
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kirsty Williams AC 

Y Gweinidog Addysg 

Llywodraeth Cymru  

3 Gorffennaf 2019 

Annwyl Kirsty,  

Addysgu hanes Cymru  

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi bod yn ystyried 

addysgu hanes Cymru mewn ysgolion. Gwnaethom ysgrifennu atoch o'r 

blaen ynglŷn â’r pwnc hwn ym mis Mawrth i ofyn am ragor o wybodaeth am 

hyfforddiant athrawon, yr amser a dreulir yn addysgu hanes Cymru, ac 

argaeledd deunyddiau addysgu. 

Gwnaethoch hefyd ysgrifennu atom ym mis Mai i ddweud y byddwch yn 

trafod ein hawgrym i gynnal adolygiad thematig o’r modd y caiff hanes 

Cymru ei addysgu â’r Prif Arolygydd yn Estyn. 

Yn ein cyfarfod ar 26 Mehefin, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan 

randdeiliaid ar y Cwricwlwm Drafft i Gymru 2022, a gyhoeddwyd ar 30 Ebrill. 

Yn ystod y cyfarfod clywsom gan Ioan Rhys Jones o UCAC, a fynegodd 

bryderon am y gallu i drosglwyddo sgiliau addysgu.  Dywedodd y canlynol: 

Rightly or wrongly, we're stepping into a situation where those who 

will have been taught to teach in England will not be able to do so 

in Wales, and there has to be a realisation and an understanding 

that that is the case. Our curriculum has been quite different to 

England in many ways for a number of years. These changes now 

mean that we are going to make the pot smaller, unless there is 

going to be an investment in training those who come into the 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

country as teachers of the Welsh curriculum... But we are coming to 

a crunch period in education in Wales, in as much as if you want to 

teach in Wales, you will have to be trained in Wales, and perhaps 

the partnership that goes across the border as far as teacher 

training is concerned is going to come unstuck in that respect as 

well.  

A wnewch amlinellu unrhyw asesiadau effaith yr ydych wedi'u cynnal, 

cyn cyflwyno'r Cwricwlwm Drafft i Gymru 2022, ar recriwtio a chadw 

gweithwyr addysg proffesiynol? 

A wnewch amlinellu'r dystiolaeth a gawsoch ynghylch effaith 

dargyfeirio’r cwricwla ar athrawon o Loegr sy’n ceisio am swyddi 

addysgu yng Nghymru ac i’r gwrthwyneb? 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb erbyn 9 Awst. 

Yn gywir, 

  

 

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 

 

 

 



Kirsty Williams AC/AM 
Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education  
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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.   
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Annwyl Bethan, 
 
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 3 Gorffennaf, ar ran y Pwyllgor Diwylliant, y 
Gymraeg a Chyfathrebu, yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 26 Mehefin.   
 
Yn y cyfarfod hwn, gwnaethoch amlinellu eich bod wedi cymryd tystiolaeth gan 
randdeiliaid ar y Cwricwlwm Drafft i Gymru 2022 a chlywed gan Ioan Rhys Jones o 
UCAC, a gododd bryderon am y gallu i drosglwyddo sgiliau addysgu. 
   
 
O ran y materion a amlygwyd gan Mr Jones, hoffwn dawelu meddwl y pwyllgor 
ynglŷn â dargyfeirio'r cwricwlwm yng Nghymru a Lloegr, a bod gallu i athrawon o bob 
ochr i'r ffin i gael swydd yn y naill awdurdodaeth a'r llall.  
 
O dan reoliadau Statws Athro Cymwysedig 2012, gall athrawon ledled y DU addysgu 
yng Nghymru, gan gynnwys y rheini o Loegr, ac rydym yn parhau i fod yn 
ymrwymedig yn gyfreithiol i gydnabod cymwysterau addysgu awdurdodaethau eraill 
ledled y DU ac ar hyn o bryd yr AEE (nes i ni adael yr Undeb Ewropeaidd). O ran 
symudiadiadau athrawon o fewn gwledydd y DU, nid oes unrhyw gynlluniau i newid 
hyn yn y dyfodol agos. 
 
Rydym hefyd yn ymrwymedig i gydnabod cymwysterau addysgu awdurdodaethau 
eraill o dan Gydnabyddiaeth Cymwysterau Proffesiynol Cilyddol MRPQ (ar draws yr 
AEE).  Os byddwn yn gadael yr UE, bydd dulliau i gydnabod cymwysterau 
cymaradwy perthnasol o fewn yr UE ac awdurdodaethau eraill yn parhau i fod ar 
waith.   
 
Fel y cyfryw, byddai ymgeisydd o Loegr â chymwysterau addas ond yn methu â 
chael swydd mewn lleoliad yng Nghymru pe bai ymgeisydd mwy addas.  
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Er fy mod yn deall y pryder o ran atal darpar ymgeiswyr rhag gwneud cais am swyddi 
yng Nghymru (oherwydd y gwahaniaeth rhwng y system yng Nghymru a'r system yn 
Lloegr), nid wyf yn bersonol yn cytuno â'r pryder.   
O ystyried yr agenda ddiwygio gynhwysfawr yng Nghymru a'n hymagwedd unigryw at 
addysg, rwyf yn parhau o'r farn bod gyrfa addysgu yng Nghymru bellach yn fwy 
apelgar ac yn fwy tebygol o ddenu unigolion hyderus, galluog ac uchelgeisiol i wneud 
cais i addysgu yng Nghymru. 
 
Yn dilyn hyn, mae eich llythyr yn gofyn i mi wneud y canlynol: 
 

 Amlinellu unrhyw asesiadau effaith a gynhaliwyd cyn cyflwyno'r Cwricwwm 
Drafft i Gymru 2022, ar recriwtio a chadw gweithwyr addysg proffesiynol?  

 Amlinellu'r dystiolaeth a gafwyd ynghylch effaith dargyfeirio'r cwricwla ar 
athrawon o Loegr sy'n ceisio am swyddi addysgu yng Nghymru ac i'r 
gwrthwyneb. 

 
O ran manylion yr asesiadau effaith, cynhaliwyd asesiad effaith integredig o'r 
cwricwlwm newydd, a'i gyhoeddi ochr yn ochr â'r papur gwyn.  Mae ein fersiwn drafft 
o'r Asesiadau Effaith a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil ar gael ar wefan 
Llywodraeth Cymru. 
 
O ran y mater pwysig o recriwtio a chadw gweithwyr addysg proffesiynol, rydym wedi 
cynnal amrywiaeth eang o ymchwil a gwerthusiadau ar y pwnc hwn.   
 
Er enghraifft, er mwyn meithrin dealltwriaeth well o'r gwaith o recriwtio a chadw 
athrawon yng Nghymru, comisiynwyd darn allweddol o ymchwil gan Beaufort 
Research a NFER Cymru i ystyried “Pa mor Ddeniadol yw Gyrfa Addysgu, a Chadw 
Athrawon  yng Nghymru” ar gyfer athrawon presennol ac athrawon sy'n ymwneud ag 
Addysg Gychwynnol i Athrawon. Roedd yr ymchwil hon yn archwilio ac yn ceisio 
deall y materion sy'n ymwneud â recriwtio a chadw athrawon mewn nifer o gyd-
destunau, gan gynnwys daearyddiaeth ac amrywiaeth. Cafodd yr adroddiad terfynol 
ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2019. https://llyw.cymru/astudiaeth-ymchwil-ar-ba-mor-
ddeniadol-yw-gyrfa-addysgu-chadw-athrawon-0?  
 
Yn ogystal, comisiynwyd OB3 i werthuso'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn 
Addysg Gychwynnol i Athrawon. Roedd hyn yn cynnwys cyfweliadau manwl â 
rhanddeiliaid a myfyrwyr, ynghyd â dadansoddi tystiolaeth sy'n bodoli eisoes, a 
hynny'n genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae'r gwerthusiad yn trafod agweddau ar y 
Cynllun Cymhelliant Cyfrwng Cymraeg yng nghyd-destun ehangach darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg, er mwyn nodi cryfderau a gwendidau'r ddarpariaeth bresennol a'r 
gofynion ar gyfer darpariaeth Addysg Gychwynnol i Athrawon yn y dyfodol, a hynny 
yng nghyd-destun y meini prawf achredu newydd. Lluniodd OB3 adroddiad o'u 
canfyddiadau ym mis Medi 2018. https://llyw.cymru/gwerthusiad-o-ddarpariaeth-
cyfrwng-cymraeg-mewn-addysg-gychwynnol-i-athrawon?   
 
Hefyd, ym mis Ionawr 2019, cyhoeddwyd ymchwil ar y profion cywerthedd a 
ddefnyddir gan Ddarparwyr Addysg Gychwynnol i Athrawon i gael mynediad i'r 
proffesiwn. https://llyw.cymru/astudiaeth-ynglyn-phrawf-mynediad-cyfwerthedd-
cenedlaethol-ar-gyfer-ymgeiswyr-addysg-gychwynnol-0?  
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Comisiynwyd tystiolaeth ac ymchwil pellach gan Lywodraeth Cymru gan Gyngor y 
Gweithlu Addysg i ymchwilio'n benodol i “Incentivisation into ITE in Wales”, sydd 
wedi cynhyrchu tri adroddiad: “A comparison of teacher training incentives in Wales 
and England”, “Teacher Training Incentives in Wales: International Policy Context” a 
“Graduate Recruitment: Teaching and other professions”.  Bydd y rhain yn llywio ein 
datblygiadau pellach o ran recriwtio a chymhellion o ran hyfforddi athrawon. 
 
Yn ogystal, rwyf wedi sefydlu'r Bwrdd Cynghori ar Recriwtio a Chadw Athrawon er 
mwyn llywio rhannau allweddol o'r broses o ddatblygu polisi cynllunio'r gweithlu.  
Mae'r bwrdd hefyd yn rhoi cyngor arbenigol ar gynnydd parhaus diwygio Addysg 
Gychwynnol i Athrawon a materion sy'n ymwneud â chefnogi'r gweithlu addysgu 
presennol. Yr Athro John Gardner sy'n cadeirio'r Bwrdd ac mae ganddo 
gynrychiolwyr o sefydliadau haen ganol, yn ogystal â Phenaethiaid o bob cwr o 
Gymru. 
 

Yn gywir,  

 
Kirsty Williams AC/AM 

Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education 
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