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Ymateb Ysgrifenedig i Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar Sgiliau 
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) gan y Gweinidog 
Addysg a Sgiliau 
 
Tachwedd 2014 
 
 

 
 

Hoffwn gyflwyno fy ymateb i argymhellion Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar 

Sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).  

 

Rwyf i‟n croesawu ystyriaeth y Pwyllgor o‟r agenda STEM. Mae gwybodaeth dda o 

bynciau STEM yn bwysig iawn i sicrhau addysg gyflawn. Mae angen i ni ysbrydoli 

pobl ifanc i ymddiddori mewn pynciau STEM a chodi eu hymwybyddiaeth o‟r 

cyfleoedd gyrfa yn y dyfodol yn sgil hyfedredd yn y pynciau hyn.  

 

Rwyf i wedi nodi argymhellion adroddiad y Pwyllgor ac rwyf i‟n derbyn pob un o‟r rhain. Er 

bod rhai o‟r argymhellion yn cael eu derbyn mewn egwyddor, gan fod angen rhywfaint o 

ystyriaeth bellach arnynt, yn gyffredinol, mae‟r argymhellion hyn yn gyson â‟n cyfeiriad 

polisi cyfredol. Hoffwn bwysleisio fod ein gweledigaeth strategol, sydd â dogfen 

Gwyddoniaeth i Gymru yn sail iddi, yn cefnogi ffocws cynyddol ar hyrwyddo a datblygu 

astudio pynciau STEM. 

      

Er mwyn cynorthwyo i symud ein gwaith yn ei flaen, rwyf i wedi cytuno ar gyllid ychwanegol 

o £600,000 y flwyddyn dros y ddwy flynedd nesaf i helpu i gefnogi addysgu a dysgu 

gwyddoniaeth mewn ysgolion. Mae hyn yn cynnwys datblygu athrawon a llunio deunyddiau 

dysgu sydd wedi‟u cynllunio i wella sgiliau llythrennedd gwyddoniaeth a gwybodaeth yn 

gyffredinol. O fis Medi ymlaen, rydym ni bellach yn cefnogi swyddogaeth ymgynghori 

gwyddoniaeth o fewn y pedwar consortiwm addysg, gyda ffocws penodol ar ysgolion 

uwchradd. 

 

Rydym ni‟n darparu cyllid grant i Techniquest a Techniquest Glyndŵr i gefnogi 

rhaglenni addysg sydd â‟r nod o gyfoethogi darpariaeth gwyddoniaeth a 

mathemateg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. O fis Ebrill ymlaen rwyf i wedi 

gofyn i Techniquest osod blaenoriaeth strategol allweddol yn ei weithgaredd 

cyfoethogi er mwyn ennyn diddordeb a brwdfrydedd niferoedd uwch o ferched 
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mewn astudio pynciau gwyddonol. O fis Medi, mae hyn yn cynnwys prosiect peilot 

gyda‟r Sefydliad Ffiseg (IoP), cyflwyno gweithgareddau ymestyn i ddysgwyr mewn 

nifer o ysgolion Her Ysgolion Cymru, ac eraill. Hefyd, ceir cymorth mentora i 

athrawon ffiseg uwchradd nad ydynt yn arbenigwyr, wedi‟i fodelu ar yr hyn a 

ddarperir drwy raglen lwyddiannus IoP Stimulating Physics Network. Rwyf i‟n 

edrych ymlaen at weld dadansoddiad cychwynnol o‟r effaith mae‟r cynllun peilot 

hwnnw‟n ei gael ar addysgu a dysgu ffiseg yn y ddau glwstwr peilot dros y misoedd 

nesaf. 

 

Mae hon hefyd yn elfen bwysig yn ein hymgyrch newydd Canolbwyntio ar Wyddoniaeth, a 

lansiwyd gennyf i ar 24 Hydref. Mae‟r ymgyrch yn atgyfnerthu pwysigrwydd astudio 

gwyddoniaeth ac mae‟n cysylltu‟n uniongyrchol â‟n cynllun newydd Cymwys am Oes. Dros 

y flwyddyn nesaf, bydd Canolbwyntio ar Wyddoniaeth yn cynorthwyo ysgolion cynradd ac 

uwchradd, disgyblion a rhieni, gan ddarparu mwy o adnoddau dwyieithog a hybu 

ymwybyddiaeth a diddordeb mewn gwyddoniaeth drwy gystadlaethau, gwobrau a 

digwyddiadau.   

 

Caiff y pwysigrwydd a roddwn ar astudio pynciau gwyddonol hefyd ei ddangos yn 

glir yn y cytundeb diweddar i gynnwys cymwysterau gwyddoniaeth yn y grŵp dethol 

o gymwysterau sy‟n cyfrif at fesurau perfformiad ysgolion yng Nghyfnod Allweddol 

4. O 2017, yn ogystal â‟r ddau gymhwyster mathemateg TGAU newydd, bydd dau 

gymhwyster gwyddonol gorau dysgwyr yn cyfrannu at y sgôr pwyntiau newydd sydd 

wedi‟i gapio. Ac o 2018, bydd hyn yn cynnwys dau gymhwyster TGAU 

gwyddoniaeth gorau‟r dysgwyr, yn dilyn cyflwyno cymwysterau TGAU gwyddoniaeth 

newydd i‟w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2016. 

 

O ran yr agenda mathemateg, mae‟r Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach, sy‟n 

derbyn cymorth cyllid gennym ni, yn ehangu mynediad at Fathemateg Bellach ar 

lefelau TGAU, AS/A2. Mae gwerthusiad diweddar o‟r rhaglen wedi cynnig asesiad 

cadarnhaol iawn o effaith y ddarpariaeth hon. Byddaf yn cyflwyno trefniadau‟n fuan i  

ystyried pa wersi y gallwn ni eu dysgu o ddulliau fel y Rhaglen Gymorth 

Mathemateg Bellach, gyda golwg ar greu effaith gadarnhaol bellach ar gyrhaeddiad 

mewn mathemateg yn ehangach. 
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Yn fwy eang, rwyf i‟n disgwyl y bydd y gwaith sy‟n mynd rhagddo ar adolygiad yr 

Athro Graham Donaldson o‟r cwricwlwm, y disgwylir iddo adrodd ar droad y 

flwyddyn, hefyd yn arwain at newidiadau cadarnhaol i gynorthwyo gydag addysgu a 

dysgu pynciau STEM. 

 

Mae angen i Gymru gael sail gref o bobl sydd â gwybodaeth, sgiliau a 

chymwysterau STEM da i gefnogi datblygiad economaidd a llewyrch yn y dyfodol. 

Rwyf i‟n hyderus ein bod, drwy‟r amrywiaeth eang o weithgareddau y mae 

Llywodraeth Cymru‟n eu cefnogi ar yr agenda STEM, yn mynd i‟r cyfeiriad cywir 

wrth ddatblygu sgiliau STEM ein pobl ifanc, cynyddu‟r niferoedd sy‟n astudio 

pynciau STEM ac adeiladu ein cronfa o dalent. 

 

Isod rwyf i‟n amlinellu fy ymateb i argymhellion unigol yr Adroddiad. 

 
 
 
 
Mae‟r Pwyllgor yn argymell:   
 

1. O dan arweiniad Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, parhau i ddatblygu 
cynllun cydlynol ar gyfer hyrwyddo, monitro a gwerthuso prosiectau 
cyfoethogi STEM a wneir drwy ganolfannau'r Academi Wyddoniaeth 
Genedlaethol, a chynnwys yr Adran Addysg ac Adran yr Economi, 
Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn y broses honno. 

 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae hyn eisoes ar waith, fel y mae mae argymhelliad y Pwyllgor yn ei gydnabod. 
Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru ar hyn o bryd yn adolygu gweithrediad yr 
Academi Wyddoniaeth Genedlaethol ar y cyd â swyddogion yn yr Adran Addysg a 
Sgiliau a‟i staff cymorth ei hun yn Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
  
 
 
Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

2. Blaenoriaethu ei buddsoddiad mewn ymyriadau cynnar sy'n ennyn 
brwdfrydedd plant am bynciau STEM ac yn eu hysbrydoli drwy gydol eu 
haddysg, ond gan sicrhau bod yr ymyriadau hynny'n rhai hirdymor i Gymru 
gyfan.  
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Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae‟r adolygiad annibynnol o‟r Cwricwlwm Cenedlaethol ac asesu yng Nghymru, 
dan arweiniad yr Athro Graham Donaldson, y disgwylir iddo adrodd yn gynnar yn 
2015, yn ystyried y darlun yn nhermau‟r fformat a‟r strwythur ar gyfer addysgu 
pynciau gwyddonol o fewn y cwricwlwm. 
 
Mae Llywodraeth Cymru‟n dymuno gweld gweithgareddau ymgysylltu STEM ar gael 
o‟r blynyddoedd cynnar fel rhan o‟r ystod o ddarpariaeth. Yn wir, yn ddiweddar 
rydym ni wedi cyllido astudiaeth beilot Stemnet yn canolbwyntio ar blant cynradd a‟u 
hathrawon. Caiff pwysigrwydd dal sylw plant yn gynnar ei gydnabod; ond mae 
angen i gymorth y Llywodraeth i gyfoethogi STEM ystyried y cyfleoedd STEM 
ehangach sydd ar gael i ysgolion ar bob cyfnod allweddol o ddysgu. Yng Nghyfnod 
Allweddol 4, rydym ni‟n cyflwyno TGAU mathemateg newydd o fis Medi 2015, a 
byddwn yn diwygio‟r gyfres o gymwysterau TGAU gwyddoniaeth i‟w haddysgu am y 
tro cyntaf o 2016. O ran dysgu ôl-16, bydd cymwysterau Safon Uwch gwyddoniaeth 
diwygiedig yn cael eu cyflwyno o fis Medi 2015 ac rydym ni‟n cynllunio cymwysterau 
Safon Uwch mathemateg diwygiedig o 2016. Mae sicrhau bod y cymwysterau hyn 
yn berthnasol ac yn ennyn diddordeb yn rhan bwysig o‟n diwygiadau. 
 
Rydym ni hefyd yn gwneud newidiadau i fesurau perfformiad ysgolion a fydd yn 
annog disgyblion i ymgymryd â gwyddoniaeth a mathemateg TGAU. I gynyddu‟r 
effaith, mae cyfeirio adnoddau‟n ofalus yn parhau i fod yn hanfodol. Mae 
cydbwysedd y cyllid ar draws cyfnodau allweddol yn ystyriaeth sy‟n cael sylw o fewn 
yr adolygiad o‟r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol sydd ar waith ar hyn o bryd. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
 
 
 
Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

3. Ymateb yn gyflym i argymhellion adroddiad yr adolygiad TGCh i newid 
cyfrifiadura yn y cwricwlwm fel y gall Cymru gynhyrchu'r technolegwyr y bydd 
eu hangen ar y diwydiant cyfrifiadura yn y dyfodol. 

 
Ymateb:  Derbyn  
 
Mae‟r adolygiad annibynnol o‟r Cwricwlwm Cenedlaethol ac asesu yng Nghymru yn 
ystyried yn ofalus argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen TGCh, a bydd yn 
adrodd ar droad y flwyddyn. Yn ddiweddar rwyf i wedi cyhoeddi copi gwaith o‟r 
egwyddorion ar gyfer cynllunio‟r cwricwlwm sy‟n cael eu datblygu gan yr adolygiad i 
werthuso ymarfer cyfredol ac arwain cynigion at y dyfodol. 
 
Yn ogystal, rwyf i wedi awdurdodi creu rhaglen tair blynedd o ddatblygiad 
proffesiynol i ymarferwyr er mwyn gwella sgiliau cyfrifiadura, TGCh a llythrennedd 
digidol mewn ysgolion. Caiff y cyllid ei ddarparu i awdurdodau lleol dros y cyfnod 
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rhwng mis Rhagfyr 2013 a mis Mawrth 2016, i gefnogi defnydd effeithiol o Hwb+ i 
gyflawni amcanion addysgol allweddol. Caiff cyllid ei ddarparu hefyd i Technocamps 
rhwng mis Medi 2014 a mis Mawrth 2016 i ddarparu gweithdai sgiliau rhaglennu i 
ddisgyblion ac athrawon mewn ysgolion uwchradd. 
    
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
 
 
 
Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

4. Annog ysgolion i chwarae rhan fwy gweithredol wrth ddisodli'r gwasanaethau 
a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gyrfa Cymru, a'u cefnogi i gysylltu â 
chyflogwyr a threfnu lleoliadau STEM perthnasol, amserol ac ystyrlon i bobl 
ifanc.  

 
Ymateb:   Derbyn  
 
Mae Gyrfa Cymru‟n parhau i chwarae rhan weithredol a hanfodol yn cyflenwi 
gwybodaeth ac arweiniad gyrfaoedd diduedd; ac mae‟n parhau i gefnogi ysgolion 
drwy‟r gwaith hwn. 
 
Amlygodd arolygiad thematig Estyn o Yrfaoedd a‟r Byd Gwaith (Penderfyniadau 
Gwybodus - Hydref 2012) feysydd lle mae angen i ysgolion ddatblygu eu 
darpariaeth gwybodaeth gyrfaoedd ymhellach, yn enwedig o ran cyflwyno‟r 
fframwaith Gyrfaoedd a‟r Byd Gwaith. Yn benodol, nododd Estyn fod y 
“gostyngiadau mewn gwasanaethau gan Gyrfa Cymru yn ddiweddar wedi rhoi 
pwysau ar allu ysgolion i gyflwyno Gyrfaoedd a‟r Byd Gwaith”.   
 
Rydym ni wedi ymrwymo i gryfhau cysylltiadau rhwng ysgolion a chyflogwyr, ac 
mae Cymwys am Oes, ein cynllun gwella addysg (Medi 2014) yn pwysleisio y 
byddwn yn cyfarwyddo Gyrfa Cymru i gefnogi datblygu partneriaethau cryfach a 
mwy cynaliadwy rhwng ysgolion, colegau a chyflogwyr. Bydd Gyrfa Cymru‟n parhau 
i gefnogi cysylltiadau rhwng ysgolion a chyflogwyr gyda swyddogaeth broceriaeth a 
rhaglenni penodol, fel hyfforddiant rhagarweiniol i gynrychiolwyr diwydiant ac 
arweiniad i ysgolion. 
 
Byddwn ni hefyd yn sefydlu prosiect „Cryfhau Cysylltiadau â Chyflogwyr‟ i gryfhau‟r 
cyswllt rhwng cyflogwyr ac ysgolion a helpu i gynyddu gallu ysgolion i gyflwyno 
Gyrfaoedd a‟r Byd Gwaith yn fwy effeithiol. 
 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
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Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

5. Sicrhau bod cymhwyster diwygiedig Bagloriaeth Cymru yn arwain at 
ddatblygu lleoliadau profiad gwaith lefel uwch ym maes STEM, yn debyg i'r 
dull a gymerwyd i ddarparu prentisiaethau lefel uwch a lefel is.. 

 

Ymateb:  Derbyn mewn egwyddor 

 

Mae cymhwyster diwygiedig Bagloriaeth Cymru wedi‟i gynllunio i ganolbwyntio o‟r 
newydd ar ddatblygu‟r sgiliau fydd eu hangen ar bob dysgwr yn y dyfodol, boed 
mewn cyflogaeth neu ddysgu pellach. Am y rheswm hwnnw, yr unig gymwysterau 
penodol sydd eu hangen fel rhan o‟r Fagloriaeth ddiwygiedig yw‟r TGAU newydd 
mewn Mathemateg – Rhifedd a Iaith Gymraeg neu Saesneg, sy‟n pwysleisio sgiliau 
rhifedd a llythrennedd.  
 
Fodd bynnag, er nad oes gofyniad penodol ar ysgolion i gynnwys gweithgaredd 
gwyddoniaeth a thechnoleg wrth gyflwyno‟r Fagloriaeth newydd, mae‟r fframwaith 
yn cynnig cyfleoedd gwirioneddol i amlygu gwerth STEM drwy‟r heriau sy‟n ffurfio 
asesiadau‟r sgiliau. Ceir cyfleoedd hefyd i ysgolion ymgysylltu â chyflogwyr a chyrff 
allanol eraill i ddatblygu sgiliau a chyflwyno‟r heriau, ac rwyf i‟n disgwyl y bydd y 
canllawiau cysylltiedig i ysgolion yn amlygu cyfleoedd o‟r fath. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
 

 

Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

6. Targedu ymyriadau o flwyddyn 7 ymlaen, fel bod myfyrwyr yn cael cyngor 
gyrfa sy'n gywir ac yn ddiduedd cyn y mae'n rhaid iddynt wneud dewisiadau 
pwnc  hollbwysig, a sicrhau bod cyngor yn cael ei ddarparu yn bersonol yn 
ogystal ag ar-lein drwy wefan Gyrfa Cymru, a gaiff ei gwella'n sylweddol. 

 
Ymateb:  Derbyn mewn egwyddor 
 
Dylai Gyrfa Cymru ac ysgolion sicrhau bod gwybodaeth ac arweiniad priodol ar gael 
i ddysgwyr pan fyddant yn gwneud penderfyniadau allweddol ar eu hopsiynau 
astudio. 
 
Mae cylch gorchwyl blynyddol Gyrfa Cymru‟n cynnwys gofyniad parhaus ar y 
sefydliad i gyflwyno gwasanaeth i bobl ifanc sy‟n canoli cymorth dwysach ar 
grwpiau o gleientiaid sydd wedi‟u blaenoriaethu. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau 
a‟r angen, gall person ifanc dderbyn cyfweliad cyngor gyrfa un i un; sesiwn grŵp 
gyda phobl ifanc eraill sydd â diddordebau neu anghenion tebyg; mynediad at 
sesiynau codi ymwybyddiaeth; neu gymorth i gyrchu‟r wefan. Mae digwyddiadau 
gyrfaoedd, fel digwyddiadau diweddar Sgiliau Cymru yng ngogledd a de Cymru, 
hefyd yn derbyn cefnogaeth. Os yw‟r bobl ifanc yn wynebu heriau penodol, mae‟n 
bosibl y bydd Cynghorydd Gyrfa yn cymryd eu hachos er mwyn gwella cysondeb y 
cymorth personol. 
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Mae gwefan http://www.careerswales.com/cy/ yn cynnwys llawer o adnoddau i 
helpu pobl ifanc i wneud penderfyniadau ar opsiynau astudio, gan gynnwys 
gwybodaeth benodol ar gyfleoedd STEM. Ochr yn ochr â chysylltiadau wyneb yn 
wyneb, mae pobl ifanc hefyd yn gallu defnyddio gwasanaeth ffôn a gwasanaethau 
sgwrsio gwe sy‟n gallu cefnogi mynediad at y safle a chynnig cymorth ehangach. 
 
Mae gwefan Gyrfa Cymru‟n derbyn 1.9 miliwn o ymweliadau y flwyddyn, ac ar hyn o 
bryd caiff ei defnyddio i gynorthwyo a darparu amrywiaeth eang o wasanaethau. 
Mae‟r rhain yn cynnwys: 
 
•       Gwybodaeth Gyrfaoedd (taflenni ffeithiau, e-glipiau, astudiaethau achos ac ati) 
•       Pecynnau Rheoli Gyrfa (e.e. llunio CV, cwisiau ac ati) 
•       Dethol opsiynau i ddisgyblion 14 oed 
•       Cronfa ddata Mynediad i Gyrsiau yng Nghymru 
•       Cais Twf Swyddi Cymru  
•       Gwasanaeth Paru Prentisiaethau 
•       Prosbectws Ardal Gyffredin (ardaloedd peilot yn unig) 
•       Cronfa Ddata Profiad Gwaith Cenedlaethol 
•       Pecynnau Gwybodaeth y Farchnad Swyddi 
•       Gwasanaeth swyddi gwag i rai sy‟n 16-17 oed 
 
Mae gwelliannau i wefan careerswales.com ar waith, ac yn rhan o raglen o adolygu 
a diweddaru‟r wybodaeth a gynhwysir yn ogystal â fframwaith technegol y wefan. 
 
Mae Gyrfa Cymru hefyd yn gweithio i wella‟r cyswllt â gwybodaeth y farchnad lafur 
– yn enwedig i ddefnyddwyr iau. Ym mis Rhagfyr 2014, bydd y wefan yn cael ei 
diweddaru gan arwain at gyflwyno gwybodaeth y farchnad lafur mewn modd mwy 
hygyrch, gweledol a hylaw i‟r defnyddiwr. Bydd hyn yn galluogi i ddefnyddwyr y 
wefan sy‟n ymchwilio i opsiynau gyrfa gael cipolwg gweledol cyflym ar wybodaeth 
allweddol a nodweddion gyrfa bosibl. Caiff gwybodaeth gan gynnwys cyflogau 
cyfartalog, oriau, y math o waith, y lefel o gymwysterau sydd ei hangen, a‟r lefel o 
alw yng Nghymru ei chyflwyno mewn fformat „eicon‟ mwy syml. 
 
Mae Gyrfa Cymru ar hyn o bryd yn datblygu Proses Ymgeisio Gyffredin ar-lein i 
weithio ochr yn ochr â‟r Prosbectws Ardal Gyffredin gyfredol i gefnogi‟r Warant 
Ieuenctid yn 16 oed. Dyma un o‟r ymrwymiadau allweddol yn y Fframwaith 
Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid.   
 
O fis Medi 2014, mae ysgolion a cholegau‟n gallu diweddaru eu cyrsiau yn y 
prosbectws ar-lein ar gyfer arlwy cwricwlwm 2015-16. Yr amcan yw y bydd Gyrfa 
Cymru‟n “mynd yn fyw” gyda‟r broses ymgeisio ar draws Cymru ym mis Medi 2015 
ar gyfer cyrsiau ysgol a choleg. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
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Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

7. Targedu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) yn seiliedig ar ddata cywir a 
diweddar ar y mannau lle mae ei angen fwyaf, ac yn benodol, cefnogi a 
monitro argymhellion 2013 Estyn y dylai ysgolion cynradd ddarparu mwy o 
hyfforddiant i athrawon gyda gwybodaeth wan am y pwnc gwyddoniaeth.  

 
Ymateb:  Derbyn  
 

Mae Cymwys am Oes yn cynnwys, fel amcan strategol cyntaf, „Datblygu gweithlu 
proffesiynol rhagorol ac iddo addysgeg gref sy‟n seiliedig ar ddealltwriaeth o‟r hyn 
sy‟n gweithio yn ymarferol‟. Roedd y Model Dysgu Proffesiynol a gyhoeddais i ym 
mis Mehefin yn gosod gweledigaeth strategol ar gyfer datblygu dysgu proffesiynol i 
gefnogi‟r amcan hwn. Mae‟r Model Dysgu Proffesiynol wedi‟i gynllunio i godi 
proffesiynoldeb yr holl ymarferwyr; gwella ansawdd ymarfer proffesiynol; ac 
adeiladu capasiti‟r gweithlu addysg cyfan. Mae wedi‟i seilio ar y nodweddion 
allweddol canlynol sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar wella ymarfer yn y dosbarth:  
  

 Defnydd effeithiol o ddata a thystiolaeth ymchwil 

 Ymarfer adfyfyriol 

 Coetsio a mentora 

 Dysgu cydweithredol 
 
Mae dysgu proffesiynol, gydol gyrfa, yn rhan hanfodol o wella ysgol. Caiff hyn ei 
ganoli yn yr ysgol ar gylch blynyddol o hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwella. 
Daeth rheoliadau i rym ar 27 Hydref sy‟n ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol sefydlu 
Cynllun Datblygu Ysgol treigl tair blynedd sy‟n gosod eu blaenoriaethau a‟u 
targedau ac sy‟n dangos sut y caiff adnoddau eu dyrannu. Bydd hyn yn cynnwys 
egluro sut mae‟r ysgol yn bwriadu datblygu ei staff. Mae‟r Model Cenedlaethol o 
Weithio Rhanbarthol yn egluro rôl y consortia rhanbarthol, drwy ddefnyddio 
Cynghorwyr Herio, i gefnogi ysgolion drwy‟r broses hon. 
 
Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y caiff anghenion dysgu proffesiynol ymarferwyr 
eu dynodi ar lefel yr ysgol a dyma hefyd ble caiff natur y gweithgareddau dysgu 
proffesiynol sy‟n diwallu anghenion yn y ffordd orau eu dynodi. Wrth fynd ati i 
hunanwerthuso, dylai ysgolion ystyried i ba raddau maen nhw‟n gallu cyflwyno‟r 
cwricwlwm a diwallu anghenion eu dysgwyr, gan gynnwys pynciau STEM. Dylid 
egluro unrhyw gamau sy‟n mynd i‟r afael â meysydd datblygu, gan gynnwys unrhyw 
welliant angenrheidiol i sgiliau addysgu, yn y Cynllun Datblygu Ysgol ynghyd â‟r 
camau gweithredu a gaiff eu cymryd. 
 
Mae hyn yn sicrhau bod dysgu proffesiynol yn rhoi ystyriaeth i wir angen ac yn 
osgoi dull o ddysgu proffesiynol lle mae pawb yn gorfod gwneud yr un peth. Os yw‟r 
hunanwerthuso a‟r cynllunio‟n gadarn, bydd ysgolion er enghraifft yn gallu dynodi 
ymhle maen nhw‟n gorwedd o fewn cwmpas canfyddiadau Estyn ar sgiliau addysgu 
STEM a chymryd y camau angenrheidiol i wella ymarfer. 
 
Caiff effeithiolrwydd strategaethau gwella ysgolion ei fonitro gan gonsortia 
rhanbarthol a fydd mewn sefyllfa dda i ddynodi anghenion cyffredin a chynllunio 
darpariaeth briodol, fel hwyluso trosglwyddo ymarfer effeithiol neu ddarparu 
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rhaglenni dysgu proffesiynol wedi‟u teilwra. Mae Llywodraeth Cymru‟n gweithio‟n 
agos gyda‟r consortia i sefydlu darpariaeth gyson ar draws pob ardal. Drwy 
ddatblygu‟r rhaglen Meistr ddiwygiedig, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ystyried 
sut y gall y ddarpariaeth hon gynnig cyfleoedd ar wahanol gyfnodau gyrfa i wella 
ansawdd ymarfer yn y dosbarth ac arweinyddiaeth ysgol. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
 
 
 
Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

8. Galluogi athrawon a darlithwyr STEM i gael profiad perthnasol o weithio 
mewn busnesau a diwydiannau STEM.  

 
Ymateb:  Derbyn  
 
Rydym ni‟n cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod y gweithlu addysgu STEM yn effro i 
ddatblygiadau diwydiannol, gwyddonol a thechnolegol. Mae rhaglenni i ddatblygu‟r 
ddealltwriaeth hon eisoes ar waith, fel yr amlinellir isod. Fodd bynnag bydd 
Llywodraeth Cymru‟n parhau i weithio i gyfoethogi cysylltiadau rhwng cyflogwyr ac 
ysgolion fel maes busnes allweddol. 
 
Mae nifer sylweddol o Lysgenhadon STEM yn dod o gefndir busnes a diwydiant a 
gallant rannu eu dealltwriaeth a‟u profiad gyda staff addysgu, yn ogystal â phlant, 
wrth siarad mewn ysgolion. 
 
Yn Cymwys am Oes rydym ni‟n amlinellu ymrwymiad i ddatblygu prosiect cyswllt 
cyflogwyr gwell er mwyn hyrwyddo cysylltiadau cryfach rhwng cyflogwyr ac 
ysgolion. Byddwn ni‟n caffael sefydliad i roi model ar waith fydd yn sefydlu agwedd 
fwy cydlynol a chynaliadwy at gysylltiadau rhwng busnes ac ysgolion - i bob pwrpas 
sefydlu partneriaethau ysgol-cyflogwr. Unwaith y bydd y partneriaethau wedi‟u 
sefydlu, rydym ni‟n rhagweld y bydd amrywiaeth o weithgareddau‟n cael eu 
cyflwyno ar sail anghenion yr ysgol, ac y bydd gwaith partneriaeth agosach yn 
cynyddu disgwyliadau a galw ar lefel ysgol ar gyfer rhyngweithio gyda diwydiant, 
drwy, er enghraifft, Lysgenhadon STEM. Gallai‟r gweithgareddau gynnwys cyllido 
lleoliadau gwaith tymor byr i athrawon neu aseiniadau interim o fewn diwydiant i 
godi ymwybyddiaeth o ddiwydiant a helpu i gyfoethogi addysgu. Rydym ni‟n bwriadu 
profi‟r model mewn ysgolion uwchradd yn ystod haf 2015 a‟i gyflwyno yn ystod 
hydref 2015. 
 
Byddwn ni hefyd yn parhau i sicrhau bod cymhelliannau ariannol ar gael i annog 
graddedigion gyda lefelau uchel o wybodaeth pwnc STEM i ystyried dysgu fel gyrfa. 
Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth i bobl sydd â chefndir mewn diwydiant sy‟n 
dymuno newid gyrfa. Mae llwybrau at hyfforddiant athro sy‟n seiliedig ar gyflogaeth 
hefyd ar gael, gyda chymorth wedi‟i dargedu at gostau cyflog y rheini sy‟n hyfforddi i 
ddysgu mathemateg, cemeg, ffiseg a chyfrifiadureg. 
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Goblygiadau Ariannol 
 
Caiff y costau ychwanegol o‟r gweithgareddau ymgysylltu ysgol / cyflogwr uwch a 
amlygir uchod eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
 
 
 
Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

9. Ei gwneud yn glir yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddisgwyl y bydd y 
sector addysg uwch yn ei gyflawni ar gyfer agenda STEM: yn y byrdymor 
drwy Lythyr Cylch Gwaith Blynyddol y Gweinidog i Gyngor Cyllido Addysg 
Uwch Cymru, ac yn y tymor hwy fel rhan o ymateb y Llywodraeth i 
argymhellion Adolygiad o Gyllid Addysg Uwch a Threfniadau Cyllid Myfyrwyr 
yng Nghymru, dan arweiniad yr Athro Syr Ian Diamond.  

 
Ymateb:  Derbyn 
 

Mae ein Sefydliadau Addysg Uwch eisoes yn ymgymryd â gwaith gydag ysgolion fel 
rhan o‟u trydedd genhadaeth; a cheir enghreifftiau rhagorol o weithgareddau STEM 
sy‟n targedu plant, naill ai drwy gyllid yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, neu 
adnoddau‟r SAUau eu hunain. Yn ogystal, gyda llawer o grantiau Cynghorau 
Ymchwil mae‟n ofynnol gwneud gwaith yn esbonio a chyflwyno ymchwil i‟r cyhoedd 
yn ehangach - a gellir gwneud llawer o hyn gyda disgyblion ysgol ar wahanol 
lefelau. Fodd bynnag rwyf i‟n derbyn y byddai dull mwy strwythuredig a chydlynol o 
fudd i‟r SAUau, ysgolion a‟n pobl ifanc. 
  
Wedi dweud hynny mae‟r ffordd y mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru‟n 
dosbarthu ei gyllid i‟r sector AU mewn meysydd fel ymchwil ac ôl-raddedig, STEM a 
meysydd cost uchel eraill yn fater i‟r Cyngor, ac nid i Lywodraeth Cymru. Rwyf i‟n 
ymwybodol fod y diwygiadau i ffioedd dysgu a setliad cyllideb Llywodraeth Cymru‟n 
golygu bod gan y Cyngor rai penderfyniadau anodd i‟w gwneud ond rwyf i wedi 
esbonio‟n glir i‟r Cyngor fod rhaid i ni gynorthwyo tryloywder drwy gyfleu effaith y 
diwygiadau i ffioedd dysgu ar lefelau incwm cyffredinol er mwyn helpu i ffurfio 
trafodaeth yn y dyfodol. 
 
Ers cyhoeddi‟r diwygiadau i‟r grant ffioedd dysgu, rydym ni wastad wedi bod yn 
ymwybodol y byddai angen i fformiwla cyllido‟r Cyngor Cyllido newid i adlewyrchu‟r 
gyfundrefn gyllido newydd. Mae‟n rhaid i ni fod yn realistig a chydnabod fod hyn yn 
golygu bod perthynas y Cyngor Cyllido gyda‟r sector yng Nghymru wedi newid ac y 
bydd yn parhau i newid. Nid yw‟r mwyafrif o gyllid y Cyngor Cyllido bellach yn cael 
ei ddyrannu‟n uniongyrchol i‟r prifysgolion, ond caiff ei dalu mewn grantiau ffioedd 
dysgu i fyfyrwyr sy‟n hanu o Gymru. Fodd bynnag, mae prifysgolion Cymru‟n well eu 
byd dan y drefn newydd, a dylai fod disgwyliad ar ein sefydliadau i dderbyn y gellid 
ystyried bellach fod meysydd a fyddai‟n cael eu cyllido‟n flaenorol gan y Cyngor 
Cyllido drwy ffrydiau cyllido penodol yn gyfrifoldeb arnyn nhw, gan fod y 
canlyniadau‟n bwysig i Gymru ac i‟w huchelgais sefydliadol eu hunain. Byddwn i‟n 
gobeithio fod hyn yn ddechrau ar ddull partneriaeth o gyflawni blaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru mewn addysg uwch, gan gynnwys pwyslais parhaus ar 
hyrwyddo pynciau STEM. 
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Amlygwyd y dull newydd hwn o gyflwyno yn fy llythyr cylch gwaith i Gyngor Cyllido 
Addysgu Uwch Cymru eleni. Byddaf hefyd yn sicrhau bod adroddiad y Pwyllgor yn 
cael ei ddwyn i sylw Adolygiad Diamond. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
 
 
 
Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

10. Cyhoeddi archwiliad sgiliau ffurfiol o‟r cyflenwad a‟r galw am sgiliau STEM 
yng Nghymru a chymharu hynny ag anghenion a ragwelir yn y dyfodol o 
economi Gymreig sy‟n tyfu ac sy‟n gynaliadwy. 

 
Ymateb:  Derbyn mewn egwyddor 
 

Rhoddir ystyriaeth i STEM yng ngwaith ehangach y tîm Gwybodaeth am y Farchnad 
Lafur. Cafodd anghenion STEM eu cynnwys, lle roedd hyn yn briodol, yn yr 
Archwiliad Sgiliau Strategol Cenedlaethol i Gymru 2012, a gyhoeddwyd ym mis 
Chwefror 2013. Yn ogystal, caiff yr holl ddiwydiannau eu trafod yng nghyfres 
adroddiadau Working Futures a gyhoeddwyd gan Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth a 
Sgiliau. Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf, Working Futures 2012-22, ym mis 
Mawrth 2014. Mae adroddiad cryno ar Gymru yn cael ei lunio ar hyn o bryd. Mae‟r 
cyflenwad o sgiliau STEM a‟r galw amdanynt wedi cael ystyriaeth mewn prosiectau 
mewnol a baratowyd ar gyfer Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a‟r 
Adran Addysg a Sgiliau. Rydym ni wedi ymrwymo i wella argaeledd a defnydd o 
Wybodaeth am y Farchnad Lafur yng Nghymru (er enghraifft drwy wefan yr Arsyllfa 
Dysgu a Sgiliau) a byddwn yn parhau i ystyried sgiliau STEM yn ein gwaith yn y 
dyfodol. 
 

Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
 
 
 
 
Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

11. Yn seiliedig ar arfer da profedig, targedu rhagor o ymyriadau yn gynnar i 
annog merched i gyrraedd eu llawn botensial mewn STEM, ond cynnal yr 
ymyriadau hynny yn yr hirdymor hyd nes y ceir cydbwysedd rhwng y rhywiau 
yn y pynciau hynny. 

 
Ymateb:  Derbyn   
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Mae hwn yn faes o bwysigrwydd allweddol os ydym ni am wireddu ein huchelgais y 
bydd rhagor o‟n pobl ifanc yn mynd ymlaen i ddysgu a gyrfaoedd sy‟n gysylltiedig â 
STEM. Cydnabyddir bod angen sicrhau bod ymdrechion yn cael eu cynnal yn 
barhaus, yn enwedig o ystyried agweddau cymdeithas yn y maes hwn. Rydym ni‟n 
awyddus y dylai‟r ymdrechion parhaus hynny dargedu‟n benodol y meysydd sydd o 
bryder penodol yn gysylltiedig â STEM, fel dilyniant merched mewn mathemateg a 
ffiseg. Fel yn achos Argymhelliad 2 uchod, mae angen i ni sicrhau bod ein 
hymdrechion parhaus yn cael effaith ar bob cyfnod allweddol o ddysgu, gan 
ddechrau gyda‟r cyfnodau cynharaf. 
 
Yn ddiweddar rwyf i wedi lansio ymgyrch Cymwys am Oes: Ffocws ar Wyddoniaeth 
sy‟n amlinellu rhyw fel mater allweddol, ar draws lleoliadau cynradd ac uwchradd. 
Mae hyn hefyd yn cysylltu â‟n hymgyrch Mae addysg yn dechrau yn y cartref, sy‟n 
ceisio cynyddu ymglymiad rhieni yn natblygiad y plentyn. Mae angen i ysgolion, 
disgyblion a‟u rhieni ddeall yn well y gwerth y gall dysgu STEM ei gynnig i ferched 
yn nhermau gyrfaoedd boddhaus ar bob lefel, ac nid ar gyfer graddedigion yn unig. 
 
Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru newydd sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen 
„Menywod mewn Gwyddoniaeth‟. Mae hwn yn cyfarfod ar hyn o bryd i geisio mynd 
i‟r afael â‟r „beipen sy‟n gollwng‟ sy‟n gweld merched a menywod yn cael eu colli 
dros amser o yrfaoedd STEM tymor hir. Mae hyn yn dechrau gyda cholli merched 
cyn iddyn nhw hyd yn oed ddechrau astudio gwyddoniaeth. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Mae costau ychwanegol yr ymgyrch wedi‟u dyrannu i gyllidebau rhaglen yn 
dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 16 Mehefin 2014. 
  
 
 
Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

12. Gweithio gyda chyflogwyr STEM i ddatblygu strwythurau cymorth ar gyfer 
darparu amgylcheddau gwaith mwy hyblyg sy'n ystyriol o deuluoedd a 
chefnogi gwaith y Prif Gynghorydd Gwyddonol yn y maes hwn.  

 
Ymateb:  Derbyn mewn egwyddor  
 

Bydd y grŵp gorchwyl a gorffen „Menywod mewn Gwyddoniaeth‟ yn edrych ar y 
mater hwn fel rhan o‟r ymchwiliad ehangach i‟r „beipen sy‟n gollwng‟ o fenywod sy‟n 
cael eu colli o yrfaoedd mewn gwyddoniaeth. Fodd bynnag mae‟r grŵp yn 
annhebygol o fod yn edrych ar waith hyblyg/sy‟n ystyriol o deuluoedd mewn 
diwydiannau STEM mewn unrhyw ddyfnder penodol. Mae‟r hawl i ofyn am weithio‟n 
hyblyg bellach yn rhan o gyfraith y DU. Mae‟n gymwys i gyflogwyr STEM yn yr un 
modd ag unrhyw gyflogwr arall. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
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Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

13. Sicrhau dull cydgysylltiedig fel bod y Gymraeg yn cael ei phrif-ffrydio mewn 
strategaethau a pholisïau i hyrwyddo STEM.  

 
Ymateb:  Derbyn  
 

Bydd yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yn gweithio gyda phartneriaid 
allweddol sy‟n canolbwyntio ar gymorth drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae‟n darparu 
cyllid i gefnogi cynlluniau a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn mynd i‟r afael 
ag ystyriaethau iaith Gymraeg yn ei llythyrau dyfarnu grantiau fel mater o drefn. Yn 
yr un modd, mae‟r cyllid y mae fy Adran yn ei ddarparu i Techniquest a Techniquest 
Glyndŵr yn ei gwneud yn ofynnol i‟r sefydliadau hynny sicrhau bod y Gymraeg yn 
cael ei hystyried wrth gynllunio a chyflwyno. 
 
Elfen allweddol o ymgyrch newydd Cymwys am Oes: Ffocws ar Wyddoniaeth fydd 
cefnogi ysgolion cynradd ac uwchradd drwy ddarparu mwy o adnoddau dwyieithog 
sy‟n hyrwyddo ymwybyddiaeth a diddordeb mewn gwyddoniaeth. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
 
 
 
Recommendation 14 
 
Mae‟r Pwyllgor yn argymell: 
 

14. Mynd i'r afael â phrinder y deunyddiau addysgu STEM drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  

 
Ymateb:  Derbyn 
 

Ym mis Hydref, cyhoeddwyd y ddwy fanyleb mathemateg TGAU newydd a  
Deunyddiau Asesu Enghreifftiol yn ddwyieithog. Mae deunyddiau asesu enghreifftiol 
dwyieithog pellach ar gyfer mathemateg wedi‟u comisiynu gan CBAC a 
chomisiynwyd deunyddiau addysgu enghreifftiol ar gyfer TGAU mathemateg gan 
ddarparwr allanol. Mae‟r symudiad at fanylebau mathemateg TGAU sengl (a 
gwyddoniaeth o 2016) i Gymru‟n caniatáu ar gyfer datblygu adnoddau cyfrwng 
Cymraeg sydd wedi‟u targedu – gan gynorthwyo cymwysterau a gaiff eu cynnig yn 
holl ysgolion Cymru. 
 
Caiff deunyddiau cymorth addysgol dwyieithog STEM eu cynhyrchu i‟w defnyddio 
mewn ysgolion a‟u gosod ar wefannau Dysgu Cymru / Hwb i ymarferwyr eu 
defnyddio. Bydd y deunyddiau‟n cynnwys: Llythrennedd Gwyddonol: canllaw i  
athrawon Cyfnod Allweddol 4; cwestiynau enghreifftiol PISA a gynhyrchwyd yng 
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Nghymru; cwestiynau gwyddoniaeth enghreifftiol a gyhoeddwyd gan yr OECD; 
canllawiau STEM; ac ystod o ddeunyddiau STEM Cyfnod Allweddol 4 ar Hwb. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Dim. Caiff unrhyw gostau ychwanegol eu tynnu o gyllidebau rhaglenni cyfredol. 
 
 
 


