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Gyfeillion 

  

Rwy'n ysgrifennu atoch am y tro olaf fel Gweinidog Addysg gan fy mod yn sefyll i 

lawr fel Aelod o'r Senedd ym mis Mai.  

Dyma'r swydd orau i mi ei chael erioed. Mae pob swydd yn bwysig, ond mae bod yn 

Weinidog dros Addysg yng Nghymru, yn cefnogi datblygiad ein cwricwlwm newydd 

a'r diwygiadau a fydd yn ei gefnogi, yn swydd unigryw ac arbennig.  

Bu’r dasg yn un agos at fy nghalon - fel gwleidydd, fel dinesydd ein cenedl hardd, ac 

fel mam i dair merch. 

Rwy'n falch o'r hyn rydym wedi'i gyflawni ar y cyd fel rhan o'n Cenhadaeth 

Genedlaethol ar gyfer addysg yng Nghymru. Dim ond y mis hwn pasiwyd Bil y 

Cwricwlwm gan y Senedd ac rwy'n disgwyl iddo gael cydsyniad brenhinol y mis 

nesaf. Dim ond neithiwr y gosodwyd y Cod ADY a rheoliadau cysylltiedig eraill. 

Gwnaed hyn yng nghanol argyfwng byd-eang. 

Bu chwyldro tawel yn ein mesurau atebolrwydd. Mae Cwricwlwm i Gymru, ein cynnig 

dysgu proffesiynol, dull gwirioneddol gydweithredol o ymdrin â'n Cenhadaeth 

Genedlaethol, a ffocws gwirioneddol ar les disgyblion a'r gweithlu wedi gosod y 

sylfeini ar gyfer addysg nid yn unig i wella, ond i ffynnu. 

Mae'r cwricwlwm newydd yn wirioneddol drawsnewidiol. Bydd yn helpu i baratoi ein 

pobl ifanc i oroesi a ffynnu mewn byd sy'n newid o flaen ein llygaid. I'w helpu i greu 

cymdeithas yng Nghymru sy'n gallu gwneud yr un peth.  

Flwyddyn yn ôl, pan gaeodd ysgolion, colegau a lleoliadau addysg oherwydd Covid-

19, ni allwn fod wedi dychmygu'r effaith y byddai'r feirws creulon hwn yn ei chael ar 

gymdeithas a'n pobl ifanc. Yr wyf yn dal i gael fy ysbrydoli gan yr ymateb a 

ddangoswyd gan ein gweithlu addysg. 
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Fy neges i chi, beth bynnag eich rôl mewn addysg yng Nghymru, yw diolch yn fawr 

am yr hyn yr ydych wedi'i wneud ac y gwnewch ei gyflawni. Byddwch yn feiddgar 

wrth ddatblygu ein cwricwlwm newydd, a gadewch i ni roi'r cyfleoedd bywyd y maent 

yn eu haeddu i'n holl bobl ifanc, waeth beth fo'u cefndir. 

Diolch yn fawr 
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