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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR  

5 Hydref 2022 

Adroddiad gan:  Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr GwE 

Pwnc:     Y Daith Ddiwygio:  Adroddiad cynnydd 

 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad  

1.1 Cyflwyno adroddiad cynnydd pellach i aelodau'r Cyd-bwyllgor ar baratoadau ysgolion i waith 

Cwricwlwm i Gymru yn sgil yr agenda adnewyddu a diwygio.   

 

2.0  Cefndir  

2.1 Ers 2015 a chyhoeddi Dyfodol Llwyddiannus, sef adolygiad annibynnol gan yr Athro Graham 

Donaldson yn cynnig 68 argymhelliad ar wella addysg yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru 

wedi cychwyn ar gylch newid sylweddol i wireddu Cwricwlwm newydd i Gymru.   

 

2.2 Cefnogwyd ysgolion a lleoliadau ar draws y rhanbarth i fynd i'r afael â'r daith ddiwygio 

sylweddol hon ers 2017, yn unol â strategaeth Cwricwlwm i Gymru y rhanbarth. Mae 

enghreifftiau o weithgareddau fel hyn yn cynnwys datblygu addysgeg effeithiol, ystyried 

asesu pwrpasol gan gynnwys asesu ar gyfer dysgu, datblygu adolygiad gan gymheiriaid ac 

arwain newid yn unol â gwaith ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu. 

 

2.3 Ers mis Mawrth 2020, yn ddi-os, mae Covid-19 wedi effeithio ar allu a chynhwysedd ysgolion 

i fynd i'r afael â'r daith ddiwygio. Wrth i ysgolion roi blaenoriaeth i ymateb i'r pandemig, 

amharwyd ar y rhan fwyaf o'u hamserlenni a'u cynlluniau gwreiddiol i baratoi ar gyfer 

gweithredu'r cwricwlwm newydd. Mae Covid-19 yn parhau i fod yn her wrth i achosion godi 

a gostwng ac arweinwyr yn delio gydag absenoldebau staff a phrinder athrawon llanw. 
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2.4 Mae'r adroddiad hwn, Atodiad 1, yn ddilyniant i'r adroddiad cynnydd blaenorol yn Nhymor 

yr Hydref 2021 a oedd yn ystyried ymateb ysgolion i waith Cwricwlwm i Gymru yn sgil yr 

agenda adnewyddu a diwygio yn ystod pandemig parhaus Covid-19. Mae'r adroddiad yn 

amlinellu ble mae ysgolion ac UCD arni ar hyn o bryd wrth iddynt barhau i baratoi at y 

Cwricwlwm i Gymru, ac mae'n seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd gan Ymgynghorwyr Cefnogi 

Gwelliant GwE wrth iddynt gefnogi ysgolion yn ystod tymor y Gwanwyn a'r Haf, 2022. 

 

3.0     Materion i’w hystyried 

3.1 Cytunwyd ar yr agweddau yn y rhestr a ganlyn gyda Llywodraeth Cymru a'r 

rhanbarthau/partneriaethau fel y prosesau sydd angen i ysgolion a lleoliadau addysg eu 

cwblhau er mwyn bod yn barod i wireddu'r cwricwlwm ym mis Medi 2022.  Mae'r agweddau 

hyn yn cyd-fynd yn union â'r camau a amlinellir yn y ddogfen 'Y Daith i weithredu'r 

Cwricwlwm'. Mae pob rhanbarth/partneriaeth wedi cyfrannu at y darlun cenedlaethol 

cyffredinol a rannwyd â'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg. Cofnodwyd cynnydd ar gyfer:  

• Adnabod ffactorau unigryw yr ysgol a sut mae'r rhain yn cyfrannu at y pedwar diben 

• Adolygu'r weledigaeth, y gwerthoedd a'r ymddygiadau i gefnogi gwireddu'r 

cwricwlwm.   

• Dealltwriaeth o ystyriaethau dylunio cwricwlwm gan gynnwys elfennau mandadol a 

pholisi ieithyddol yr ysgol  

• Adolygu modelau dylunio'r cwricwlwm ac ymchwilio i'w haddasrwydd i'r ysgol  

• Ystyried rôl cynnydd, asesu ac addysgeg yn y cwricwlwm/cyd-destun lleol.   

• Dylunio, cynllunio a pheilota'r modelau cwricwlwm arfaethedig, gwerthuso'r 

dyluniadau cychwynnol a datblygu cynlluniau ar gyfer y tymor canolig 

 

3.2 Yn ystod Tymhorau'r Gwanwyn a'r Haf 2022, mae pob Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant 

wedi ymweld ag ysgolion ac UCD i ganolbwyntio ar y Cwricwlwm i Gymru. Mae 

Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant wedi gweithio ochr yn ochr ag arweinwyr ysgolion i gyd-

lunio trosolwg a chofnodi'r cynnydd y mae'r ysgol wedi'i wneud wrth baratoi am y 

cwricwlwm newydd.  Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r wybodaeth a gasglwyd o'r ymweliadau 

hyn ar lefel ranbarthol.  

 

3.3 Mae'r adroddiad hefyd yn crynhoi Cynnig Dysgu Proffesiynol a chymorth GwE i ysgolion. 

Hefyd, ceir crynodeb o'r meysydd i'w datblygu a'u cefnogi ymhellach a'r blaenoriaethau 
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rhanbarthol lefel uchel.  Bydd y blaenoriaethau hyn yn llywio'r cynlluniau busnes rhanbarthol 

a rhaglen waith GwE ar gyfer Tymor yr Hydref 2022 ymlaen. 

 

4.0 Argymhellion 

4.1 Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor dderbyn a chymeradwyo cynnwys yr adroddiad. 

 

5.0  Goblygiadau ariannol  

5.1  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r adroddiad hwn.  Bydd GwE yn gweithredu 

oddi mewn i'r adnoddau ariannol presennol. 

 

6.0  Effaith o ran cydraddoldeb  

6.1   Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn. 

 

7.0  Goblygiadau Personél  

7.1   Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn 

 

8.0  Ymgynghori a wnaed  

8.1   Ymgynghori â Bwrdd Rheoli GwE a'r Cyd-bwyllgor. 

 

9.0   Atodiadau  

9.1  Atodiad 1 - Adroddiad Cynnydd ar Y Daith Ddiwygio: Tymor yr Haf 2022  

 

 
BARN Y SWYDDOGION STATUDOL  
 
Swyddog Monitro:  
Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb. 

 
Swyddog Cyllid Statudol:  
Nodaf fod rhan 5 o’r adroddiad yn cadarnhau nad oes unrhyw ymhlygiadau ariannol yn codi o’r 

adroddiad, a bydd GwE yn gweithredu o fewn eu hadnoddau ariannol cyfredol. Felly, nid oes gennyf 

sylwadau i’w ychwanegu i’r adroddiad o safbwynt priodoldeb ariannol. 

 
 
 
 
 


