r eitemau o ran y cwricwlwm. 

Dywedodd Elin ei fod yn gyfnod pwysig gyda disgyblion yn dal lan, ond 
roedd hi’n bwysig hefyd cael cyfleoedd i ddal lan â llesiant ac roedd y 
sector gwirfoddol mewn sefyllfa ddelfrydol i gynorthwyo â hyn. 

Dywedodd Rebecca fod ysgolion a cholegau wedi gofyn i BiTC 
ganolbwyntio ar lesiant a gwydnwch ar gyfer eu gweithdai Sgiliau Bywyd 
Barclays. 
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Nododd Susie nad oedd y Grŵp Rhanddeiliaid Strategol (SSG) wedi cael 
cyfarfod, felly roedd hi’n anodd deall lle roedden nhw arni ac roedd hi’n 
bwysig ailsefydlu’r cyfathrebu â swyddogion LlC. 

Roedd Catrin yn cytuno a bod angen i’r sector ddangos yr hyn y gallant 
eu cynnig i gefnogi dysgwyr a’r hyn y gallant eu gwneud i gymryd rhan yn 
y cwricwlwm. Bydd cyfarfod nesaf yr SSG ar 23 Mawrth a hwn fydd 
cyfarfod cyntaf y flwyddyn, felly mae angen edrych ar weithgareddau 
cwricwlwm ychwanegol, o bosibl cyfleoedd preswyl. 

Roedd aelodau’n pryderu fod bwlch mewn cynllunio strategol – angen 
asesu meysydd gwario er mwyn bod yn effeithiol. 

Cytunodd Ginger, gan nodi bod y mewnosodiad cyfredol wedi’i 
ddadwladychu a bod esiamplau da y gellid eu defnyddio o bob rhan o’r 
byd. 

Teimlai’r aelodau bod angen mecanwaith i helpu’r sector gwirfoddol i 
ymgysylltu ag ysgolion a bod angen rhyw fath o broses sicrhau ansawdd. 
Cydnabu fod angen i’r sector gwirfoddol edrych am gyllid y tu hwnt i 
Lywodraeth Cymru a’r adran Addysg. 

Siaradodd Sian am y Gweithgorau Cynghori a’r angen am ragor o 
wybodaeth am y cwricwlwm – ceisio mynd i’r afael â gwybodaeth 
anghywir a damcaniaethau cynllwyn – gan ganolbwyntio ar lesiant. 

Nododd Catrin fod Cynghrair Dysgu Byd-Eang Cymru eisiau 
blaenoriaethu mynd i’r afael â gwybodaeth anghywir (a sgiliau ymdrin â 
gwybodaeth anghywir) yn fwy cyffredinol wrth i bobl ddychwelyd i’r 
ysgol ar ôl COVID. 

Teimlai Dan ei fod yn bwysig sicrhau bod Menter Gymdeithasol yn cael ei 
hymwreiddio mewn entrepreneuriaeth wrth ddatblygu’r cwricwlwm er 
mwyn helpu plant i ddysgu a datblygu sgiliau. 

Nododd Catrin ei fod yn beth cyffredin i’r sector gael gwybodaeth am y 
cwricwlwm yn hwyr. 

Teimlai David na ddylem fychanu’r pwysau yr oedd LlG oddi tani. 
Roeddent wedi bod yn edrych ar ddefnyddio Zoom a Teams yn 
rhyngwladol ac roedd llawer o gyfleoedd i gyflwyno apiau i helpu’r plant 
i gymryd rhan. Cwestiynodd sut roedd y sector yn cefnogi athrawon a 
phlant i fwynhau’r hyn yr oeddent yn ei wneud. Pryderon ynghylch 
Bagloriaeth Cymru a sut i gynnig adnoddau am ddim ar-lein. Gall y 
Consortia Rhanbarthol fod mewn sefyllfa dda i helpu ar lefel leol. 
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Mynegodd llawer o’r aelodau bryderon ynghylch y Consortia 
Rhanbarthol. 

Teimlai Susie fod gwybodaeth anghywir wedi’i chyflwyno ynghylch 
dychwelyd i’r ysgol a bod angen yr adnoddau a’r cymorth a oedd ar gael. 
Roedd risgiau diogelu, ond roedd ysgolion yn dweud na wrth bethau fel 
risg ddiogelwch, ond bod angen rheoli’r risg. Canllawiau cenedlaethol ar 
gyfer ysgolion? 

Siaradodd Elin ynghylch gweithio gyda’r heddlu ar lefel ranbarthol i 
gyflwyno gwybodaeth i grwpiau ffydd a gweithio gyda Chynghorau 
Gwirfoddol Sirol (CVCs) fel bod yr wybodaeth honno’n cael ei chadw 
mewn man canolog ac yn gallu cael ei ffrydio i lawr. Lleisiodd bryder 
ynghylch y Consortia Rhanbarthol. Teimlai fod y cyfnod hwn yn gyfle i 
ddangos yr hyn y gallai’r sector gwirfoddol ei wneud a bod y sector yn 
gallu cyflwyno cyfathrebiadau addysg. 

Nododd Dan fod Fframwaith Cynhwysiant Digidol Cymru yn lansio’n 
fuan. 

Teimlai Susie ei fod yn bwysig gwneud y cyfarfod cyntaf â’r Gweinidog 
newydd yn gyfarfod arddangos. Mae Brexit wedi effeithio ar addysg ac 
roedd lliaws o gyfleoedd i bobl ifanc. Teimlai y dylai’r grŵp lunio papur 
eglur sy’n dangos sut mae’r trydydd sector yn cyflwyno’r cwricwlwm 
newydd – mae llawer o astudiaethau achos y gellid eu dangos fel 
enghreifftiau, a chael pethau y sicrhawyd eu hansawdd ar Hwb. 

Siaradodd Catrin am y Fframwaith Ymgysylltu ag Ieuenctid a oedd yn 
cael ei ailwampio. Llesiwyd pryderon ynghylch addysg a hyfforddiant ôl-
orfodol a chyflogaeth ieuenctid a hyfforddiant a’r goblygiadau i’r rheini 
drwy gyfrwng y Gymraeg. Cred Ben fod y materion yn cael sylw drwy 
Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth. 

Nododd Rebecca ei bod wedi cael gwahoddiad i gynorthwyo â’r gwaith o 
adolygu’r fframwaith ymgysylltu ag ieuenctid fel rhanddeiliad. Bydd yn 
mynychu sesiwn cyflogadwyedd a darpariaeth ar ddiwedd mis Mawrth. 
Bydd CWVYS hefyd yn mynychu. 

Teimlai Elin y dylai’r grŵp ofyn am gyllideb wedi’i chlustnodi ar gyfer 
cyllideb gyfoethogi i ysgolion – angen dangos enghreifftiau o sut gall 
symiau bach o arian helpu. Angen pwysleisio sut rydym wedi ymgysylltu 
ag ysgolion yn ystod y pandemig gan wneud pethau ychwanegol sydd 
wedi cael effaith ar athrawon a dysgwyr. 
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Cyflwynodd Ben y syniad o gael arddangosfa yn y Senedd o bosibl neu 
efallai gael ymweliad gan y Gweinidog newydd er mwyn arddangos 
enghreifftiau. 

 

Camau gweithredu: 

Wedi cytuno ar dair eitem agenda ar gyfer y cyfarfod â’r Gweinidog yn y 
dyfodol: 

• Adfer a chyfleoedd dal lan ar gyfer llesiant  
• Y rôl y gall y sector ei chwarae o ran cefnogi’r cwricwlwm. 
• Addysg ôl-orfodol gan gynnwys AU, AB, prentisiaethau a chymorth 

cyflogaeth a sgiliau i ieuenctid. 

Diweddariad gan gynrychiolwyr y sector gwirfoddol ar grwpiau 
rhanddeiliaid Llywodraeth Cymru  

• Susie i anfon y grynodeb o’r SSG 

Nododd Ginger nad oedd y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil 
wedi cyfarfod ac roedd yn gofidio ynghylch y ffaith mai dim ond un aelod 
o’r sector gwirfoddol oedd yn ymwneud â hi. Nododd Ben nad oedd 
strwythur i fwyd i mewn i’r gwaith ymchwil. 

Unrhyw fater arall  

Gofynnodd Susie a allai unrhyw aelodau a oedd yn gwneud unrhyw beth 
ym maes addysg o ran COP26 gysylltu â hi. 

Cam gweithredu 

CGGC i ysgrifennu at y Gweinidog i ddiolch iddi am ei chefnogaeth.  


