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Annwyl David  
 
P-05-799 Newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a hynny o 
bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r Chweched Dosbarth 

 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Hydref ynglŷn â Hanes Cymru. 
 
O ran y pwynt cyntaf ynddo, atodir rhestr o'r ysgolion sydd wrthi'n datblygu Maes Dysgu a 
Phrofiad y Dyniaethau yn Atodiad A. Mae'r holl ysgolion hyn wrthi'n datblygu Maes Dysgu a 
Phrofiad y Dyniaethau yn ei gyfanrwydd yn hytrach na gweithio'n benodol ar hanes (neu 
unrhyw un o'r disgyblaethau eraill y mae'r Maes Dysgu a Phrofiad hwn yn eu cwmpasu, fel 
daearyddiaeth, addysg grefyddol, busnes ac astudiaethau cymdeithasol).  
 
Yn ail, gofynnwch sut y gallai'r cwricwlwm newydd daro'r cydbwysedd cywir rhwng rhoi 
disgresiwn i ysgolion ac athrawon o ran cynnwys gwersi, a sicrhau bod disgyblion yng 
Nghymru yn dysgu am hanes cenedlaethol a hanes lleol.  
 
Mae'r Athro Donaldson yn argymell y dylai pob Maes Dysgu a Phrofiad gynnwys dimensiwn 
Cymreig a dimensiwn rhyngwladol, yn unol ag argymhellion yr adolygiad annibynnol o'r 
Cwricwlwm Cymreig. I gefnogi'r gwaith o ymgorffori'r agweddau hyn, datblygwyd 
egwyddorion lefel uchel ac mae'r egwyddorion hyn yn cael eu hymgorffori ar draws y 
cwricwlwm, gan gynnwys Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau, y mae Hanes yn rhan 
ohono. Fe nodwch, o'r fersiwn ddiweddaraf o'r rhain, fod disgwyliad clir i agweddau ar yr 
ardal a Chymru, yn ogystal â'u perthynas â Chymru, y DU a thu hwnt gael eu hymgorffori 
yng nghwricwlwm ysgolion, ar lefel leol ac ar lefel genedlaethol.  Mae hyn yn cynnwys 
hanes lleol a hanes Cymru yng nghyd-destun y dyniaethau.  
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Mae un o'r pedwar diben yn nodi y dylai dysgwyr fod yn ddinasyddion egwyddorol, 
gwybodus sydd 'yn wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn awr 
ac yn y gorffennol’. Mae'r pedwar diben yn rhan ganolog o'r holl benderfyniadau a wneir 
mewn perthynas â'r cwricwlwm newydd a chaiff y rhain eu hadlewyrchu yn natganiadau Yr 
Hyn sy'n Bwysig a'r Wybodaeth, Sgiliau a Phrofiadau, a'r deilliannau cyflawni, sy'n rhan 
annatod o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad.  
 
O ran y Meysydd Dysgu a Phrofiad hynny sy'n cynnig cyfle euraidd i edrych ar Gymru fel 
pwnc ynddi'i hun, dylai dysgwyr gael digonedd o gyfleoedd i astudio cyd-destun Cymru-
benodol wrth ddysgu (e.e. yr holl draddodiadau a'r gwahanol fathau o ddiwylliant, 
ysgrifennu, economeg, gwleidyddiaeth a chymdeithas, ddoe a heddiw, sydd i'w cael wrth 
feddwl am Gymru). Bydd Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau yn cynnig cyfleoedd 
allweddol i Hanes Cymru gael ei ymgorffori yn yr hyn a ddysgir, a chysylltir â hanes Cymru 
mewn Meysydd Dysgu a Phrofiad eraill pan fo'n briodol. 
 
Mae Dyfodol Llwyddiannus wedi ein herio i ailystyried ein cwricwlwm. Mae'n tanlinellu'r ffaith 
bod y rhagnodi a'r manylu helaeth ar lefel genedlaethol "wedi cyfyngu ar y llif a’r dilyniant yn 
y dysgu gan blant a phobl ifanc". Fel y cyfryw, mae angen i ni sicrhau nad yw'r cwricwlwm 
newydd yn darparu rhestr gynhwysfawr o gynnwys manwl a fyddai'n mynd yn gymhleth ac 
yn feichus mewn dim amser.  Rhaid i'r cwricwlwm alluogi gweithwyr proffesiynol i ddewis y 
cynnwys penodol sy'n diwallu anghenion eu dysgwyr yn eu cyd-destun penodol.   
 
Drwy gydol y broses rydym yn cynnal profion gydag ymarferwyr er mwyn sicrhau ein bod yn 
taro'r cydbwysedd cywir rhwng hyblygrwydd ar lefel ysgol ac eglurder ar lefel genedlaethol. 
Bydd modd ymgysylltu â'r cwricwlwm drafft yn ehangach ym mis Ebrill 2019. Bydd y fersiwn 
derfynol a gyhoeddir ym mis Ionawr 2020 yn cynnwys enghreifftiau, er mwyn helpu 
athrawon i gyflwyno pwnc y Dyniaethau.  
 
Yn gywir  
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