
 

 

 

This communication (including any attachments) is intended for the use of the addressee only and may contain confidential, privileged or copyright material. It may not be relied upon or disclosed 
to any other person without the consent of the Royal Society of Chemistry (RSC). If you have received it in error, please contact us immediately. Any advice given by the RSC has been carefully 
formulated but is necessarily based on the information available, and the RSC cannot be held responsible for accuracy or completeness. In this respect, the RSC owes no duty of care and shall 
not be liable for any resulting damage or loss. The RSC acknowledges that a disclaimer cannot restrict liability at law for personal injury or death arising through a finding of negligence. 

VAT registration number GB 342 1764 71  Registered charity number 207890 

5 Rhagfyr 2018 

Annwyl Syr/Madam 

Ymgynghoriad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gynnydd Llywodraeth Cymru wrth 
ddatblygu'r Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru 

Mae'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn croesawu'r cyfle i wneud sylwadau ar ddatblygu Cwricwlwm 
newydd i Gymru. 

Y Gymdeithas Cemeg Frenhinol yw'r gymuned cemeg blaenllaw yn y byd gyda dros 1500 o aelodau 
yng Nghymru. Rydym yn buddsoddi mewn cefnogi addysg wyddonol o ansawdd yng Nghymru, gan 
gynnwys: tîm cefnogi ysgolion sy'n gweithredu ar draws y wlad, ein Partneriaeth Cemeg Dysgu sydd 
ar gael am ddim, sy'n cysylltu dros 80% o ysgolion yng Nghymru i'r gymuned, gweithgareddau ac 
adnoddau cemeg, a'r rhaglen Sbectrosgopeg mewn Siwtces boblogaidd. 

Mae ein sylwadau'n ymateb i gwestiynau penodol a’u  hamlinellir yn y llythyr ymgynghori. Mae’r 
sylwadau yn cefierio at AoLE Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn unig; nid oes gennym unrhyw 
wybodaeth fanwl am ddatblygiadau mewn meysydd eraill o'r cwricwlwm. 

Ein hymglymiad i ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru 
1. Mae cynrychiolydd o'n sefydliad wedi mynychu cyfarfodydd Grŵp Arloeswyr AoLE Gwyddoniaeth

a Thechnoleg ers mis Hydref 2017, ar wahoddiad, ac wedi rhoi adborth ar ddogfennau a
ddrafftwyd y tu allan i'r cyfarfodydd hynny. Ein ffocws, yn unol â'n harbenigedd, yw'r agweddau ar
y cwricwlwm sy'n ymwneud â chemeg ac ymholiad gwyddonol. Rydym yn ddiolchgar eich bod
wedi cael y cyfle i gyfrannu yn y modd hwn.

2. Yn ychwanegol, cyfarfu nifer o gynrychiolwyr gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ym mis
Mawrth 2018 i drafod agweddau ar y broses ddiwygio. Yn fwy diweddar, rydym wedi ysgrifennu at
swyddogion Llywodraeth Cymru ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i fynegi barn am y
broses datblygu a'r cwricwlwm; adleisir y safbwyntiau hyn yn yr ymateb presennol.

Cynnydd wrth gynhyrchu Cwricwlwm drafft dros Gymru mewn pryd i'w gyhoeddi gan 
Lywodraeth Cymru am adborth gan y cyhoedd ym mis Ebrill 2019 
3. Yn ddiweddar, gwelsom ddrafft o'r AoLE Gwyddoniaeth a Thechnoleg, a gyflwynwyd ar gyfer

adborth terfynol ddiwedd mis Tachwedd, sy'n cynrychioli cynnydd sylweddol ers drafftiau
blaenorol. Mae'n ymddangos yn debygol y bydd drafft yn barod i'w gyhoeddi a'i ymgynghori ym
mis Ebrill 2019.

Rôl Ysgolion Pioneer ac unrhyw gyfleoedd a heriau wrth ymwneud â dylunio cwricwlwm 
4. Mae Grŵp Arloeswyr AoLE Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn cynnwys athrawon o Ysgolion

Pioneer, y gofynnwyd iddynt ddatblygu'r datganiadau Y Pethau Pwysig, y fframwaith dilyniant a'r
canlyniadau cyflawniad ar gyfer y maes hwn o'r cwricwlwm.

5. Roeddem yn pryderu am gydbwysedd cynrychiolaeth yn y Grŵp Pioneer hwn yn ystod camau
cynnar ein hymglymiad. Mewn llawer o gyfarfodydd, roedd mwyafrif yr athrawon yn bresennol o
ysgolion cynradd, tra bod llawer o ddatblygiad cymhleth syniadau mewn gwyddoniaeth a
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thechnoleg yn digwydd ar lefel uwchradd ac mae angen arbenigedd o'r fath wrth ddatblygu'r 
cwricwlwm. Cynrychiolwyd rhai disgyblaethau yn arbennig o wael, gan gynnwys cemeg a ffiseg; 
ar adegau mynychodd ein cynrychiolydd gyfarfodydd lle nad oedd athrawon cemeg uwchradd yn 
bresennol. 

6. Codwyd ein pryder ynghylch cydbwysedd cynrychiolaeth ar sawl achlysur gyda swyddogion a 
chyda Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, a oedd yn cydnabod y broblem. Credwn fod llawer o 
ymdrech wedi'i wneud i recriwtio Arloeswyr ychwanegol i gynrychioli rhai disgyblaethau, gan 
gynnwys cemeg. Gwelsom welliant dros amser, a deallaf fod yr arbenigwyr cemeg hefyd yn 
cyfarfod y tu allan i gyfarfodydd ffurfiol i gwblhau gwaith datblygu. Mae hyn yn gadarnhaol, ond 
mae'n debyg bod y cyfle wedi ei golli i wneud cynnydd gwell yn gynharach yn y broses. 

7. Cymerwn y cyfle hwn i gymeradwyo'r ymrwymiad a'r broffesiynoldeb a welsom gan aelodau Grŵp 
Arloesi Gwyddoniaeth a Thechnoleg. 

Ymglymiad arbenigedd academaidd ac allanol eraill wrth lywio dyluniad y cwricwlwm 
8. Pwrpas sylweddol ein presenoldeb yw bod 'wrth law' i ddarparu mewnbwn ac ateb cwestynau, er 

mwyn helpu'r gwaith i symud ymlaen. Bu'n werthfawr ymuno â'r trafodaethau; fodd bynnag, ar 
sawl achlysur gwnaed ddefnydd aneffeithlon o'n hamser, er enghraifft: 

• ar adegau ni wnaed unrhyw waith yn ein maes arbenigedd, lle nad oedd athrawon cemeg 
uwchradd yn bresennol 

• mae agendâu cyfarfodydd fel arfer wedi bod yn gyffredin iawn, gan roi cyfle cyfyngedig i 
baratoi; yn aml newidiwyd y drafftiau a rannwyd yn flaenorol erbyn amser y cyfarfod. 

• yn aml mae wedi cymryd amser i 'ddal i fyny' gyda'r grŵp ar ol cyraedd, ac felly wedi bod yn 
anodd i allu cyfrannu'n ddefnyddiol. 

9. Rydym yn derbyn y bydd proses o'r natur hon yn ailadroddus, a bod angen bod yn hyblyg a delio 
â materion wrth iddynt godi. Fodd bynnag, oherwydd natur y broses a'r ffordd yr oeddem yn 
ymgysylltu, teimlwn nad ydym bob amser wedi gallu cyflwyno ein hargymhellion yn gydlynol, na 
chanolbwyntio ar yr agweddau hynny a ganfuom fwyaf pwysig. 

10. Yn ddiweddar, cawsom y cyfle i fwydo'n ôl ar ddrafftiau mwy cyflawn o'r cwricwlwm y tu allan i 
gyfarfodydd, sydd wedi teimlo'n fwy cyfforddus. 

11. Rydym yn ymwybodol bod arbenigedd academaidd wedi bod yn rhan o'r prosiect Camau, sy'n 
cynghori ar sut i adeiladu dilyniant yn y cwricwlwm. Mae arbenigedd cwricwlwm hefyd, gan 
gynnwys mewn gwyddoniaeth, yn bresennol ar y Grŵp Cwricwlwm ac Asesu. Fodd bynnag, o'n 
profiad ni, collwyd cyfle i ymgymryd ag arbenigedd disgyblu penodol mewn dylunio cwricwlwm ar 
lefel o ddydd i ddydd y Grŵp Pioneer. Mae llawer o ymchwil ar gael ar, er enghraifft, ymgorffori 
syniadau am natur gwyddoniaeth neu ddatblygu cysyniadau gwyddonol, a fyddai wedi bod o fudd 
i'r cwricwlwm.  

Sut mae'r datganiadau 'Beth sy'n Bwysig?', A gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2017, yn esblygu i 
ddylunio cynnwys y cwricwlwm ym mhob un o'r chwe AoLE 

12. Rydym yn cefnogi'r egwyddor o ddefnyddio datganiadau craidd fel fframwaith ar gyfer y 
cwricwlwm, a all ddarparu cydlyniad cwricwlaidd, a llwybr clir ar gyfer diffinio dilyniant mewn 
dysgu. 

13. Beth sy'n Bwysig? mae'r datganiadau eu hunain wedi esblygu ers y cyhoeddiad ym mis Rhagfyr 
2017, er bod yr ardaloedd cyffredinol y cwmpasir ganddynt yr un peth. Er ei bod yn ddealladwy 
bod y datganiadau yn cael eu hail-ystyried, mae'n nodedig faint o amser yr ydym wedi gweld y 
Grŵp Pioneer yn treulio ar ail-eirio'r datganiadau. 

14. Credwn fod y pwysau i fynegi'r Beth sy'n Bwysig? Mewn cyn lleied o ddatganiadau â phosibl (fel 
nad oes angen i athrawon rheoli nifer ormodol o ddatganiadau) wedi bod yn fater arbennig ar 
gyfer yr AoLE Gwyddoniaeth a Thechnoleg, oherwydd y cyfuniad canlynol o ffactorau: 

• nifer y disgyblaethau o fewn yr AoLE a'r gwahaniaeth rhyngddynt; mae'r ehangder o fioleg i 
wyddoniaeth gyfrifiadurol yn enfawr 
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• y ffaith bod y gwyddorau yn nodweddiadol o'r meysydd gwybodaeth y mae gan bob 
gwyddoniaeth ddiddordeb ynddo, yn ogystal â'r dulliau a gymerir i ddatblygu'r wybodaeth 
honno (nad ydynt yn gyfunrywiol ar draws y gwyddorau); Yn ogystal, mae'r ffyrdd yr ydym yn 
defnyddio gwyddoniaeth a thechnoleg a'r effeithiau sydd ganddynt ar unigolion, cymdeithas 
ac amgylchedd hefyd, yn amlwg yn bwysig. 

• mae lefel y datblygiad mewn dealltwriaeth haniaethol a chyflwyniad syniadau newydd sy'n 
digwydd rhwng 3 a 16 oed, sy'n golygu dod o hyd i eiriad sy'n gweithio ar draws holl ystod y 
cwricwlwm, yn heriol. 

15. Nae trosglwyddo popeth sy’nwirioneddol bwysig mewn gwyddoniaeth a thechnoleg mewn nifer 
fach o ddatganiadau wedi profi'n anodd. Gwelsom ymdrechion i ychwanegu at yr holl syniadau 
perthnasol, ac yna lleihauwyd y datganiadau eto oherwydd eu bod wedi mynd yn rhy hir ac 
anhyblyg. Mae hyn yn awgrymu nad oes digon o ddatganiadau i nodweddu'n ddigonol o'r maes 
hwn o'r cwricwlwm. 

16. Yn unol â hynny, rydym yn pryderu am feysydd pwysig o’r cwricwlwm sy'n cwympo drwy'r 
craciau. Yn benodol, tynnwyd datganiad a gynhwyswyd yn flaenorol am effeithiau gwyddoniaeth 
a thechnoleg (ee ar gymdeithas ac amgylchedd) o blaid integreiddio'r syniadau hynny yn y 
datganiadau sy'n weddill. Gan ddilyn y diweddaraf rydym wedi'i weld, ni chafodd hyn eto ei reoli 
yn gyson nac yn gynhwysfawr. Awgrymwyd ymhellach ar un pwynt bod y datganiad ar natur 
gwybodaeth ac ymchwiliad gwyddonol yn cael ei hintegreiddio'n debyg. Gwnaethom wrthwynebu 
hyn, ac mae'r datganiad yn parhau, ond teimlai hyn yn arwydd o'r pwysau i or-leihau'r manylion 
yn y cwricwlwm. 

17. Nid yw cwricwlwm Gwyddoniaeth a Thechnoleg fel y'i drafftiwyd yn cyflwyno hunaniaeth glir ar 
gyfer y disgyblaethau gwyddonol, sy'n groes i'r argymhelliad yn y Dyfodol Llwyddiannus y dylai 
AoLE fod â chraidd adnabyddus o wybodaeth ddisgyblaethol. Credwn fod adnabod a diffinio 
gwyddorau craidd bioleg, cemeg a ffiseg yn y cwricwlwm yn fuddiol i gyrhaeddiad a dilyniant 
dysgwyr. 

Cynnydd wrth ddiffinio canlyniadau cyflawniad yn y gwahanol gamau dilyniant o fewn y 
cwricwlwm newydd 

18. Cyn y gwanwyn / haf 2018, roeddem yn deall, o'r adborth a roddwyd i'r Grwp Pioneer, y byddai 
canlyniadau’r cyflawniad yn cael eu hysgrifennu i lefel fanwl iawn. Ers hynny cafwyd sifft amlwg: 
mae'r disgrifyddion cam dilyniant wedi cael eu tynnu'n gyfan gwbl ac mae'r canlyniadau 
cyflawniad wedi dod yn ddisgrifyddion lefel uchel iawn. 

19. Rydym yn bryderus iawn am y datblygiad hwn. Nid yw'r drafftiau diweddar a welsom yn rhoi digon 
o eglurder ar y dysgu a ddisgwylir. Y risgiau o hyn yw:  

• Athrawon yn dod i wahanol ddehongliadau o'r ehangder a'r dyfnder sydd eu hangen, gan 
arwain at amrywiad sylweddol mewn cyrhaeddiad, profiad a chanlyniadau i ddysgwyr mewn 
ysgolion gwahanol. 

• Colli hyder ymysg athrawon oherwydd ansicrwydd ynghylch a ydynt yn bodloni'r gofynion; 
bydd hyn yn fwyaf amlwg ar gyfer athrawon llai profiadol a'r rhai sy'n dysgu y tu allan i'w 
harbenigedd pwnc (sy'n gyffredin yn y gwyddorau). 

• Mwy o faich gwaith i athrawon o ran gorfod dehongli a gweithredu'r cwricwlwm. 
20. Felly, rydym yn pryderu am ganlyniadau i ddysgwyr, ond hefyd am yr effaith ar athrawon. Mae 

prinder athrawon arbenigol gwyddoniaeth eisoes yn bodoli; 1  mae anfodlonrwydd a llwyth gwaith 
wrth weithredu'r cwricwlwm newydd wirioneddol yn gallu arwain at athrrawon yn gadael y 
proffesiwn ac mae athrawon newydd posibl yn cael eu hannog rhag mynd i mewn i'r proffesiwn. 
Rhaid i'r cynlluniau ar gyfer dysgu proffesiynol a chymorth arall i athrawon gymryd golwg realistig 
ar yr hyn fydd ei angen i helpu hwyluso'r newid. 

21. Nid yw'r pryderon hyn yn awgrymu y dylai'r cwricwlwm gael ei ysgrifennu mewn manylder 
hollgynhwysol nac y dylid ychwanegu mwy o gynnwys. Mae cwricwlwm sy’n cyfyngu swm y 
cynnwys yn caniatáu canolbwyntio ar y cysyniadau a'r syniadau allweddol yn ogystal â 

                                                
1 https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/teaching-a-valued-profession-report-of-the-independent-review.pdf 
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hyblygrwydd i athrawon ddefnyddio gwahanol ddulliau addysgu, a chyflwyno ystod o enghreifftiau 
a chyd-destunau. Fodd bynnag, rhaid diffinio lefel y dealltwriaeth a’r sgil a ddisgwylir; 2 yn wir, 
mae'n bosibl y gellid tros-ddehongli cwricwlwm yn nhermau maint y cynnwys os nad yw'n 
diffinio'n glir y disgwyliad hwn. 

Cyfathrebu gydag ysgolion ac athrawon, am y gwaith datblygu cwricwlwm sy'n cael ei wneud, 
ac ymgysylltiad pob ysgol (nid yn unig Ysgolion Arloesol). 

22. Mae ein tîm cefnogi ysgolion yng Nghymru yn adrodd, nad oes llawer o athrawon y maent yn
siarad â hwy yn gwybod unrhyw fanylion am y gwaith parhaus. Mae rhai athrawon yn
anymwybodol bod proses ddiwygio yn parhau.

Parodrwydd ysgolion ac athrawon ar gyfer cyflwyno'r cwricwlwm newydd ac i ba raddau mae 
rhai o gysyniadau adolygiad Dyfodol Llwyddiannus yr Athro Donaldson yn cael eu profi a'u 
cynnal eisoes. 

23. Fel mae pwynt 22 yn awgrymu, nid yw llawer o ysgolion yn ymwybodol o ddiwygiadau yn gyfan
gwbl nac yn fanwl, ac felly nid ydynt mewn sefyllfa dda i baratoi.

24. Rydym yn pryderu a yw'r proffesiwn addysgu yn ei chyfanrwydd mewn sefyllfa dda i gefnogi
cyflwyno diwygiad o'r fath yn llwyddiannus. Mae prinder athrawon gydag ystod o arbenigeddau,
yn enwedig yn y gwyddorau, wedi'u dogfennu'n dda. 3  Yn ddiweddar, adroddwyd bod recriwtio
hyfforddeion ITE ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn gostwng. 4

25. Er gwaethaf y pwyslais cryf ar ddysgu amlddisgyblaeth a dysgu drwy prosiectau, mae Dyfodol
Llwyddiannus yn nodi y dylai 'pynciau a disgyblaethau barhau'n bwysig'. Mae ymchwil wedi
dangos y gall gwybodaeth bynciol athrawon ddylanwadu’n sylweddol ar eu heffeithiolrwydd.5
Rydym hefyd yn credu bod brwdfrydedd athrawon cemeg arbenigol am eu pwnc a'u dealltwriaeth
o lwybrau gyrfa perthnasol yn annog myfyrwyr i ddewis cemeg ac opsiynau cysylltiedig mewn
astudiaethau ôl-orfodol a gyrfaoedd.

26. Ofnwn na fydd gan lawer o athrawon yr amser na'r gallu i weithredu'r newidiadau a awgrymir ar
hyn o bryd. Nid yw llawer o athrawon yn derbyn digon o gymorth ar gyfer datblygiad proffesiynol,
boed yn ffurfiol neu'n anffurfiol, o ganlyniad i bwysau cyllido a llwyth gwaith. Yn y gwyddorau,
mae'r sefyllfa eisoes yn fwy anodd oherwydd mae llawer o athrawon yn addysgu ar draws sawl
arbenigedd, sy'n dod â llwyth gwaith uwch ynghyd ag angen am ddatblygiad ehangach.

27. O ystyried y ffactorau hyn, awgrymwn y dylai datblygu'r proffesiwn addysgu fod yn flaenoriaeth
cyn gweithredu diwygio'r cwricwlwm, gan gynnwys amser a neilltuwyd ar gyfer datblygiad
proffesiynol a datblygu'r cwricwlwm lleol. Hefyd dylid canolbwyntio ar recriwtio a defnyddio
athrawon gydag arbenigedd disgyblu priodol yn y gwyddorau ac yn ardaloedd prinder eraill.

Cynnydd wrth ddatblygu trefniadau asesu newydd 

28. Ychydig iawn o wybodaeth am asesiadau newydd a welsom. Deallwn y gallai fod newidiadau i
strwythur a fformatau asesu TGAU i gyd-fynd yn well â'r cwricwlwm newydd, a bod Cymwysterau
Cymru yn datblygu cynigion ar gyfer ymgynghori ddiwedd 2019.

29. Rydym yn cytuno â'r egwyddor y dylai'r cymwysterau 'ddod o'r cwricwlwm', ac y bu'n rhy gynnar
hyd yma  i ddatblygu cymwysterau diwygiedig mewn unrhyw fanylder. Fodd bynnag, mae llawer o
randdeiliaid eisiau deall sut fydd cymwysterau yn edrych; bydd angen i athrawon allu paratoi ac i
adnoddau cefnogi fod ar gael mewn da bryd. Rydym yn argymell proses datblygu agored fel y
gall partïon â diddordeb weld cyfeiriad teithio.

30. Hoffem ddeall sut y bydd cwricwlwm, nad yw'n nodi'n glir y disgyblaethau gwyddonol, yn bwydo i
mewn i TGAU. O ystyried cefnogaeth lleisiol Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar gyfer

2 https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-44522981 
3 https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/teaching-a-valued-profession-report-of-the-independent-review.pdf 
4 https://gov.wales/docs/caecd/research/2018/180928-evaluation-welsh-medium-provision-initial-teacher-education-summary-
en.pdf 
5 What makes great teaching? Review of the underpinning research. Coe, R., Aloisi, Sutton Trust report 
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2014/10/What-makes-great-teaching-FINAL-4.11.14-1.pdf 
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astudio'r gwyddorau unigol ar y lefel hon, byddem yn disgwyl ac yn cefnogi cyrsiau TGAU lle mae 
gan ddisgyblaethau gwyddoniaeth hunaniaeth wahanol. 


