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Teitl y ddeiseb: Gwneud ymwybyddiaeth amgylcheddol yn orfodol ac yn 
fodiwl allweddol mewn ysgolion yng Nghymru ar gyfer pob blwyddyn 
(Addysg Gynradd ac Uwchradd) 

Geiriad y ddeiseb: Byddai ymwybyddiaeth a gweithredu amgylcheddol fel 
rhan o'r fframwaith addysgol yng Nghymru yn berthnasol i'r Ddeddf Llesiant 
ac agenda addysg Cymru. Nod y ddeiseb yw bod Llywodraeth Cymru yn 
ystyried bod pob ysgol yng Nghymru yn cynnig modiwl craidd o'r 
blynyddoedd cynnar ar yr amgylchedd gan annog ymwybyddiaeth a 
gweithredu. Gall fod yn fenter hollbwysig sy'n annog pobl ifanc i chwarae 
rhan yn eu hamgylchedd drwy gael eu haddysgu am yr amgylchedd a rhoi 
cyfle iddynt fynd ati i'w amddiffyn ar hyd y cwricwlwm ym mhob blwyddyn 
ysgol.  

Mae addysg amgylcheddol yn hanfodol i sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol 
yn defnyddio'r mesurau sydd eu hangen i warchod ein hamgylchedd. Mae'n 
hanfodol dod â natur i'r ystafell ddosbarth er mwyn tynnu sylw plant ysgol 
(a'u rhieni yn anuniongyrchol) at yr angen am newid. Dylai ymwybyddiaeth 
amgylcheddol a natur fod ar sail gyfartal â dosbarthiadau allweddol ym 
mhob ysgol yng Nghymru. Mae'n hanfodol bod plant yn tyfu i fyny â 
dealltwriaeth dda, addysg am faterion cyfredol sy'n effeithio ar fyd natur a 
gwybodaeth am ba gamau y gallant eu cymryd i ddiogelu'r amgylchedd 
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amrywiol yr ydym yn byw ynddo. Mae hefyd yn eu dysgu o ddydd i ddydd am 
barch at natur. 

1. Y cwricwlwm cyfredol 

Mae darparu Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn ofyniad statudol yn y 
cwricwlwm sylfaenol, ond yr ysgol sy’n penderfynu beth yw’r cynnwys.  Mae’r 
fframwaith anstatudol, y Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer 
dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru (2008) yn awgrymu dulliau i’w defnyddio, a 
deilliannau dysgu. Mae datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang yn un o'r 
pum thema yn y fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol. 

2. Y cwricwlwm newydd 

Yn amodol ar basio Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), bydd y Cwricwlwm 3-16 oed 
newydd i Gymru yn cael ei gyflwyno ym mhob ysgol a gynhelir ac mewn 
lleoliadau meithrin a ariennir yn gyhoeddus o fis Medi 2022 yn raddol.  

Cyflwynwyd y Bil gerbron y Senedd ar 6 Gorffennaf 2020.  Mae'n nodi beth yw 
pedwar diben y cwricwlwm: 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-cymru-2008/cyfnodau-allweddol-2-i-4/fframwaith-addysg-bersonol-a-chymdeithasol-ar-gyfer-dysgwyr-7-i-19-oed-yng-nghymru/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-cymru-2008/cyfnodau-allweddol-2-i-4/fframwaith-addysg-bersonol-a-chymdeithasol-ar-gyfer-dysgwyr-7-i-19-oed-yng-nghymru/
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28836
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▪ Galluogi disgyblion a phlant i ddatblygu yn ddysgwyr galluog ac 
uchelgeisiol, sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes;  

▪ Galluogi disgyblion a phlant i ddatblygu yn gyfranwyr mentrus a 
chreadigol, sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith;  

▪ Galluogi disgyblion a phlant i ddatblygu yn ddinasyddion egwyddorol a 
gwybodus i Gymru a’r byd;    

▪ Galluogi disgyblion a phlant i ddatblygu yn unigolion iach a hyderus, sy’n 
barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o’r gymdeithas. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio y bydd y Cwricwlwm newydd i Gymru 
wedi'i seilio ar ddibenion yn hytrach na chynnwys. Nid yw cynnwys dysgu penodol 
yn cael ei nodi yn yr un modd ag o dan y cwricwlwm cenedlaethol cyfredol. 

Mae'r Bil yn nodi chwe Maes Dysgu a Phrofiad ar gyfer y cwricwlwm newydd a'r 
elfennau gorfodol ynddynt. Dyma’r Meysydd Dysgu a Phrofiad:  

▪ Y Celfyddydau Mynegiannol   

▪ Iechyd a Lles   

▪ Y Dyniaethau   

▪ Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu   

▪ Mathemateg a Rhifedd   

▪ Gwyddoniaeth a Thechnoleg. 

Yr elfennau gorfodol o fewn y Meysydd Dysgu a Phrofiad fydd: Saesneg, Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb; Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a Chymraeg 

Mae'r Bil yn darparu ‘Cod yr Hyn sy'n Bwysig’ i nodi cysyniadau allweddol dysgu a 
phrofiad ym mhob un o’r Meysydd Dysgu a Phrofiad (gan gynnwys y Dyniaethau) 
a bydd yn rhaid i gwricwla ysgolion gwmpasu pob un o'r cysyniadau hyn. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 'Datganiadau o’r Hyn sy'n Bwysig' yn 
nogfennaeth Cwricwlwm Cymru.  Bwriad hyn yw darparu’r ‘dull cenedlaethol’ a 
fydd, yn ôl y Gweinidog Addysg, yn sicrhau cysondeb i ddysgwyr. 

Mae'r Datganiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg o'r Hyn sy'n Bwysig yn cynnwys: 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/iechyd-a-lles/
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cyflwyno-bil-cwricwlwm-ac-asesu-cymru
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/gwyddoniaeth-a-thechnoleg/datganiadau-o-r-hyn-sy-n-bwysig/
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Mae'r byd o'n cwmpas yn llawn pethau byw sy'n dibynnu ar ei gilydd i 
oroesi.  

Mae Datganiad y Dyniaethau o'r Hyn Sy'n Bwysig yn cynnwys: 

Mae ein byd naturiol yn amrywiol a deinamig, wedi’i ddylanwadu gan 
brosesau a gweithredoedd dynol.  

Mae cyd-destunau lleol, cenedlaethol a byd-eang yn thema drawsbynciol yn y 
cwricwlwm newydd.  Dywed canllawiau Llywodraeth Cymru ar themâu 
trawsbynciol: 

Mae'r cyd-destunau hyn yn rhoi cyfle pwysig i ddysgwyr ddeall ac 
ymateb i wahanol faterion a heriau, gan gynnwys cwestiynau 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol wrth weithio tuag at 
ddyfodol cynaliadwy a theg. Mae'r amgylchedd yn rhan bwysig o bob un 
o'r cyd-destunau hyn, gydag effaith ddynol yn croesi ffiniau daearyddol a 
gwleidyddol. Mae hyn yn cynnwys y berthynas rhwng gweithgareddau 
dynol a'r amgylched lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Dylai dysgwyr 
gael cyfleoedd i ymateb i'r materion a'r heriau sy'n codi o'r 
cydberthnasau hyn, gan ystyried y ffordd y maen nhw wedi llywio ein 
gorffennol a'r presennol, a'r ffordd y gallan nhw lywio ein dyfodol.  

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn 
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r 
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall 
i adlewyrchu newidiadau dilynol. 

 

 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/datganiadau-o-r-hyn-sy-n-bwysig
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/themau-trawsgwricwlaidd-ar-gyfer-cynllunio-eich-cwricwlwm/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/themau-trawsgwricwlaidd-ar-gyfer-cynllunio-eich-cwricwlwm/

