
Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd
Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Medi 2019
Amser: 09.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:
Llinos Madeley
Clerc y Pwyllgor
0300 200 6565 
SeneddPPIA@cynulliad.cymru

------

Rhag-gyfarfod preifat 
(09.15 - 09.30)

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
(09.30)  

2 Cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i 
Gymru - Sesiwn dystiolaeth
(09.30 - 11.00) (Tudalennau 1 - 45) 

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg
Steve Davies, Cyfarwyddwr, Addysg 
Claire Bennett, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cwricwlwm ac Asesu

Dogfennau atodol:
Briff Ymchwil
CYPE(5)-24-19 - Papur 1 - Llywodraeth Cymru
CYPE(5)-24-19 - Papur 2 - Papur briffio gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru 
(Saesneg yn unig)

3 Papurau i’w nodi
(11.00 - 11.10)  
Mae’r holl bapurau i’w nodi ar gael mewn pecyn atodol ar wahân.  

 CYPE(5)-24-17 – Papurau i’w nodi 1 - 23

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn
(11.10)  

5 Cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i 
Gymru - Trafod y dystiolaeth
(11.10 - 11.20)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Kirsty Williams AC/AM 
Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru 
  Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Lynne Neagle AC  
Cadeirydd  
Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

30 Awst 2019 

Annwyl Lynne 

Datblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru 

Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor Plant, Pobl ifanc ac Addysg am y cyfle i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y Cwricwlwm newydd i Gymru. 

Ers fy sesiwn dystiolaeth ddiwethaf gyda'r Pwyllgor, cyflawnwyd tair carreg filltir – (i) 
cyhoeddi'r Papur Gwyn ar y fframwaith deddfwriaethol arfaethedig; (ii) cyhoeddi'r 
Cwricwlwm a'r trefniadau Asesu drafft er mwyn cael adborth, gan barhau i gydlunio’r gwaith 
yn yr ystyr ehangaf bosibl; a (iii) cyhoeddi'r cynigion drafft er mwyn eu gwerthuso a'u gwella. 

Mae'n rhaid i mi ganmol yr Ysgolion Arloesi a'r nifer helaeth o arbenigwyr addysgol sydd 
wedi cyfrannu cymaint er mwyn ein rhoi yn y sefyllfa hon. Mae'r ymatebion i'r adborth wedi 
dangos ein bod ar y trywydd iawn i ddarparu cwricwlwm a fydd yn galluogi ymarferwyr a 
gweithwyr proffesiynol i gyflawni ein huchelgeisiau ar gyfer dysgwyr yng Nghymru.  

Rhoddir diweddariad isod, sy'n ymateb yn fanwl, lle rydym yn gallu gwneud hynny, ar y 
materion rydych wedi'u codi yn eich llythyr. 

Cwricwlwm 2022 – ymarfer adborth 

Mae'r broses o ddatblygu trefniadau'r cwricwlwm newydd yn mynd rhagddi'n gyflym. Ym mis 
Ebrill gwnaethom gyhoeddi Cwricwlwm i Gymru 2022.   Yn ystod y cam cydlunio hwn, 
gwahoddwyd adborth gan ymarferwyr proffesiynol ac amrywiaeth eang o randdeiliaid er 
mwyn llywio cam mireinio'r canllawiau cwricwlwm drafft. 

Daeth y cyfle i roi adborth ffurfiol i ben ar 19 Gorffennaf ac mae'r ymatebion wedi cael eu 
gwerthuso'n annibynnol. Cafodd Llywodraeth Cymru 1,680 o gyfraniadau ar-lein a thrwy e-
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bost gan ystod amrywiol o unigolion a sefydliadau. Daeth cyfran sylweddol o'r rhain gan 
ymarferwyr, athrawon, uwch-arweinwyr a llywodraethwyr. Cafwyd 116 o ymatebion eraill 
mewn ymateb i'r Arolwg Plant a Phobl Ifanc.  
 
Yn ogystal â chyhoeddi'r deunyddiau cwricwlwm drafft, cynhaliodd y consortia rhanbarthol, 
gyda chymorth Llywodraeth Cymru, ddigwyddiadau ymgysylltu ar gyfer ysgolion, gan 
gynnwys penaethiaid, ymarferwyr a llywodraethwyr er mwyn eu helpu i ymgysylltu'n llawn 
â'r broses.  Cynhaliwyd 25 o grwpiau ffocws gyda phlant a phobl ifanc hefyd er mwyn annog 
dysgwyr i gyfranogi yn yr ymgynghoriad ac ymateb iddo.  Cafwyd digwyddiadau penodol 
hefyd â phwyslais ar gydraddoldeb ac amrywiaeth, yn ogystal â brecwast busnes. 
 

Ar y cyfan, mae'r ymatebwyr yn gefnogol i'r cynigion ar gyfer y Cwricwlwm newydd i Gymru. 
Roedd llawer o'r ymatebwyr, gan gynnwys athrawon, yn croesawu llawer o agweddau, 
megis y pwyslais ar y pedwar diben, y grym ehangach a gynigir i athrawon o fewn y 
cwricwlwm, a rôl ehangach asesu ffurfiannol. Hefyd, cafwyd llawer o awgrymiadau ar gyfer 
ffyrdd y gellid gwella'r canllawiau drafft. Yn fras iawn, gellir rhannu'r adborth yn ôl dwy brif 
thema:  
 

 Dylid symleiddio'r canllawiau, gan gynnwys yr iaith a'r cysyniadau a ddefnyddiwyd i 
gyfleu agweddau ar y cwricwlwm, a'r strwythur a'r dull cyflwyno.  

 Byddai'r canllawiau'n elwa o fwy o ddyfnder a manylder mewn rhai mannau er mwyn 
helpu ymarferwyr ac athrawon i ddeall sut i roi'r cwricwlwm ar waith.   

 
Yn ogystal â gofyn am adborth drwy Hwb, rydym hefyd wedi ystyried adborth drwy'r 
llwybrau ymholi canlynol: 
 

 Ysgolion arloesi  

 Proses ymchwilio Gwella Ansawdd 

 Adolygu'r blynyddoedd cynnar 
 
Mae natur fanwl llawer o'r ymatebion, yn enwedig y rhai gan ymarferwyr, grwpiau diddordeb 
arbennig a sefydliadau'r sector cyhoeddus, yn rhoi adborth defnyddiol a her i'r broses 
fireinio. Bydd y canllawiau'n elwa'n sylweddol o'r adborth a'r cyfle i ystyried y cwricwlwm yn 
ei gyfanrwydd, yn hytrach nag ystyried pob elfen unigol ar wahân.  
 
Gallaf roi gwybod i chi am y sefyllfa ddiweddaraf pan fyddaf yn dod gerbron y pwyllgor ar 18 
Medi.  
 
O ran ymateb i'r adborth sy'n arwain at gwblhau'r trefniadau newydd ar gyfer cyhoeddi ym 
mis Ionawr 2020, mae Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â Wavehill Consulting, yn 
nodi materion a themâu allweddol er mwyn eu mireinio. Bydd Ysgolion Arloesi, consortia 
rhanbarthol (yn cynrychioli Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Awdurdodau Lleol), 
Estyn a Cymwysterau Cymru yn cyfrannu at gytuno ar ymagwedd glir a chynllun er mwyn 
eu mireinio dros yr hydref. Yn benodol, rhoddir ffocws ar y ffordd y gellir symleiddio'r 
canllawiau a'u gwneud yn fwy defnyddiol i'r proffesiwn addysgu.  
 
Ymgymerir â'r rhan fwyaf o'r gwaith hwn mewn gweithdai rhwng mis Medi a mis Tachwedd. 
Fel rhan o'r gwaith hwn, byddant yn gwneud y canlynol:  
 

 Nodi'r materion allweddol sy'n deillio o'r adborth ac ymateb iddynt;  

 Llunio newidiadau i'r canllawiau ar sail y newidiadau hynny;  

 Adolygu'r holl newidiadau er mwyn sicrhau bod y canllawiau'n gydlynol ac yn gyson 
ag egwyddorion ac ethos y cwricwlwm newydd. 
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Er mwyn helpu'r broses fireinio, bydd yn cynnwys amrywiaeth o arbenigwyr, gan gynnwys:  
 

 Dau gyfarfod o'r Grŵp Cwricwlwm ac Asesu, gan roi arbenigedd o ran dylunio 
cwricwlwm er mwyn cefnogi a llywio egwyddorion mireinio;  

 Golygyddion dwyieithog er mwyn sicrhau eglurder a chysondeb y canllawiau yn eu 
cyfanrwydd;  

 Arbenigwyr ar feysydd penodol a sefydliadau rhanddeiliaid i gefnogi'r broses o 
fireinio elfennau mwy technegol y canllawiau. 

 

Yn ogystal, mae 16 o ysgolion arloesi wedi cael eu dewis o blith rhwydwaith arloesi 

presennol y cwricwlwm ym mhob un o'r pedwar rhanbarth er mwyn helpu ysgolion i 

gynllunio.  Rhoddir cyllid (£30,000 rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mawrth 2020) i ysgolion 

arloesi er mwyn cynllunio, treialu a phrofi'r Cwricwlwm newydd i Gymru yn barod ar gyfer 

2022. Bydd yn ofynnol i ysgolion roi adborth am eu canfyddiadau a gweithio ar y cyd i 

ddatblygu canllawiau i bob ysgol. 

Y canlynol yw'r meysydd ffocws ar gyfer ysgolion arloesi:  

 Cydlyniaeth y Cwricwlwm ar lefel uwch-arweinyddiaeth 

 Hydrinedd  

 Dylunio ar lefel ysgol  

 Cynnwys pob dysgwr 

 Cynnydd y dysgu 

 Asesu  

 Goblygiadau i Ddysgu Proffesiynol 

 Atebolrwydd 
 
Dosbarthiadau chwech a Cholegau Addysg Bellach 
 
Mae rhwydwaith yr ysgolion arloesi wedi bod yn hanfodol i'r holl broses ac mae'r rhain yn 
cynnwys ysgolion â chweched dosbarth. Rydym hefyd wedi gweithio gyda Colegau Cymru 
yn ystod y broses o ddatblygu canllawiau'r Cwricwlwm i Gymru ac mae cynrychiolwyr 
addysg bellach wedi cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu pob un o fframweithiau'r 
canllawiau MDPh. 
 

Mae swyddogion wedi cyfarfod â chynrychiolwyr addysg bellach yn ystod y broses 
ddatblygu a byddant yn parhau i weithio gyda'r sector wrth i'r canllawiau gael eu mireinio. 
Un o themâu'r adborth o addysg bellach oedd yr angen i sicrhau bod y broses bontio i 
addysg ôl-16 yn cael ei chefnogi'n effeithiol ym mhob rhan o'r cwricwlwm. Byddwn yn 
gweithio ar hyn gyda phartneriaid ym maes addysg bellach yn yr hydref ac yn sicrhau bod 
manteision cwricwlwm eang a heriol, a gyfeirir at bedwar diben y cwricwlwm, yn cael eu 
deall.  

Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill er 
mwyn ystyried yr effaith y bydd y Cwricwlwm newydd i Gymru yn ei chael ar gymwysterau 
yn y dyfodol. Bydd yn ymgynghori ar ei ddull gweithredu arfaethedig yn hydref 2019.  

 
Papur Gwyn  
 
Yn gynharach eleni, cyhoeddais  Cenhadaeth ein Cenedl: Cwricwlwm Gweddnewidiol1 er 
mwyn gofyn am farn ar y fframwaith deddfwriaethol arfaethedig a fydd yn sail i drefniadau'r 

                       
1 https://llyw.cymru/cenhadaeth-ein-cenedl-cwricwlwm-gweddnewidiol 

Tudalen y pecyn 35

https://gov.wales/our-national-mission-transformational-curriculum
https://llyw.cymru/cenhadaeth-ein-cenedl-cwricwlwm-gweddnewidiol


4 

 

cwricwlwm newydd. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ar y Papur Gwyn rhwng 28 Ionawr a 25 
Mawrth 2019, gan nodi'r cynigion deddfwriaethol i ategu'r cwricwlwm newydd. Ar y cyd ag 
ef, cyhoeddwyd Asesiad Effaith Integredig drafft ac Asesiad Effaith Rheoliadol drafft er 
mwyn cael sylwadau.  
 
Penodwyd Arad Research i gwblhau dadansoddiad llawn o bob un o'r 2,000 o ymatebion a 
ddaeth i law. Ym mis Gorffennaf cyhoeddwyd adroddiad2 yn crynhoi'r ymatebion ar wefan 
Llywodraeth Cymru.  

Rydym wrthi'n ystyried yn ofalus y dystiolaeth a gasglwyd o'r ymatebion i'r Papur Gwyn ac 
yn parhau i weithio gyda'n partneriaid. Mae hyn yn hollbwysig er mwyn llywio ein polisi yn y 
dyfodol a sicrhau ein bod yn cynnig fframwaith deddfwriaethol sy'n llawn gefnogi ac yn 
gwireddu ein huchelgeisiau ar gyfer y cwricwlwm newydd. Byddaf yn rhoi gwybod i 
Aelodau'r Cynulliad am y ffordd rwyf yn bwriadu bwrw ymlaen â'r ddeddfwriaeth ym mis 
Medi.  
 
I grynhoi, mae hyn yn cynnwys rhoi mwy o fanylion ar wyneb y Bil er mwyn deddfu ynglŷn 
ag elfennau penodol o fframwaith y cwricwlwm. Yn flaenorol, cynigiwyd y dylid deddfu 
ynglŷn â'r pedwar diben a'r Meysydd Dysgu a Phrofiad.  Yn dilyn yr ymgynghoriad, byddaf 
yn cynnig deddfu ynglŷn ag agweddau penodol ar y fframwaith er mwyn sicrhau ehangder y 
dysgu a chefnogi cynnydd.   
 
Rwyf hefyd yn bwriadu nodi'r disgwyliadau ar gyfer lleoliadau addysgol gwahanol yn ogystal 
ag ysgolion a gynhelir ac ysgolion arbennig a gynhelir. Mae hyn yn cynnwys disgwyliadau 
lleoliadau meithrin nas cynhelir, unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau addysg eraill y gall 
dysgwyr eu mynychu pan na fyddant yn gallu mynychu'r ysgol. Y nod yw sicrhau bod y 
Cwricwlwm newydd i Gymru ar gael i'r holl ddysgwyr, gan gynnig y cyfle iddynt wneud 
cynnydd mewn perthynas â'r pedwar diben.  
 
Roedd llawer o'r ymatebion i'r Papur Gwyn yn ymwneud â'r hawl i dynnu dysgwyr yn ôl o 
Addysg Grefyddol ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. Yn seiliedig ar y rhain, rwyf wedi 
gofyn i'm swyddogion ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid allweddol ar y mater hwn. Fy 
mlaenoriaeth yw sicrhau bod pob dysgwr yn cael cyfle i ddysgu mewn ffordd briodol i'w 
oedran a fydd yn galluogi dysgwyr i ddod yn ddinasyddion gwybodus, iach ac egwyddorol 
yng Nghymru.  
 
 
Cynigion asesu newydd a threfniadau gwerthuso a gwella  
 
Yn unol ag ethos Dyfodol Llwyddiannus, mae'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu newydd yn 
cael eu hadeiladu ar gynnydd dysgwyr. Felly, bydd ffocws ein trefniadau asesu newydd ar 
ddirnad cynnydd dysgwyr a defnyddio hyn er mwyn llywio camau nesaf y dysgu a'r 
addysgu.  Mae cefnogi dysgwyr i ddeall sut maent yn perfformio a'r hyn y mae angen iddynt 
ei wneud er mwyn gwneud cynnydd yn ganolog i hyn.  
 
Cyhoeddwyd y cynigion asesu i gasglu adborth ar 30 Ebrill 2019, gan nodi chwe egwyddor 
allweddol ar gyfer asesu:  
 

 Diben asesu yw ategu cynnydd pob dysgwr ar hyd y continwwm dysgu a thuag at y 

pedwar diben.  

                                                                          

 
2 https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2019-07/crynodeb-or-ymateb-cenhadaeth-ein-cenedl-

cwricwlwm-gweddnewidiol.pdf 
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 Dylid blaenoriaethu defnyddiau ffurfiannol o asesu er mwyn ategu dysgu ac addysgu.  

 Dylid defnyddio amrywiaeth eang o dechnegau asesu er mwyn rhoi darlun o gynnydd ac 

anghenion dysgwr ym mhob rhan o'r cwricwlwm.  

 Dylai ymarferwyr weithio gyda'i gilydd er mwyn meithrin dealltwriaeth wybodus, 

ddibynadwy, gywir a chyson o gynnydd dysgwyr er mwyn llywio'r dysgu a'r addysgu.  

 Dylai dysgwyr chwarae rhan weithredol yn y broses dysgu ac asesu, gan gymryd 

cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain.  

 Dylid rhannu gwybodaeth am gynnydd a chyflawniadau dysgwr yn effeithiol er mwyn 

ymgysylltu â dysgwyr, eu rhieni/gofalwyr ac ymarferwyr eraill wrth nodi a chefnogi eu 

camau nesaf.  

 
Gan gydnabod bod angen i rwydwaith ehangach o ymarferwyr ystyried nifer o feysydd cyn y 
gellid eu mireinio ymhellach, mae is-grŵp Gwella Ansawdd wedi cael ei sefydlu er mwyn 
ystyried y meysydd canlynol yn fanylach: 
 

 Rhannu gwybodaeth/adrodd i rieni 

 Pontio 

 Sicrhau cywirdeb a chysondeb ('cymedroli') 

 
Mae'r Gweithgor Asesu a oedd gyfrifol am ddatblygu'r cynigion asesu wedi cael ei droi'n 
Grŵp Cynghori ar Asesu bellach, sydd wedi cael ei sefydlu er mwyn cael trosolwg o'r gwaith 
mireinio hwn. Mae'r aelodaeth yn cynnwys ymarferwyr o faes gwella ansawdd ac Ysgolion 
Arloesi yn ogystal ag ymarferwyr o leoliadau meithrin nas cynhelir a ariennir er mwyn 
sicrhau trafodaethau cyson o ran y cwricwlwm ac asesu.  
 
Bydd y Grŵp Cynghori ar Asesu'n tynnu ynghyd yr adborth ehangach, allbwn o'r tri grŵp 
gwella ansawdd a mewnbwn gan yr arbenigwyr asesu er mwyn llunio canllawiau statudol 
arfaethedig ar gyfer asesu, a fydd ar gael ym mis Ionawr 2020.  
 
Fel rhan o'n proses ehangach o ddiwygio'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu, mae ymarferwyr 
ac arbenigwyr o bob rhan o Gymru wrthi'n diweddaru deunyddiau presennol Ar Drywydd 
Dysgu3. Mae Grŵp Cynghori ar Drywydd Dysgu wedi cael ei sefydlu er mwyn ategu'r gwaith 
hwn, gyda'r cynrychiolwyr yn cynnwys ymchwilwyr gweithredol ac ymarferwyr ag 
arbenigedd yn y maes hwn. Roedd Map Llwybrau wedi'i ddiweddaru ac enghreifftiau o 
glipiau sy'n amlygu rhai o'r camau a'r cerrig milltir ar gael ar gyfer adborth ym mis Ebrill 
2019 a chynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu ar 4 Gorffennaf. Rydym wrthi'n dadansoddi'r 
adborth a ddaeth i law a gwneir rhagor o waith mireinio yn ddiweddarach y tymor hwn er 
mwyn cefnogi'r broses o gyhoeddi'r deunyddiau wedi'u diweddaru ym mis Ionawr 2020.  
 
Trefniadau Gwerthuso a Gwella  
 
Ar wahân i'r gwaith uchod, rydym hefyd wedi bod yn datblygu trefniadau gwerthuso a gwella 
newydd i'w cyflwyno yn lle rhannau o'r system atebolrwydd bresennol. Mae hyn yn 
canolbwyntio ar ddeall pa mor dda y mae'r system addysg yn gweithio a sut i gefnogi 
ysgolion i wella o fewn y system honno.  
 
Lluniwyd y trefniadau hyn sy'n datblygu ar y cyd â chydweithwyr mewn ysgolion, Estyn, 
awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol, gan ystyried gwaith ymchwil rhyngwladol. Maent 
wedi'u datblygu'n ofalus er mwyn sicrhau eu bod yn gyson â'r cwricwlwm newydd a'r 

                       
3 Mae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu yn helpu ymarferwyr i asesu sgiliau cyfathrebu a gwybyddol cynnar 

dysgwyr ag anawsterau dysgu dwys a lluosog 
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diwygiadau cysylltiedig ym maes Arweinyddiaeth, Dysgu Proffesiynol, Anghenion Dysgu 
Ychwanegol, a'r nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg, ac yn helpu i'w gwireddu.   
 

Ym mis Chwefror 2019, gwnaethom gyhoeddi ein cynigion drafft4 ar gyfer gwerthuso a 
gwella er mwyn cefnogi ac annog cyfranogiad yn y camau nesaf. Yn ystod mis Mawrth, 
cawsom drafodaethau â phenaethiaid o bob cwr o Gymru mewn cyfres o gynadleddau 
cenedlaethol, ac rydym wedi cynnal sesiynau manwl â grwpiau o benaethiaid rhanbarthol 
ers hynny. Deallwn y bydd angen gwneud newidiadau sylweddol i ddiwylliant ac 
ymddygiadau ym mhob rhan o'r system addysg er mwyn bodloni ein disgwyliadau, ac nid 
ydym yn disgwyl i'r newidiadau hyn ddigwydd dros nos. Yn 2019-20, byddwn yn datblygu ac 
yn treialu'r dulliau gweithredu. Ein nod yw datblygu trefniadau sy'n creu diwylliant ac 
amodau a fydd yn sicrhau llwyddiant cyn cyflwyno Cwricwlwm i Gymru yn 2022.  
 
Wrth wraidd y trefniadau gwerthuso a gwella y mae proses hunanwerthuso gadarn a 
pharhaus ar gyfer pob haen o'r system addysg. Bydd hyn, ynghyd ag ymgysylltu â 
chymheiriaid, yn cefnogi dysgu a gwelliant parhaus, yn ymgorffori cydweithredu ac yn llywio 
hunanwelliant er mwyn codi safonau i bob un o'n dysgwyr.  
 

Rydym wedi gweithio gyda'n rhanddeiliaid ac ysgolion i ddatblygu Adnodd Gwerthuso a 
Gwella Cenedlaethol newydd er mwyn helpu ysgolion i ddatblygu'r ymddygiadau a'r arferion 
a fydd yn cefnogi ac yn ategu'r diwygiadau. Caiff yr adnodd hwn ei lansio ar ei ffurf ddrafft 
yn ystod yr hydref, a bydd grŵp bach o ysgolion yn gweithio'n agos gyda'u consortia 
rhanbarthol, Estyn ac Awdurdodau Lleol i'w dreialu, er mwyn ein helpu i'w ddatblygu i'w 
gyflwyno'n ehangach. 
 
Rydym yn dechrau dileu'r pwyslais anghymesur hanesyddol ar un neu ddau o fesurau 
perfformiad ysgolion ar wahân, gan symud tuag at ddiwylliant lle y caiff ystod ehangach o 
ddangosyddion sy'n rhoi darlun gwell o'r profiad dysgu cyfan, cynnydd dysgwyr a'n 
huchelgeisiau ar gyfer y cwricwlwm newydd eu hystyried. Fel rhan o'r daith hon, rydym yn 
rhoi cyfres o fesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 (CA4) dros dro ar waith, a 
ddatblygwyd mewn cydweithrediad â phenaethiaid a grwpiau o randdeiliaid allweddol o bob 
cwr o Gymru. 
 
Bydd y mesurau newydd hyn, sy'n seiliedig ar sgoriau pwyntiau, yn dileu'r pwyslais a 
roddwyd ar fesurau trothwy lle mae llawer yn y fantol, sy'n arwain at ffocws cul ar ddysgwyr 
sydd ar y ffin rhwng gradd C a D. Yn lle hynny, byddant yn adlewyrchu cyfartaledd ysgol o 
sgoriau pwyntiau pob dysgwr unigol, yn hytrach na chanran sy'n cyrraedd lefel drothwy 
sylfaenol. Bwriedir i'r mesurau helpu i roi mwy o ddewis i ddysgwyr, gan roi gwerth ar 
anghenion a chyflawniad dysgwyr unigol. Bydd hyn yn helpu i gofnodi cynnydd pob dysgwr 
yn well. Er bod y mesurau dros dro yn ehangach er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae gofynion 
presennol y cwricwlwm a'r disgwyliadau o ran darpariaeth yn parhau. Bydd mesurau pwysig 
yn ymwneud â llythrennedd, rhifedd a gwyddoniaeth yn parhau.  
 
Cafodd canllawiau manwl ar y mesurau dros dro a'r newidiadau i'r dadansoddiadau a 
ddarperir i ysgolion eu cyhoeddi yn ddiweddar 5. Dros y chwe mis nesaf, byddwn yn 
comisiynu prosiect ymchwil annibynnol i adolygu'r system mesur perfformiad. Bydd 
penderfyniadau am ddangosyddion yn y dyfodol, a'r systemau cysylltiedig a gyflwynir yn lle'r 
trefniadau dros dro, yn seiliedig ar y gwaith ymchwil hwn ar y cyd â'r ymatebion a geir i 
ymgynghoriad llawn ag ysgolion a rhanddeiliaid allweddol. 
 

                       
4 https://llyw.cymru/trefniadau-gwerthuso-gwella-ysgolion-atebolrwydd 
 
5 https://llyw.cymru/trefniadau-interim-perfformiad-ysgolion-yng-nghyfnod-allweddol-4 
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Yn gynharach eleni gwnaethom gynnal ymgynghoriad ffurfiol ar newidiadau i'r gofynion o 
ran gosod targedau CA46. Daw'r newidiadau hyn i rym o fis Medi 2019. Mae hyn yn golygu 
na fydd gofyniad statudol mwyach i osod targedau ar gyfer mesurau penodol yn CA4, a 
bydd nifer y targedau amhenodol yn cynyddu i chwech. Felly, bydd pob targed yn un lleol ar 
lefel yr ysgol. Mae hyn yn gam tuag at sybsidiaredd a mwy o ymreolaeth er mwyn i ysgolion 
hunanwella. Bydd targedau mwy hyblyg yn defnyddio barn broffesiynol athrawon a 
gwybodaeth eu disgyblion, gan helpu i ddatblygu targedau dilys sy'n cyfrannu at ddysgu'r 
dysgwyr mewn ffordd adeiladol.  Yn nhymor yr hydref, byddwn yn darparu rhagor o 
wybodaeth am y ffordd y dylid ystyried y newidiadau hyn i'r Rheoliadau wrth osod targedau. 
Bydd y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion yn parhau yn y dyfodol agos, 
a disgwylir i'r gyfres nesaf o ganlyniadau gael eu cyhoeddi ym mis Ionawr 2020.  

 
Rydym eisoes wedi nodi y bydd angen datblygu'r system ar gyfer categoreiddio i gyd-fynd 
â'r trefniadau Gwerthuso a Gwella newydd.  Wrth ddatblygu unrhyw ddulliau gweithredu 
newydd dros y flwyddyn academaidd nesaf deallwn fod angen iddynt fod yn gyson â'r 
diwylliant newydd rydym yn ei greu.  Felly, byddwn yn gweithio gydag ysgolion ledled 
Cymru i ystyried ffyrdd newydd o adnabod anghenion cymorth ysgolion o fis Medi 2019 – yn 
barod ar gyfer unrhyw newidiadau a gyflwynir yn ystod hydref 2020.   
 
Mewn ymateb i argymhellion yr Arolygiaeth Dysgu7, mae Estyn wedi ymgynghori'n 
ddiweddar ar gam 1 o gyfnod pontio i'r trefniadau arolygu newydd a fydd yn gyson â'r 
cwricwlwm a'r trefniadau gwerthuso a gwella diwygiedig.  Yn ystod cam 1 (mis Medi 2020 – 
mis Medi 2021), cynigir y dylid atal arolygiadau ysgolion yn rhannol, gyda'r ysgolion sy'n 
peri pryder yn dal i gael eu monitro. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd Estyn yn cynnal 
ymweliadau ymgysylltu ag ysgolion er mwyn deall yn well sut mae ysgolion yn datblygu eu 
harferion mewn perthynas â'r cwricwlwm newydd a diwygiadau addysg eraill. Bydd hefyd yn 
caniatáu amser i fynd ar drywydd y newidiadau sydd eu hangen o fewn yr Arolygiaeth er 
mwyn symud ymlaen i ddiben newydd arolygu. Rydym yn aros am ganlyniad ymgynghoriad 
Estyn ar y cam hwn. Er mwyn cynorthwyo'r broses arfaethedig o atal arolygiadau ysgolion 
yn rhannol, bydd angen diwygio'r Rheoliadau arolygu amrywiol a chynhelir ymgynghoriad ar 
y cynnig hwnnw yn ystod yr hydref.   
 
Gweithredu Effeithiol 
 
Er mwyn sicrhau y gweithredir y Cwricwlwm newydd i Gymru yn effeithiol, mae Llywodraeth 
Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod pob ymarferydd addysgol yn cael y cymorth sydd ei 
angen arno i gyflwyno'r trefniadau newydd.  Mae cydnabod a hyrwyddo rhagoriaeth 
addysgu yn un o amcanion allweddol Cenhadaeth ein cenedl a bydd yn hanfodol er mwyn 
rhoi'r cwricwlwm newydd ar waith. 
 
Wrth wraidd y Dull Cenedlaethol y mae sicrhau bod cyllid digonol ar gael ar ei gyfer, yn 
cynnwys adnoddau ariannol ac amser i athrawon ac arweinwyr ymgysylltu â chyfleoedd 
datblygu proffesiynol o ansawdd uchel. 
 
Rydym yn disgwyl i'r ffordd y mae ein hymarferwyr yn meddwl am eu dysgu proffesiynol 
gael ei thrawsnewid yn llwyr yn sgil cyflwyno'r cwricwlwm newydd. Mae angen inni roi 
cymorth i ysgolion er mwyn eu galluogi i wneud y newid sylweddol hwn.  
 

                       
6 https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2019-07/crynodeb-or-ymatebion-newidiadau-i-ofynion-

gosod-targedau-i-ysgolion.pdf  
 
7 https://www.estyn.llyw.cymru/arolygiaeth-dysgu 
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Lansiwyd y Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol8 yn ffurfiol yn 2018. Mae'r dull 
hwn ar gyfer dysgu proffesiynol yn gam allweddol yn y broses ddiwygio.  Mae'n cyd-fynd â'r 
safonau proffesiynol newydd, dull gweithredu a model dysgu proffesiynol Ysgolion fel 
Sefydliadau sy'n Dysgu, i greu gweledigaeth addas ar gyfer y system addysg sy'n datblygu 
yng Nghymru i bob ymarferydd addysgol, nid dim ond athrawon. Rydym yn ymrwymedig i 
sicrhau bod pob ymarferydd yn cael y cymorth sydd ei angen arno i gyflwyno ein cwricwlwm 
gweddnewidiol newydd.  
 
Rydym hefyd wedi rhyddhau pecyn cyllid gwell gwerth £24 miliwn yn ychwanegol er mwyn 
sicrhau bod pob ymarferydd yn barod ar gyfer cyflwyno cwricwlwm newydd yng Nghymru. 
Trosglwyddir y cyllid yn ei gyfanrwydd i ysgolion a gellir ei ddefnyddio'n hyblyg er mwyn 
galluogi ysgolion i weithio gyda'i gilydd mewn ffyrdd sy'n cydweddu i'w hanghenion eu 
hunain. Diben y cyllid yw creu'r amser a'r lle i ymarferwyr ac arweinwyr weithio gyda'i gilydd 
yn eu lleoliadau eu hunain ac mewn rhwydweithiau er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm 
newydd. Yn ogystal, gwnaethom ymgynghori ar gynigion i ymestyn y trefniadau HMS 
(Hyfforddiant mewn Swydd) i gyflwyno diwrnod HMS ychwanegol yn 2020.  
 
Yn dilyn yr ymgynghoriad hwnnw cyhoeddwyd, fel rhan o'r pecyn ehangach i ategu'r broses 
o roi'r cwricwlwm newydd ar waith, mai ein bwriad yw rhoi diwrnod HMS ychwanegol i bob 
ysgol bob blwyddyn ar gyfer y tair blynedd nesaf yn ystod tymor yr haf yn benodol er mwyn 
rhoi mwy o amser i athrawon ar gyfer eu dysgu proffesiynol.  
 
Cyflwynir y diwrnod HMS ychwanegol hwn drwy Reoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r 
Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2019 sy'n mynd drwy'r Cynulliad ar hyn o bryd ac a 
ddaw i rym ar 1 Medi 2019. Dylid cynnal y diwrnod HMS ychwanegol cyntaf yn ystod tymor 
yr haf 2020.  
 
Rydym yn cydnabod nad yw un diwrnod HMS ychwanegol yn ddigon ynddo'i hun. 
Oherwydd hynny, mae'r diwrnod HMS hwn ar gyfer Dysgu Ychwanegol yn rhan o becyn 
ehangach sy'n rhan o'n Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol, wedi'i ategu gan ein 
buddsoddiad ychwanegol gwerth £24 miliwn. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn llunio 
adnoddau dwyieithog, digidol er mwyn ategu'r diwrnod HMS.  
 
Mae ymgysylltu ag ysgolion mewn rhaglen Ymholi Proffesiynol Cydweithredol Beirniadol 
wedi bod yn un o nodweddion allweddol ein dull gweithredu. Un model 'ymholi' yw hwn, ac 
mae wedi bod yn llwyddiannus mewn ysgolion yng Nghymru a mannau eraill, ond nid yr 
unig fodel ydyw, ac rydym yn croesawu ysgolion, rhanbarthau a phrifysgolion yn cydweithio 
ar fathau o ymholi a dysgu sy'n addas at ddibenion lleol a rhanbarthol.  Rydym wedi achub 
ar y cyfle i weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid addysg uwch ledled Cymru (Prifysgol 
Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a PCYDDS) i ddatblygu ein hysgolion arloesi fel 
ymholwyr proffesiynol cydweithredol, beirniadol er mwyn cefnogi'r broses o drosglwyddo i 
system hunanwella. Fel rhan o'r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol sy'n dod i'r 
amlwg, rydym hefyd yn ystyried datblygu rhaglen genedlaethol i gefnogi pob ymarferydd i 
ddod yn ymholwr proffesiynol, gan 'broffesiynoli ymarferwyr o'r newydd' drwy ofyn iddynt 
ymchwilio i'w harferion eu hunain.  Bydd rôl arweinwyr ysgolion yn arbennig o bwysig wrth 
hwyluso a meithrin rhaglen ymholi genedlaethol.  
 

Mae gan Gymru uchelgais hefyd fod pob ysgol yn datblygu fel sefydliad sy'n dysgu yn unol 
ag egwyddorion y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). 
Mae gan ysgolion sy'n sefydliadau dysgu y gallu i addasu'n gyflymach ac ystyried dulliau 
gweithredu newydd, gyda'r nod o wella dysgu a chanlyniadau i'w holl ddysgwyr.  
 

                       
8 https://llyw.cymru/y-dull-cenedlaethol-ar-gyfer-dysgu-proffesiynol 
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Mae model Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu yng Nghymru yn canolbwyntio ar wireddu 
saith 'dimensiwn'. Mae ein partneriaeth hynod effeithiol ag OECD wedi bod yn hanfodol wrth 
gyflwyno dull Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu pwrpasol ar gyfer Cymru. Cafodd dull yr 
Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu yng Nghymru ei lunio ar y cyd ag ysgolion arloesi, 
consortia rhanbarthol, Estyn, yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth ac OECD.  
 
Mae'r ysgolion hynny a nodwyd fel galluogwyr cynnar dull yr Ysgolion fel Sefydliadau sy'n 
Dysgu bellach yn ategu'r gwaith yn y rhanbarthau wrth inni symud tuag at roi'r dull ar waith 
yn genedlaethol drwy lansio arolwg ar-lein awtomataidd i bob ysgol ei ddefnyddio.  
 
Drwy bartneriaethau a hwylusir gan OECD, rydym hefyd wedi ymchwilio i ddull 'Spirals of 
Inquiry' British Columbia er mwyn gwreiddio Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu ymhellach 
yng Nghymru.  
 

Mae Cynorthwywyr Addysgu yn rhan annatod o'n system addysg; ac ansawdd gweithlu ein 
hysgolion a wnaiff y gwahaniaeth wrth weddnewid bywydau pobl ifanc. Dros y misoedd 
diwethaf, ymgynghorwyd ar Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu9.   
Mae cydweithio ar ddatblygu Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU) a Llwybrau Dysgu 
Cynorthwywyr Addysg yn parhau er mwyn sicrhau bod y llwybr dysgu a statws CALU yn 
cyd-fynd â'r Safonau Proffesiynol newydd ac yn unol â Fframwaith y Dull Cenedlaethol ar 
gyfer Dysgu Proffesiynol.  

 
Mae ystod bresennol y diwygiadau yn cynyddu'r angen i sicrhau bod arweinwyr ysgolion 
wedi'u paratoi a'u cefnogi'n dda i arwain eu sefydliadau drwy’r newidiadau hyn.  Mae 
Cenhadaeth ein Cenedl yn rhoi arweinyddiaeth wrth wraidd y diwygiadau ac mae 
'Arweinyddiaeth sy'n Ysbrydoli' yn amcan galluogi allweddol.  
 
Er mwyn cefnogi'r maes gwaith hwn, gwnaeth Llywodraeth Cymru sefydlu'r Academi 
Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol. Yn bennaf, bydd yr Academi Genedlaethol 
ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn sefydliad strategol na fydd yn darparu rhaglenni 
arweinyddiaeth ond a fydd yn sicrhau ansawdd, yn cefnogi ac yn adeiladu ar yr hyn sydd ar 
gael yn barod, gan sicrhau bod y ddarpariaeth ar gael i bawb ond ei bod yn cael ei 
chyflwyno'n lleol gan sicrhau mynediad a darpariaeth gyfartal yn yr iaith ddewisol.  
 
Byddwn yn parhau i hyfforddi a pharatoi penaethiaid y dyfodol drwy Raglen y Cymhwyster 
Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth, yn ogystal â chynnig hyfforddiant i uwch-
dimau arwain drwy'r rhaglenni Arweinyddiaeth Ganol a Darpar Benaethiaid, sy'n cynnwys 
agweddau arwain a rheoli.  
 
Mae Rhaglen Aelodau Cyswllt yr Academi hefyd wedi cael ei threialu sy'n cefnogi arweinwyr 
systemau mewn lleoliadau. Mae'r Academi yn ymrwymedig i ddefnyddio arbenigedd 
arweinwyr presennol a thyfu'r genhedlaeth bresennol a'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr i 
Gymru drwy wella statws, morâl a balchder mewn bod yn arweinydd yn y system addysg 
yng Nghymru. Bydd ei dull o ddatblygu arweinyddiaeth yn anelu at rymuso arweinwyr i 
arwain y system drwy atgyfnerthu gwaith partneriaeth ym mhob rhan o'r sector.  
 
Cymwysterau 
 
Cydnabyddir yn glir y gall fod angen newid cymwysterau er mwyn iddynt gyd-fynd â'r 
cwricwlwm newydd a'i ategu ac mae hyn yn rhoi cyfle newydd i ystyried natur a rôl 
cymwysterau i bobl ifanc rhwng 14 ac 16 oed.  

                       
9 https://llyw.cymru/safonau-proffesiynol-drafft-ar-gyfer-cynorthwyo-addysgu 
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Mae Cymwysterau Cymru, ynghyd ag Estyn a sefydliadau addysgol allweddol eraill, yn 
cymryd rhan lawn mewn amrywiaeth eang o grwpiau rhanddeiliaid a sefydlwyd er mwyn 
datblygu a gweithredu'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu newydd. Mae hyn yn cynnwys cael 
cynrychiolwyr ym mhob grŵp Maes Dysgu a Phrofiad, Grŵp Cysondeb, Bwrdd Cyflawni 
Gweithredol a Bwrdd Newid, yn ogystal â'r Grŵp Cwricwlwm ac Asesu.  

 
Mae Cymwysterau Cymru hefyd yn gweithio'n agos gydag ysgolion arloesi ac ymarferwyr 
eraill ar ddatblygu'r cwricwlwm, gan adolygu'r goblygiadau posibl i gymwysterau sy'n cael 
eu hastudio gan bobl ifanc rhwng 14 ac 16 oed. Fel y crybwyllwyd yn gynharach, yn yr 
hydref bydd Cymwysterau Cymru yn ymgynghori ar egwyddorion y cymwysterau i bobl ifanc 
rhwng 14 ac 16 oed sydd eu hangen er mwyn ategu'r cwricwlwm newydd yn yr hydref.  
 
Edrychaf ymlaen at drafod y cynnydd a nodwyd uchod yn fanylach â'r Pwyllgor ar 18 Medi.  
 
Yn gywir,  

 
Kirsty Williams AC 

Y Gweinidog Addysg 
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• ‘A guide to Curriculum for Wales 2022’ establishes very clearly that ‘locality, Wales, and the wider
world’ are all key perspectives within Curriculum 2022 as a whole.

• The emphasis on ‘the diverse histories, cultures, values and heritage of modern Wales’ is especially
welcome – the note of diversity here being of particular value. In parallel to this, the emphasis on
learners as ‘global citizens living in a culturally and linguistically diverse society’ articulates
appropriately the wider-world requirements of Curriculum 2022, especially with the opportunity
that this offers to ‘explore positive relationships based on mutual respect, tolerance and dignity in a
diverse society’.

What will WDIP this look like in practice? 

Notwithstanding the AoLEs, schools are likely to remain substantially embedded within traditional subject-
areas, not least because that’s how teachers are employed and how assessments are set up. There will need 
to be a balance between cross-curricular topics, and WDIP aspects within particular subject syllabuses.  

A topic theme could be a consideration of a local landmark – for example Lido Ponty. In the attached 
example you will see how the Lido can be used to as a platform for teaching not only local history, but also 
mathematics and numeracy, science, literacy and oracy, as well as first aid and water safety. This approach 
could be applied to numerous other locations and landmarks in Wales.  

A subject specific approach within Languages, Literacy and Communication, could mean engaging with a 
version of a tale from the Mabinogi that had been rewritten for 8-11 year-olds and apply creative re-work 
strategies to that – perhaps getting the students to retell it from a first-person perspective, or from the 
particular perspective of one of the characters. You might then get the students to turn an international tale 
into a poem thus letting them have fun with a different sort of adaptation strategy, and also fulfilling the 
international perspective of learning.  

The aim of the embeddedness the Welsh Dimension and International Perspective is that it these 
approaches become part of students’ everyday experience of learning at school. 

Resources 

The Society was recently commissioned by Government to undertake an audit of existing resources to 
support the teaching of WDIP in schools. 

 The report reveals that there are very many resources which already support the Curriculum Cymreig, which 
may be seen as a predecessor to the WDIP. However, it is widely accepted that the Curriculum Cymreig has 
not been appropriately, or consistently, implemented across the sector despite the availability of existing 
resources1.  

1 See https://wiserd.ac.uk/news/curriculum-culture-and-citizenship-education-wales-investigations-curriculum-cymreig 

CYPE(5)-24-19 - Papur 2 

Briefing on the Welsh Dimension and International Perspective aspect of the new 
curriculum, Wales Studies, and the University of Wales Press – Prepared by the 
Learned Society of Wales 

Welsh Dimension and International Perspective (WDIP) 

The WDIP working group of the Learned Society of Wales has welcomed attempts made across much of the 
draft curriculum to ensure that the Welsh Dimension and International Perspective (WDIP) is integral to the 
design of Curriculum 2022 at the deepest level.  

In this context, moments of excellent practice are particularly worth highlighting: 

Tudalen y pecyn 43

https://wiserd.ac.uk/news/curriculum-culture-and-citizenship-education-wales-investigations-curriculum-cymreig


This highlights that there is insufficient flow-through of existing resources to schools themselves, and thus 
these resources are under-utilised. Teachers require more guidance about exploring the multiple narratives 
of Wales and its diverse contexts, and existing resources require appropriate curation. It is vital that 
teachers are provided with access to a directory of available resources, so that they develop their own 
engagement with the WDIP aspect of the new curriculum. 

 

Wales Studies 

Wales Studies is the intellectual exploration of all things relating to Wales and its relations with the wider 
world. It encompasses all fields that explore the cultural, social, physical and environmental features of 
Wales, in the full breadth of our national and international contexts. It is research about Wales, for Wales 
and the world. 

Wales Studies remains an emerging field but there is a substantial body of work developing within our 
universities, research, heritage and cultural organisations. From researching young people’s perceptions of 
their communities, their nation and the Welsh language, to rediscovering forgotten voices in literature; from 
investigating the continuing legacy of heavy industry to pioneering low-carbon solutions to alleviate climate 
change, Wales Studies is an educational and cultural resource that remains to be fully realised. Crucially, 
should be developed further to help project an image of contemporary Wales to an international audience.   

Via its Wales Studies Network, the Society is currently working to collect and collate basic data on activity in 
the field. This will create an evidential basis for conducting a reliable audit of the value of the field. This will 
be measured in terms that take into account educational, social and political and cultural benefits, as well as 
economic value.  

We are also working to increase recognition of the national and international importance of Wales Studies, 
including measuring achievements in the field by the highest international standards. This will build 
opportunities for more secure and robust funding to ensure its continued development.  

In November we will formally launch the Wales Studies Network at the Senedd. We will publish a brochure 
highlighting some of the most interesting research and scholarship in the field, and will announce the winner 
of our Wales Studies postgraduate poster competition. We are keen to support emerging scholars and will 
develop networking and training opportunities.  

We appreciate the Welsh Government’s work to encourage civic mission activity within the HE sector; Wales 
Studies aligns closely with this, but as yet it is not a core element of this activity. In one of her first speeches 
as Minister for Education, Kirsty Williams asked “Are Welsh universities rooted and responsible to their 
region and nation? […] Our universities must be “of” their place and their people as a first principle.” The 
development of Wales Studies provides an opportunity for universities in Wales to demonstrate that they 
are ‘of’ their place and community, working for the benefit of the nation. 

 

University of Wales Press 

University of Wales Press (UWP/the Press) is the national academic press of Wales with a mission to support 
Welsh literature, history, language and culture (Wales Studies) in both Welsh and English languages, which it 
disseminates internationally.  Since its founding in 1922, UWP has published a great number of seminal 
works within the field of Wales Studies, and has supported the emergence and development of new fields 
including Welsh writing in English (the study of English language literature from Wales), studies of Welsh 
politics and political theory, Welsh history, and social science research about Wales. The relatively recent 
Safbwyntiau series is the first of its kind in the Welsh language, covering studies on politics, culture and 
society in Wales and beyond. 
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Whilst crucial academic research publications for Wales, the market for these works is often too small to be 
financially viable, thus the Press relies on additional financial support to continue its mission. This support 
has historically been received from its parent institution (formerly University of Wales) which continues 
today. 

In 1998/99, the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) introduced a much needed 
publications fund to support the publication of 15 Wales Studies publications each year, which was paid 
directly to the Press, and the Press publicly announced the full list of titles supported by the fund each year. 
In 2011, the fund was re-directed to individual Higher Education Institutions (HEIs) in Wales, allocated 
according to their QR allocation. Neither the fund itself (totalling £132k in 2011) nor the funding 
arrangements have changed since 2011.  

Since the new arrangement, the Press has received, on average, less than 40% of the annual HEFCW fund 
paid to HEIs through its publications fund. There is no obligation for HEIs to track or report how the fund is 
spent so it is unclear how much of the remaining 60% has been assigned to supporting Wales Studies 
publications. 

The impact of the arrangement has been felt keenly by certain individuals and institutions, and many of 
those in receipt of the fund work hard to make their fund ‘stretch’. It is increasingly difficult for early career 
researchers (often on short term contracts) to publish a monograph, which is often a catalyst for progression 
in an academic career as they have scarce access to critical publication funds. Independent scholars and 
researchers from three of the nation’s eight institutions (or four out of nine if including the Open University) 
have no access to the fund whatsoever, resulting in worthy books remaining unpublished in some cases due 
to financial constraints. Additionally, there is a consistent disadvantage for some institutions with no ability 
for review in terms of the funding they receive; a lack of transparency for funding awards; and a growing 
concern/perception that Wales Studies is not viewed as important. Furthermore, it renders the discipline of 
Wales Studies at a greater risk of wider academic publication challenges such as Open Access. 

UWP works closely with academics across Wales, continues to honour its mission, and since 2011 has 
published an average of 27 Wales Studies titles each year. In contrast, UWP receives a funding contribution 
from HEFCW via HEIs for an average of 10 of its 27 titles per year, and the funding received per title has 
decreased by 43%. The financial shortfall from the HEFCW publications fund received by the Press has been 
met by the Press’ parent company, the newly merged University of Wales Trinity Saint David (UWTSD). 
Whilst this has provided a short term financial respite for many of the publications of Wales Studies titles by 
the Press, it is unsustainable in the longer term. 

Recent reviews of higher education funding, research funding and the publishing sector in Wales have each 
neglected to consider the future of the important contribution of UWP in Welsh academic life, and a review 
would be both urgently needed and welcomed by all concerned with Wales Studies as a discipline, and the 
future capability of UWP to enable this through its critical, mission-led work. 

For further information, please contact: 

 Dr Sarah Morse, Senior Executive Officer smorse@lsw.wales.ac.uk / 02920 376971 
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