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Gweithredol

Gadewch i ni greu'r dyfodol gyda'n gilydd



Sgiliau

Argymhellion Polisi

Mae'r byd yn newid, efallai'n gyflymach nag ar unrhyw adeg er cof byw. Caiff y newidiadau

goblygiadau difrifol i ddyfodol gwaith, y cymuned ac ar ein llesiant. Mae rhoi addysg i bobl a'r

cyfle i ddatblygu set cywir o sgiliau ar gyfer eu dyfodol yn cael ei dderbyn yn eang fel agwedd

sylweddol o ganlyniadau bywyd gan gynnwys iechyd, sefyllfa economaidd-gymdeithasol a

disgwyliad oes. Mae angen inni ymateb yn gadarnhaol i'r newidiadau hyn er mwyn sicrhau

bod gan bobl y sgiliau cywir ar gyfer ein dyfodol yng Nghymru.       

Gweithredu argymhellion

yr Adolygiad

Cydraddoldeb Rhywiol

gan ganolbwyntio'n

benodol ar oblygiadau

tueddiadau'r dyfodol yn

ogystal â'r heriau cyfredol. 

Dylai Llywodraeth Cymru ddod â phob sector ynghyd fel rhan o genhadaeth genedlaethol

gydlynol i ddarparu addysg sy'n addas ar gyfer y dyfodol. Dylai hyn gael ei ariannu trwy greu

Treth Addysg Gymreig, wedi'i hanelu at drosglwyddo i'r Cwricwlwm newydd i Gymru a

darpariaeth ar gyfer dysgu gydol oes.

Ailfeddwl yn radical

gymwysterau ol 16 oed

tuag at asesiadau sy'n

canolbwyntio ar

amrywiaeth ac sy'n

canolbwyntio ar

ddisgyblion a ddim profion,

gan adlewyrchu dyheadau'r

Cwricwlwm newydd ar

gyfer Cymru 2022.

Blaenoriaethu addysg

iechyd meddwl a llesiant

wrth gyflwyno Cwricwlwm

Cymru i helpu i feithrin

cenhedlaeth o blant sy'n

wydn yn emosiynol.

Cynyddu ymarferwyr

addysgu a chynorthwyo

athrawon i gael mynediad

at ddysgu proffesiynol

parhaus, gan gynnwys

mynediad at gynnwys a

ddatblygwyd yn briodol ac

ymagweddau arfer gorau

ledled a thu allan i Gymru, i

wneud y mwyaf o botensial

y Cwricwlwm newydd ar

gyfer Cymru.

Dylai Llywodraeth Cymru...

Defnyddio bwerau trethu

a'r contract economaidd i

gymell entrepreneuriaid,

busnesau mawr, micro-

fusnesau a Busnesau Bach

a Chanolig i weithio'n

uniongyrchol gydag

ysgolion fel rhan o raglen

ledled Cymru. 
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Creu gweledigaeth a

chynllun i sicrhau bod

Cymru yn dod y wlad

fwyaf eco-lythrennog yn y

byd.

Creu cynllun gweithredu i

ddatblygu'r sgiliau yn y

dyfodol sydd eu hangen i

ddarparu gwasanaethau

cyhoeddus yn 2050.

Sefydlu rhaglen cyfnewid

sgiliau rhwng

cenedlaethau.

Cyngor ar bennu amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff a

byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru) 

Cyfarwyddo'r Comisiwn

Addysg ac Ymchwil

Trydyddol newydd i

gynhyrchu gweledigaeth

genedlaethol ar gyfer dysgu

gydol oes sy'n ein helpu i

gyflawni'r nodau llesiant

cenedlaethol. Dylai'r

Comisiwn gael ei sefydlu

mewn ffordd sy'n adlewyrchu

egwyddorion Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) 2015. Dylai'r

weledigaeth genedlaethol

gynnwys datblygu Fframwaith

Sgiliau newydd ar gyfer

Cymru, fel yr argymhellwyd

gan 'Cymru 4.0 Cyflawni

Trawsnewid Economaidd ar

gyfer Gwell Dyfodol Gwaith' i

baru swyddi yn well â phobl a

phobl â swyddi.

Mewn cydweithrediad ag

Awdurdodau Addysg

Lleol, symud eu ffocws

tuag at atal ar draws

ysgolion yng Nghymru i

leihau nifer y plant sy'n

cael eu gwahardd o'r

ysgol, gan helpu i wella

llwybrau bywyd plant sydd

â risg uwch o gael eu

cynnwys oherwydd

anghydraddoldeb; a helpu

i dorri cylchoedd gydol

oes o anfantais,

unigrwydd ac adfyd.

Cyfeiriwch at y bennod ar Osod Amcanion Da, ond wrth bennu eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â sgiliau, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru): 

Cydweithio a chynnwys set ehangach o bobl i adolygu a dylunio amcanion llesiant,

megis: ysgolion (disgyblion, llywodraethwyr, penaethiaid); Sefydliadau Addysg Bellach

ac Uwch; busnesau lleol; grwpiau cymunedol; Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ac

eraill. Gallai hyn arwain at gyrff cyhoeddus yn deall y buddion a'r camau ehangach y

gallant eu cymryd i wella pob agwedd ar lesiant trwy sgiliau. 

Gosod amcanion llesiant ar sgiliau sydd wedi’u siapio tuag at gyflawni’r holl nodau

llesiant yn hytrach na dim ond canolbwyntio ar ‘Cymru Lewyrchus.’ 

Ar gyfer fy argymhellion proses ar gyfer Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus, gwelwch fy

adroddiad llawn neu ei benodau unigol.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y meysydd a

ganlyn a dylent:    

Cydnabod y gwahanol setiau sgiliau y bydd eu hangen arnom i gyrraedd ein targedau i

leihau allyriadau carbon a manteisio ar gyfleoedd mewn economi ‘werdd’ a chylchol;

gydag ynni adnewyddadwy, llai o wastraff a busnesau mwy cyfrifol. 

Mabwysiadu rhaglenni rhwng cenedlaethau yn ehangach i'n helpu i addasu i

newidiadau demograffig. 

Ceisio lleihau anghydraddoldebau trwy gynnwys pobl yn y ‘stori y tu ôl i’r data’ a

chydweithio ag eraill. 

Datblygu sgiliau, hyrwyddo ein diwylliant, ein treftadaeth a'n statws fel cenedl

ddwyieithog - yn enwedig gan y bydd creadigrwydd yn un o'r sgiliau mwyaf deniadol ar

gyfer y dyfodol. 

Dangos yn glir sut maen nhw'n integreiddio eu hamcanion ar sgiliau â'u hamcanion

eraill. 

Symudwch y tu hwnt i osod amcanion a chamau llesiant sy'n ymateb i gyfleoedd

economaidd a diwydiannau heddiw ac, yn lle hynny, defnyddiwch sganio gorwel

hirdymor i fowldio economi'r dyfodol - nid dim ond sicrhau bod gan fusnesau cyfredol

y gweithlu sydd ei angen arnyn nhw nawr ac yn y tymor byr. 

Cynnal eu harchwiliadau gweithlu eu hunain a'u dadansoddiadau bwlch sgiliau, gan

edrych trwy lens y saith nod llesiant, gan gynnwys anghenion sgiliau'r iaith Gymraeg, i

nodi unrhyw fylchau i'w llenwi. 

“Felly, beth ddylen ni ddweud wrth ein plant? Er

mwyn aros ar y blaen, mae angen i chi

ganolbwyntio ar eich gallu i addasu'n barhaus,

ymgysylltu ag eraill yn y broses honno, ac yn

bwysicaf oll cadw'ch synnwyr craidd o hunaniaeth

a gwerthoedd. I fyfyrwyr, nid yw'n ymwneud â

chaffael gwybodaeth yn unig, ond sut i ddysgu. Ar

gyfer y gweddill ohonom, dylem gofio nad yw

hunanfoddhad deallusol yw ein cyfaill a bod dysgu

- nid dim ond pethau newydd ond ffyrdd newydd o

feddwl - yw bywyd hir yn ymdrechu."

Blair Sheppard Arweinydd Byd-eang, Datblygu

Strategaeth ac Arweinyddiaeth, PwC 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Ble rydym ni nawr? Fy asesiad o Sgiliau ar gyfer y

Dyfodol yng Nghymru

Mae potensial mawr i'r cwricwlwm newydd,

ond bydd ei bŵer wrth ei weithredu.

Bydd Cwricwlwm Cymru yn cael ei gyflwyno

ledled y sector ysgolion cynradd erbyn 2022.

Mae ei chenhadaeth yn cydnabod yn glir

bwysigrwydd y system addysg o ran creu

dinasyddion cytbwys a fydd, yn eu tro, yn rhan

o greu'r Gymru a ddymunwn ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol, mynd i'r afael ag

argyfwng hinsawdd, gwrthdroi colli natur,

ymdrin â phrofiadau niweidiol yn ystod

plentyndod, gwella iechyd a chadw pobl yn

iach am gyfnod hwy. 

Mae'r cwricwlwm newydd yn darparu

fframwaith cadarn ar gyfer gwireddu lesiant

unigolion yng Nghymru. Fodd bynnag, bydd

angen cefnogi athrawon i gyflwyno

ymagwedd ysgol gyfan tuag at llesiant a

bydd angen i'r drefn arolygu i adlewyrchu

hyn hefyd. 

Mae'n hanfodol bod datblygiad ac addysgu'r

cwricwlwm newydd yn gydweithredol ac yn

cynnwys y sector cyhoeddus, busnesau,

elusennau, sefydliadau ac aelodau o'r

gymuned. Bydd angen cefnogi a pharatoi

athrawon hefyd (yn bersonol ac yn

broffesiynol) i ddarparu dulliau sy'n gosod

llesiant yng nghanol yr ysgol a'r gymuned.

Mae llawer o gyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn meddwl am

wella sgiliau mewn ystyr gul - sy'n colli

cyfleoedd i yrru llesiant ehangach a

chanolbwyntio yn unig ar wella llesiant

economaidd eu hardal neu wella eu gweithlu

i addasu i ofynion newidiol. Dylent fynd

ymhellach gan ddangos yn glir sut y maent

yn integreiddio eu hamcanion o ran sgiliau

â'u hamcanion eraill. 

“Sgiliau a dysgu” yw'r pwnc aml a grybwyllid ar

draws amcanion llesiant a chamau a bennir

gan gyrff cyhoeddus o dan y Ddeddf. 

Mae'r rhain yn cwmpasu themâu fel: addysg

orfodol mewn ysgolion; lleihau tlodi a

chryfhau'r economi trwy ddysgu gydol oes a

chreu swyddi; grymuso pobl trwy wirfoddoli; a

datblygu gweithlu'r sefydliad. Mae'r mesurau

cynnydd cyffredin a ddefnyddir gan gyrff

cyhoeddus i gyd yn economaidd; naill ai

cyrhaeddiad addysgol, nifer y swyddi a

grëwyd neu dwf economaidd. Mae llawer o

gyrff cyhoeddus yn ceisio gwella'r economi

leol, ond wedi methu â gwneud cysylltiadau

penodol â'u hamcanion eraill ar wella'r

cyflenwad o dai fforddiadwy, creu seilwaith

trafnidiaeth newydd neu gynyddu siaradwyr

Cymraeg yn yr ardal - a sut y gellid gyrru'r

rhain trwy wella sgiliau lleol. Mae angen i gyrff

cyhoeddus gymhwyso pum ffordd o weithio’r

Ddeddf yn well, er mwyn osgoi gosod

amcanion llesiant cul ar sgiliau sydd yn

canolbwyntio’n llwyr ar wella llesiant

economaidd a cholli cyfleoedd i wella lles

ehangach.  

Mae'r system addysg (a gwasanaethau

cyhoeddus eraill) yng Nghymru yn cymryd

camau i ddod yn ymwybodol 'o Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod' ac yn

cefnogi iechyd meddwl.

Mae'n gadarnhaol, yn dilyn argymhellion a

wnaed gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac

Addysg ym 2019-20, fod Llywodraeth Cymru

wedi buddsoddi £7m arall i wella iechyd

meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Mae'n parhau i fod yn bwysig bod

buddsoddiad yn cael ei wneud i greu

amgylcheddau sy'n ymwybodol yn seicolegol

ac yn eu meithrin ar gyfer plant a phobl ifanc.     
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Dylai addysg iechyd meddwl a llesiant chael

eu blaenoriaethu wrth gyflwyno'r cwricwlwm i

helpu i feithrin cenhedlaeth o blant cydnerth

yn emosiynol. Bydd addysgu'r sgiliau

hanfodol hyn yn arwain at fwy o blant yn aros

yn yr ysgol. Bydd yn gwella trywyddion bywyd

llawer o blant ac yn helpu i atal plant rhag

cael eu trapio mewn cylchoedd o

anghydraddoldeb gydol oes ac adfyd. 

Mae angen mwy o waith gan Lywodraeth

Cymru i gynllunio a pharatoi ar gyfer effaith

newid technolegol ar waith a sgiliau. 

Gallai datblygiadau arloesol mewn technoleg

olygu dadleoli swyddi, creu swyddi a

newidiadau i'r ffordd yr ydym yn profi gwaith.

Ym Merthyr Tudful, mae DVD Iechyd

Meddwl a gynhyrchwyd gan bobl ifanc, a

oedd wedi ennill y wobr 'High Sheriffs' ac,

ochr yn ochr â phecyn cymorth, yn awr yn

cael ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl

gyda phobl ifanc eraill ar draws y

fwrdeistref. 

Mae hefyd gan Merthyr y rhaglen Ysgolion

sy'n Parchu Hawliau (y mae hanner eu

hysgolion yn cymryd rhan ynddynt), sy'n

ceisio hyrwyddo ethos o barch at ei gilydd

fel bod staff a disgyblion yn teimlo bod

rhywun yn gwrando arnynt ac yn cael eu

gwerthfawrogi. Hoffwn weld mwy o gyrff

cyhoeddus ac ysgolion yn meddwl am sut y

gellir cyflwyno addysg a thrafodaethau

iechyd meddwl i bobl ifanc ac ysgolion.    

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Wrecsam wedi sefydlu Senedd yr Ifanc;

cynnwys pobl ifanc mewn penderfyniadau

sy'n effeithio arnyn nhw. Mae'r Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus wedi defnyddio

ein canllaw ar y cyd ar Confensiwn y

Cenhedloedd Unedig Hawliau Plant a

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) i helpu Senedd yr Ifanc i lansio eu

hymgyrch ieuenctid eu hunain: 'Ein Llesiant'. 

Mae rhai ymchwil yn awgrymu bod 46.4% o'r

swyddi cyfredol yn debygol o newid ac, o'r

rhain, mae 65% yn swyddi sydd gan fenywod.

Gall awtomeiddio hefyd ehangu'r bwlch

rhwng yr ardaloedd cyfoethocaf a thlotaf,

trefol a gwledig Cymru. Fodd bynnag, "Nid yw

technoleg yn dynged". Gall wella ein llesiant,

ansawdd swyddi a darparu gwasanaethau

cyhoeddus os ydym yn cydnabod yr heriau ac

yn gweithredu nawr. O ganlyniad i'r achosion

o COVID-19, rydym yn profi gwaith cartref o

bell ac addysg gartref ar raddfa fawr. Mae

rhywfaint o'r newid hwn wedi dod â buddion

cadarnhaol i lesiant a gallai ddarparu gwersi

inni ar gyfer y dyfodol. Er enghraifft, mae llai o

bobl sy'n cymudo yn golygu gwell ansawdd

aer a buddion ar gyfer llesiant amgylcheddol.

Mae pobl sy'n treulio amser gyda'u teuluoedd

a'u cymuned agos yn meithrin llesiant

cymdeithasol a diwylliannol. Er eu fod yn

amser dinistriol i lawer o fusnesau, mae rhai

wedi dod o hyd i arfer newydd trwy

ailgyflenwi ac addasu eu model busnes er

mwyn manteisio'n well ar dechnoleg. 

 
Yn genedlaethol, mae diffyg meddwl

hirdymor o ran cynllunio sgiliau, sy'n

canolbwyntio ar ymateb i fylchau mewn

sgiliau yn hytrach na mynd ati'n

rhagweithiol i baratoi a chynllunio ar gyfer

sgiliau'r dyfodol a bodloni nodau llesiant

Cymru.

Er enghraifft, mae’r tair Partneriaethau Sgiliau

Rhanbarthol yng Nghymru yn gyfrifol am

gyhoeddi Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau

Rhanbarthol, ond mae'r rhain yn

canolbwyntio'n bennaf ar fylchau sgiliau

cyfredol ac yn methu â gwneud cysylltiadau

ag amcanion llesiant ehangach cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yr ardal, nid buddsoddiad

hirdymor a galw. Byddai Llywodraeth Cymru,

wrth weithredu argymhellion "Cymru 4.0

Cyflawni Trawsnewidiad Economaidd ar

Gyfer Gwell Dyfodol Gwaith", yn helpu i fynd

i'r afael â'm canfyddiad bod angen mwy o

gefnogaeth a chymorth ar gyrff cyhoeddus a

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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phartneriaethau sgiliau rhanbarthol wrth

feddwl am y hirdymor, sganio'r gorwel a

chynllunio senario ar gyfer y dyfodol (gweler

Pennod 2 am ragor o wybodaeth).

Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus symud ymlaen o

osod amcanion llesiant a chamau sy'n

ymateb i gyfleoedd a diwydiannau

economaidd tymor byr heddiw, ac yn lle

hynny, defnyddio sganio gorwel hirdymor i

fowldio ein heconomi yn y dyfodol.

Er enghraifft, yn hytrach nag amcanion

annelwig i 'barhau i godi cyrhaeddiad

addysgol disgyblion', mae angen i gyrff

cyhoeddus ehangu ar yr hyn y mae'r sgiliau

hyn yn y dyfodol yn ei olygu yn ymarferol i

blant a phobl ifanc sy'n dysgu yn yr ysgol neu

ddysgu gydol oes. 

Mae tystiolaeth bod awdurdodau lleol a

Llywodraeth Cymru yn colli cyfleoedd i

gynnwys ac ymgyfrannu ag arweinwyr

addysg a staff addysgu wrth gyflawni'r

weledigaeth llesiant genedlaethol a nodir yn

y Ddeddf trwy'r system addysg.

Mae hyn yn golygu nad yw'r cysylltiadau'n

cael eu gwneud yn glir ynglŷn â gallu'r

ysgolion, athrawon a'r system addysg

ehangach i gyflawni amcanion lleol fel

'Dewisiadau Iach mewn Amgylchedd Iach' ac

'Mae plant a phobl ifanc yn cael y dechrau

gorau i fywyd ac yn meddu ar y sgiliau sydd

eu hangen arnynt i fod yn ddysgwyr

llwyddiannus ac yn unigolion hyderus.'  

Mae anghysondeb yn y ddarpariaeth

ddysgu y tu hwnt i'r cwricwlwm addysgu

traddodiadol, gan gynnwys gweithio gyda

chyflogwyr a busnesau lleol i ddarparu

addysgu a dysgu sgiliau meddalach a

phrofiad gwaith.

Mae tueddiadau'r dyfodol yn dangos sut bydd

cymdeithas a datblygiadau technolegol

arloesol yn sbarduno'r galw am sgiliau megis

creadigrwydd, datrys problemau a

chyfathrebu, sy'n anodd eu hawtomeiddio. Y

Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru 2022 

yw'r cam cyntaf, ond dylai ysgolion a

cholegau wneud mwy o ddefnydd o'r sector

cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i roi

profiadau gwerthfawr ar gyfer bywyd a

gwaith. Drwy gymryd rhan mewn ysgolion,

colegau a phrifysgolion, gallai busnesau elwa

ar fwy o weithlu lleol a chynhyrchiant.

Yn fy mhapur cydweithredol gydag Ysgol

Busnes Prifysgol Caerdydd, Addysg Addas

ar gyfer y dyfodol yng Nghymru, rwyf wedi

argymell y dylid bod dysgu yn cael eu creu

a chyflwyno mewn partneriaeth â busnesau,

elusennau ac eraill. Bydd hyn nid yn unig o

fudd i blant a phobl ifanc ond i aelodau

ehangach y gymuned hefyd.  

Mae angen alinio ein system gymwysterau â

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

(Cymru) a'r weledigaeth ar gyfer addysg yng

Nghymru.

Ni fydd y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn

cael eu haddysgu i basio arholiadau ar hyn o

bryd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth iddynt

ddiwallu anghenion y dyfodol. Dylai asesu

adlewyrchu gwerthoedd ac egwyddorion y

cwricwlwm newydd: ffocws ar adborth

naratif, symud i ffwrdd o asesu ar sail oedran

a'r angen i wahanu asesiad disgyblion o'r

ffordd yr ydym yn dwyn athrawon ac ysgolion

i gyfrif. Yn Addysg Addas ar gyfer y dyfodol

yng Nghymru, rwyf wedi galw ar Lywodraeth

Cymru i wneud y canlynol: ailfeddwl

cymwysterau yn 16 oed yn sylweddol - nid yw

TGAU bellach yn addas at y diben a dylent

adlewyrchu dyheadau'r Cwricwlwm ar gyfer

Cymru 2022; a chyflwyno asesiadau sy'n

canolbwyntio ar amrywiaeth ac sy'n

canolbwyntio ar ddisgyblion, nid profi, gan

ddarparu mwy o werth a budd academaidd.

Ar hyn o bryd nid oes gweledigaeth

genedlaethol ar gyfer dysgu gydol oes sy'n

cyfateb i Gwricwlwm Cymru 2022 ar gyfer

ysgolion ac nid oes digon o flaenoriaeth o

bwys ynghlwm wrth ddysgu gydol oes.  
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Mae creu Comisiwn Addysg Drydyddol ac

Ymchwil newydd yn rhoi cyfle sylweddol i

ddatblygu gweledigaeth a chwricwlwm

tymor hir ar gyfer dysgu ôl-16 a'r system

sgiliau yng Nghymru, gan ddefnyddio

egwyddorion y Ddeddf.

Bydd y Comisiwn, pan gaiff ei sefydlu yn

2023, yn cymryd cyfrifoldeb am addysg ôl –

orfodol, hynny yw addysg bellach ac uwch,

prentisiaethau, dysgu oedolion, ymchwil a

ariennir gan y llywodraeth, ac addysg ac

hyfforddiant ôl-orfodol mewn ysgolion.

Mae angen i gyrff cyhoeddus gofleidio'r

uchelgais ar gyfer dysgu gydol oes a dylent

gynnig pob cyfle i'w staff ddarparu

cyfleoedd dysgu yn y gweithle. Mae'n

gadarnhaol bod rhai cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi

dechrau ystyried eu hanghenion gweithlu

tymor hir eu hunain,

megis:  

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi

cyflwyno 'Destination GIG' a 'Rhaglen

Meithrin Nyrsys' fel ffyrdd o ddatblygu eu

gweithlu trwy ddenu talent leol. Mae

'Destination GIG' yn bartneriaeth gyda

Choleg Sir Benfro a Phrifysgol Abertawe i

greu eu gweithlu ar gyfer y dyfodol, gyda

phobl ifanc 16-18 oed yn yr ardal leol. Mae

'Rhaglen Meithrin Nyrsys' wedi'i anelu at

gynyddu nyrsys cofrestredig trwy gyfuniad

o fesurau, megis graddau rhan amser gyda

Phrifysgol Abertawe a'r Brifysgol Agored,

yn ogystal â chyfleoedd i bobl sy'n

dychwelyd i nyrsio.

Yn Rhondda Cynon Taf, mae yna nifer o

fentrau, megis y "llwybr cyflogaeth RCT",

sy'n cefnogi pobl i ddatblygu sgiliau yn

unol â'r sectorau twf ac anghenion

cyflogwyr lleol , gan gynnwys: prentisiaeth

leol a chynlluniau graddedigion, profiad

gwaith a lleoliadau ar amryw o lefelau, gan

gynnwys preswyl prifysgol, gan ddarparu

cyfleoedd i bobl ifanc sy'n gadael gofal

cymdeithasol y cyngor drwy'r rhaglenni

'Care2work' a 'Cam yn y Cyfeiriad Cywir'. 

Er bod pethau'n gwella, mae

anghydraddoldebau parhaus yng Nghymru

o ran addysg a chyflogaeth. 

O oedran ifanc, mae plant Indiaidd a Gwyn yn

fwy tebygol o gyflawni eu cerrig milltir addysg

na phlant Du neu Sipsiwn/Roma/Teithwyr

Gwyddelig. Mae merched yn perfformio'n well

na bechgyn mewn ysgolion yn gyson. Mae'r

gwahaniaethau mwyaf amlwg mewn

cydraddoldeb rhwng plant sy'n tyfu i fyny

mewn ardaloedd cyfoethog a phlant yn y rhai

mwyaf difreintiedig. Mae plant cyfoethocach

nid yn unig yn gwneud yn well yn

academaidd, ond mae plant sy'n byw mewn

tlodi yn sylweddol fwy tebygol o gael eu

gwahardd o'r ysgol, sy'n cael effaith andwyol

ar eu haddysg a'u cyfleoedd bywyd. Trwy

gwricwlwm newydd Llywodraeth Cymru a

chyrff cyhoeddus sy'n gweithio gydag

awdurdodau addysg lleol, mae angen i ni

symud ein ffocws o ddiffodd tân i atal ar

draws ysgolion yng Nghymru i leihau nifer y

plant sy'n cael eu gwahardd o'r ysgol, gan

leihau'r costau economaidd, cymdeithasol ac

yn bwysicaf oll, dynol.
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Mae diwydiannau sy'n tyfu ac sy'n dod i'r

amlwg yng Nghymru ag

anghydraddoldebau rhywedd hynny gallai

gynyddu os na eir i'r afael â hwy nawr.

Diwydiannau megis seilwaith; ynni;

symudedd; a thechnoleg gwybodaeth,

technoleg cyfathrebu yn nodi cyfranogiad

menywod o dan un rhan o bump.

Mae cyfalaf cymdeithasol heb ei gyffwrdd

yn ein cymunedau a allai fod yn ychwanegu

gwerth at y system addysg a sgiliau. Mae

pobl yn aros mewn gwaith ac yn dysgu am

gyfnod hwy, wrth i boblogaeth Cymru

heneiddio. Mae angen i'n system addysg a

sgiliau addasu a manteisio ar hyn ar gyfer y

gymdeithas a'r economi.

Er enghraifft, mae'n galonogol bod

Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno bwrsarïau

i'r rhai dros 60 oed i ymgymryd â Graddau

Meistr. Gallai mentrau eraill gynnwys cefnogi

gweithio mwy hyblyg a gwella'r hyfforddiant

sydd ar gael i bobl yn nes ymlaen yn eu

bywydau a chynllunio sut rydym yn cipio

sgiliau a phrofiad y bobl hynny sy'n dewis

ymddeol i genedlaethau iau.

Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus fabwysiadu

rhaglenni rhwng cenedlaethau i'n helpu ni i

addasu i newidiadau demograffig.

Mae pocedi o arfer da yn dod i'r amlwg mewn

gwaith rhwng cenedlaethau yng Nghymru

ond mae'r rhain yn cael eu darparu'n bennaf

mewn ffordd 'ad-hoc' ac yn ddibynnol ar

gyllid tymor byr. 

Rhaid i'n system addysg a sgiliau geisio ein

cael yn agosach at filiwn o siaradwyr

Cymraeg erbyn 2050 a 'Chymru â Diwylliant

Bywiog lle mae'r iaith Gymraeg yn Ffynnu'.

Mae’r gweithle, lleoliadau Addysg Bellach ag

Uwch yn lleoedd pwysig a gall sicrhau parhad

mewn dysgu a chadw sgiliau Cymraeg ôl-16.

Dylai Llywodraeth Cymru, cyrff cyhoeddus, a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus annog a

hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru trwy

gyfleoedd prentisiaeth, recriwtio a dysgu yn y

gwaith. 

Mae cyfleoedd i Gymru fod ar flaen y gad o

ran economeg sy'n dod i'r amlwg, fel

economïau 'gwyrdd,' digidol a charbon isel

y dyfodol, os ydym yn cydnabod nawr y

bydd angen sgiliau gwahanol arnom i

fanteisio ar hyn.

Bydd angen i bob sector gydnabod y

gwahanol setiau sgiliau sydd eu hangen i

gyrraedd ein targedau lleihau carbon a

manteisio ar gyfleoedd mewn economi

'werdd' a chylchol, gydag ynni

adnewyddadwy, llai o wastraff a busnesau

mwy cyfrifol. Wedi'i ddisgrifio fel “eco-

lythrennedd” (dealltwriaeth o'n

hecosystemau), mae pobl Cymru yn teimlo ei

bod hi'n bwysig bod plant a phobl ifanc yn

dysgu am newid yn yr hinsawdd i ddylanwadu

ar newid ymddygiad a'u paratoi ar gyfer

swyddi yn y dyfodol. (Gweler yr adran Gymru

Gydnerth ym Mhennod 3 am fwy o

wybodaeth) Mae Cwricwlwm Cymru 2022 yn

rhoi cyfle i roi mwy o ffocws i lesiany

amgylcheddol.

Astudiaeth Achos: nodiadau o Seland

Newydd 

Yn Seland Newydd, mae 78% o bobl 55-64

oed a 43% o bobl dros 65 oed mewn

cyflogaeth. Gallai cynyddu'r ganran yn y

DU o 64% i 21% yn y drefn honno gael

enillion cynnyrch domestig posibl o tua

£182 biliwn. 

Sbardunau allweddol o gyflogi gweithwyr

hŷn yw polisïau pensiwn cyhoeddus,

disgwyliad oes a'u cyfrifoldebau gofalu.

Mae mesurau polisi llwyddiannus yn

cynnwys: cynyddu oedran ymddeol,

cefnogi gweithio hyblyg, gwella

hyblygrwydd pensiynau a chynnig

hyfforddiant a chefnogaeth bellach i

weithwyr hŷn ddod yn 'fabwysiadwyr

digidol.' 
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Isod mae'r pum maes rwy'n argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio ar y canlynol: 

Rhaid ystyried sgiliau fel gyrrwr ehangach llesiant 

Cynllunio a pharatoi ar gyfer sut y bydd datblygiadau technolegol arloesol yn newid ein ffordd

o fyw a gweithio

Hyrwyddo'r galw cynyddol am 'sgiliau meddal'

Ail-feddwl cymwysterau i adlewyrchu sgiliau ar gyfer y dyfodol  

Cofleidio dysgu gydol oes fel y norm newydd 

Sicrhau fod ein system addysg a sgiliau yn hyblyg i newid demograffig ac yn gweithio i bawb 

Manteisio ar ddiwydiannau amgylcheddol newydd yng Nghymru 

Am y dystiolaeth lawn, yr asesiad, y canfyddiadau allweddol a'r cyngor, darllenwch yr adran ar

Sgiliau ar gyfer y Dyfodol ym Mhennod 5: Meysydd Ffocws o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Astudiaeth achos: cysylltu hen ac ifanc trwy dechnoleg  

Mae awdurdodau lleol ledled Gwent wedi partneru gyda Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan i

ddatblygu Rhaglen “Ffrind i Mi” sy'n eu helpu i fynd i'r afael â'u hamcanion llesiant ar y cyd,

gan gynnwys mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd, gan roi'r dechrau gorau mewn

bywyd i bob plentyn a rhagweld newid technolegol. 

Un o'r mentrau yw cydweithrediad â Chymunedau Digidol Cymru, gyda'r nod o gysylltu pobl

iau a hŷn gyda'i gilydd er budd cyffredin a rennir trwy dechnoleg. Mae'r plant wedi'u hyfforddi

fel 'Arwyr Digidol' ac yn treulio amser gyda'r bobl hŷn, yn deall eu diddordebau a'u hanes, wrth

ddefnyddio sbectol rhithwirionedd, iPads a chynorthwywyr technoleg bersonol i ddysgu beth

sy'n bosibl gyda thechnoleg.  

Mae'r plant dan sylw yn dod yn fwy gwybodus yn foesegol ac mae'r bobl hŷn sy'n cymryd rhan

yn elwa o ddefnyddio technoleg fel dewis arall yn lle meddyginiaeth wrth ddelio â chyflyrau fel

dementia, pryder, unigrwydd. Dangoswyd bod hyn hefyd yn cael effaith well ar atal

cwympiadau hefyd. 
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