
 
 
 
 

 
 

Roderic Gillespie 

Prif Swyddog Gweithredol 

CBAC 

21 Mawrth 2019 

Annwyl Roderic, 

 

Addysgu hanes a diwylliant Cymru mewn ysgolion  

 

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn craffu ar y drefn o ran 

addysgu hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru mewn ysgolion. 

Yn ystod haf 2018, cynhaliwyd pleidlais gyhoeddus yn gwahodd aelodau o'r 

cyhoedd i ddewis pwnc ein hymchwiliad nesaf. Cymerodd bron 2,500 o bobl 

ran yn y bleidlais a dewisodd 44 y cant ohonynt y pwnc hwn. 

Ym mis Chwefror, cynhaliwyd digwyddiad i glywed gan ymarferwyr a phobl 

eraill sydd â diddordeb yn y mater hwn. Cafwyd llawer o sylwadau ar 

bwysigrwydd addysgu hanes Cymru i roi ymdeimlad o hunaniaeth i blant. Er 

ein bod yn glir bod gofynion i addysgu agweddau ar hanes Cymru yn y 

cwricwlwm ac o fewn meysydd llafur arholiadau, roedd yn amlwg bod 

gweithwyr proffesiynol o'r farn bod y sefyllfa'n dra wahanol ar lawr gwlad. 

Mae hyn yn amlwg yn bryder mawr ac yn fater y teimlwn y mae'n rhaid ei 

ddatrys ar adeg pan fo'r cwricwlwm newydd yn cael ei ddatblygu a'i 

weithredu.    

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybodaeth i ni am y canlynol: 

• A wnewch chi roi manylion am y cyrsiau hyfforddi Datblygiad 

Proffesiynol a Pharhaus a ddarperir gennych sy'n cefnogi'r gwaith o 

addysgu hanes Cymru ar lefel TGAU a Safon Uwch?  

• Pa adnoddau dysgu, ar gyfer athrawon a disgyblion, sydd ar gael sy'n 

cefnogi'r gwaith o addysgu hanes Cymru ar lefel TGAU a Safon Uwch? 

• O ran y cwrs Safon Uwch/Uwch Gyfrannol a gyflwynwyd i'w haddysgu o 

2015 ymlaen, a oes gennych unrhyw ddata sy'n dangos faint o hanes 

penodol i Gymru y mae dysgwyr yn ei astudio? 

• A yw CBAC yn ymwybodol o unrhyw faterion o ran cydymffurfiaeth 

ysgolion â'r gofyniad yn y fanyleb TGAU i addysgu cynnwys sy'n 

benodol i Gymru? 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ateb y cwestiynau hyn erbyn 24 Ebrill er 

mwyn llywio ein gwaith. 

Yn gywir,   

 

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 
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