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Annwyl David 
 
 
Diolch yn fawr am eich llythyr dyddiedig 4 Rhagfyr yn gofyn am fy sylwadau ar y materion a 
godwyd yn Neiseb P-95-860 Dylid gwneud Gwersi Sgiliau Bywyd yn Orfodol ar y 
cwricwlwm. Rydych yn cyfeirio'n benodol at y materion y mae’n eu codi, megis cyllid, rhyw a 
pherthnasoedd, gwleidyddiaeth a sgiliau byw sylfaenol.  
 
Y cwricwlwm presennol 
 
Addysg Rhyw a Pherthnasoedd 
Mae Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol yn un o'r 
meysydd dysgu yn y Cyfnod Sylfaen ar gyfer dysgwyr 3-7 oed. Mae plant yn dysgu 
amdanynt eu hunain a'u perthynas â phlant eraill ac oedolion o fewn y teulu a'r tu allan iddo. 
Mae Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) yn rhan o'r cwricwlwm ar gyfer pob disgybl 
cofrestredig 7 i 16 oed mewn ysgolion a gynhelir. Ei nod yw paratoi dysgwyr i fod yn 
effeithiol yn bersonol ac yn gymdeithasol drwy ddarparu profiadau dysgu lle gallant 
ddatblygu a defnyddio sgiliau, archwilio agweddau a gwerthoedd personol, a chaffael 
gwybodaeth a dealltwriaeth briodol. Diben y fframwaith ABCh yw helpu ysgolion i gynllunio 
eu rhaglen ABCh er mwyn sicrhau bod yr addysg yn cael ei chyflwyno mewn modd eang, 
cyfannol a chytbwys. Mae gan ysgolion yr hyblygrwydd i ddewis pynciau priodol o'r 
fframwaith fel cyd-destunau ar gyfer dysgu. Cyfrifoldeb yr ysgol yw cynllunio a darparu 
rhaglen eang a chytbwys i ddiwallu anghenion eu dysgwyr. Gall ysgolion weithio gyda 
sefydliadau arbenigol ar agweddau ar y ddarpariaeth ABCh.  
 

mailto:Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales
mailto:Government.Committee.Business@gov.wales


Addysg Ariannol 
Mae'r fframwaith ABCh yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o rôl a 
phwysigrwydd arian. Mae’n eu helpu i ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau fel defnyddwyr a 
meithrin gallu ariannol a fydd yn eu galluogi i ffurfio barn effeithiol a gwneud penderfyniadau 
effeithiol mewn perthynas â materion economaidd. Yng Nghyfnod Allweddol 2, mae 
dysgwyr yn cael cyfle i ddeall pwysigrwydd gofalu am eu harian a’r manteision sy’n 
gysylltiedig â chynilo arian yn rheolaidd. Yng Nghyfnod Allweddol 3, mae dysgwyr yn cael 
cyfle i ddeall canlyniadau economaidd a moesegol y penderfyniadau ariannol personol y 
maent yn eu gwneud fel defnyddwyr, gan ystyried cynlluniau fel Masnach Deg. Yng 
Nghyfnod Allweddol 4, mae dysgwyr yn cael cyfle i ddysgu am eu hawliau fel defnyddwyr 
a’u cyfrifoldebau o safbwynt rheoli cyllideb, a hefyd am bwysigrwydd cynllunio ar gyfer eu 
dyfodol ariannol a sut i gael gafael ar gyngor ariannol. Yn olaf, mae dysgwyr ôl-16 yn cael 
cyfle i werthuso cyngor ariannol, cymryd cyfrifoldeb personol am waith cynllunio ariannol, a 
rheoli’u materion ariannol personol yn effeithiol. Nid yw addysg ariannol yn cael ei addysgu 
drwy ABCh yn unig; mae wedi bod yn rhan o'r cwricwlwm ysgol yng Nghymru ers 2008 ac 
yn ofyniad statudol yn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer dysgwyr 
5 i 14 oed, drwy'r elfen 'Rheoli arian', ers mis Medi 2013.  
 
Gwleidyddiaeth 
Caiff dysgwyr gyfle i archwilio gwleidyddiaeth yn y cwricwlwm presennol drwy Fagloriaeth 
Cymru ac ABCh. Mae'r thema 'Dinasyddiaeth Weithgar' yn y fframwaith ABCh yn rhoi'r cyfle 
i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth o wleidyddiaeth, cyflogaeth a'u hawliau mewn 
cymdeithas ddemocrataidd sy'n adlewyrchu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn. Maent hefyd yn meithrin gwybodaeth ymarferol o'u hawliau, a'r cyswllt 
rhwng penderfyniadau gwleidyddol a'u bywydau eu hunain. 
 
Y cwricwlwm newydd 
Mae pedwar diben yn ganolog i'r cwricwlwm newydd, a'r rheini yw'r man cychwyn wrth 
wneud pob penderfyniad ar y cynnwys a'r profiadau a gaiff eu datblygu fel rhan o'r 
cwricwlwm a'r trefniadau asesu newydd. Fe'u cynlluniwyd i fod yn sail i'r holl addysgu a 
dysgu yng Nghymru.   
 
Dibenion y cwricwlwm yng Nghymru yw y dylai plant a phobl ifanc ddatblygu: 
  

 Yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes 

 Yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy'n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a 
gwaith 

 Yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus i Gymru a’r byd  

 Yn unigolion iach a hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel 
aelodau gwerthfawr o gymdeithas.  

 
Bydd y cwricwlwm newydd yn darparu cyfleoedd eang a dilys ar gyfer y pynciau penodol 
rydych yn sôn amdanynt. 
 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb  
Bydd Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn rhan o'r cwricwlwm newydd ar gyfer dysgwyr 
3-16 oed. Mae hyn yn ymateb i argymhellion y Panel Arbenigol ar Addysg Rhyw a 
Chydberthynas a gadeiriwyd gan yr Athro Emma Renold o Brifysgol Caerdydd, a 
gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2017.  
 
Caiff Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ei datblygu drwy ddull gweithredu 
rhyngddisgyblaethol a chyfannol, fel yr argymhellwyd gan y panel arbenigol. Mae'r ysgolion 
arloesi, sy'n datblygu'r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru, wedi bod yn gweithio gydag 
arbenigwyr (gan gynnwys yr Athro Renold) i wreiddio dysgu ynghylch Addysg Cydberthynas 
a Rhywioldeb yn y cwricwlwm newydd. 



 
Llythrennedd Ariannol  

Ymdrinnir â chyllid, neu lythrennedd ariannol, mewn mwy nag un Maes Dysgu a Phrofiad. 
Un o bedwar diben y cwricwlwm newydd yw helpu dysgwyr i fod yn unigolion iach a hyderus 
sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i ddelio â’u bywyd bob dydd mor annibynnol 
ag y gallant. Mae Dyfodol Llwyddiannus yn trafod pwysigrwydd gallu ariannol yn y Maes 
Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd, gan danlinellu ei bod yn bwysig i ddysgwyr “gael 
yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i drefnu materion ariannol personol yn awr ac yn y 
dyfodol”. Mae llythrennedd ariannol hefyd yn berthnasol i'r Meysydd Dysgu a Phrofiad 
Iechyd a Lles a'r Dyniaethau. Yn hyn o beth, bydd elfennau o lythrennedd ariannol mewn 
sawl Maes Dysgu a Phrofiad gan gefnogi dull gweithredu rhyngddisgyblaethol a chyfannol. 
 
Gwleidyddiaeth 
Mae dealltwriaeth o wleidyddiaeth yn hollbwysig er mwyn bod yn 'ddinasyddion egwyddorol, 
gwybodus yng Nghymru a’r byd'. Mae Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau yn ceisio helpu 
dysgwyr i ddeall ffactorau hanesyddol, daearyddol, gwleidyddol, economaidd a 
chymdeithasol ac yn cynnig cyfleoedd iddynt ddatblygu a chymryd rhan mewn trafodaethau 
gwybodus am foeseg, credoau, crefydd ac ysbrydolrwydd. 
 
Sgiliau bywyd 

Mae'r cwricwlwm newydd yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod plant a phobl ifanc yn 
datblygu ystod o ‘sgiliau ehangach’ y credir eu bod yn angenrheidiol ar gyfer bywyd a 
gwaith yn y byd modern. Yn ôl un o argymhellion Dyfodol Llwyddiannus 'Dylai...sgiliau 
ehangach gael eu cynnwys yn y Meysydd Dysgu a Phrofiad'. Mae'n pwysleisio y dylid 
addysgu sgiliau ehangach o ddechrau'r cyfnod mewn ysgol yn hytrach nag ym Mlwyddyn 10 
fel sy'n digwydd ar hyn o bryd. Mae'r sgiliau ehangach hyn yn cynnwys: 

 Meddwl yn feirniadol a datrys problemau 

 Cynllunio a threfnu 

 Creadigrwydd ac arloesedd 

 Effeithiolrwydd personol 
 
Mae paratoi dysgwyr ar gyfer byd gwaith yn elfen bwysig o'r cwricwlwm newydd. Mae pob 
grŵp arloesi’n ystyried sut all eu Maes Dysgu a Phrofiad helpu i gyflawni’r nod o weld 
dysgwyr yn datblygu 'gyfranwyr mentrus a chreadigol sy'n barod i chwarae rhan lawn mewn 
bywyd a gwaith'.   
 
Yn gyffredinol, cytunwyd ar yr egwyddorion canlynol: 

 Dylai'r Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles ymdrin â'r cyfeiriad at 'dysgu a phrofiad 
cysylltiedig â gwaith' yn Dyfodol Llwyddiannus o ran sgiliau bywyd e.e. cadernid, 
gwydnwch a chwilfrydedd. Bydd yna hefyd orgyffwrdd naturiol â Meysydd Dysgu a 
Phrofiad eraill. 

 Dylai pob Maes Dysgu a Phrofiad dynnu ar gyfleoedd i wneud cysylltiadau rhwng eu 
datganiadau o’r Hyn sy'n Bwysig a'r byd gwaith. Caiff hyn ei wneud drwy wreiddio'r 
sgiliau ehangach a'r cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd yn effeithiol a thynnu sylw at 
wybodaeth, sgiliau a phrofiadau allweddol sy'n hanfodol i ddatblygu gyrfaoedd sy'n 
ymwneud â'r Maes Dysgu a Phrofiad.  

 Bydd angen canllawiau ychwanegol ar ysgolion i ddarparu'r elfen hon yn briodol. 
Mae agweddau penodol ar y fframwaith Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith sy'n mynd y tu 
hwnt i'r hyn a fydd yn cael ei ddarparu drwy'r Maes Dysgu a Phrofiad e.e. dewisiadau 
gyrfa ac academaidd, profiad gwaith, cyngor ar yrfaoedd etc.  

 
Bydd Papur Gwyn yn cael ei gyhoeddi yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd yn gofyn am 
sylwadau ar y cynigion deddfwriaethol i ategu’r cwricwlwm a'r trefniadau asesu newydd. 
Bydd y cynigion hyn yn cefnogi'r argymhellion a nodir yn Dyfodol Llwyddiannus y dylai pob 
dysgwr gael cwricwlwm eang a chytbwys sydd wedi'i gynllunio i gyflawni’r pedwar diben, ac 



sy’n ymgorffori’r syniad o’r hawl i gael addysg a phrofiadau ym mhob un o’r chwe Maes 
Dysgu a Phrofiad drwy gydol y cyfnod mewn addysg statudol.  
 
Mae Dyfodol Llwyddiannus wedi ein herio i ailystyried y cwricwlwm, ac mae'n ei gwneud yn 
glir fod y rhagnodi a'r manylu helaeth ar lefel genedlaethol yn cyfyngu ar “y llif a’r dilyniant 
yn y dysgu gan blant a phobl ifanc”. Oherwydd hynny, rhaid inni sicrhau nad yw'r cwricwlwm 
newydd yn cynnig rhestr gynhwysfawr o bethau manwl i'w cynnwys a fyddai'n gyflym yn 
mynd yn gymhleth ac yn ormod. Rhaid i'r cwricwlwm ganiatáu i weithwyr proffesiynol fod yn 
hyblyg o ran dewis cynnwys penodol sy'n bodloni anghenion eu dysgwyr yn eu cyd-destun 
penodol nhw.  Yn yr un modd, bydd yr hyblygrwydd hwnnw'n rhoi ymreolaeth i weithwyr 
proffesiynol ystyried materion fel y rheini a godwyd yma.  
 
Byddwn yn ymgysylltu â phobl ifanc yn ystod y broses o roi adborth a chyd-ddatblygu.  
 
Yn gywir 
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