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Rhagair 
 
 
 

 
 
Rôl y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol:  
 
Prif rolau’r CYSAG yw: 
 

o Cynghori’r Awdurdod Lleol ar faterion yn ymwneud ag Addysg 
Grefyddol ac addoli ar y cyd, neu Ddatblygiad Ysbrydol a Moesol; 

o Ystyried ceisiadau gan Benaethiaid i’w hysgol gael ei rhyddhau o’r 
gofynion statudol i Addoli ar y Cyd i fod yn gyfan gwbl neu'n bennaf o 
gymeriad Cristnogol (gelwir ceisiadau o’r fath yn ‘Benderfyniadau’);  

o Gorchymyn fod Awdurdod Lleol yn adolygu ei Faes Llafur Cytunedig; 
o Monitro darpariaeth Addysg Grefyddol, addoli ar y cyd a datblygiad 

ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol yn ysgolion yr Awdurdod 
Lleol; 

o Rhoi cyngor ar y maes llafur cytunedig gydag athrawon Addysg 
Grefyddol, gan gynnwys y dewis o ddeunyddiau athrawon; 

o Cynghori’r Awdurdod Lleol ar ddarparu hyfforddiant i athrawon (mewn 
AG);  

o Ystyried cwynion am y ddarpariaeth a chyflawniad AG ac addoli ar y 
cyd a wneir i’r Awdurdod Lleol. 

o Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar ei waith. 
 
 
Cyfansoddiad y CYSAG: 
 
Mae’r gofynion statudol dros sefydlu pwyllgorau CYSAG yn gorchymyn creu 
tri phwyllgor o aelodau: 
 

o Cynrychiolwyr enwadau Cristnogol neu grefyddau eraill a’u henwadau i 
adlewyrchu prif draddodiadau crefyddol yr ardal leol; 

o Cynrychiolwyr yr athrawon; 
o Cynrychiolwyr y Cyngor Sir. 

 
Mae hawl hefyd i gyfethol aelodau. 
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CYNNWYS 
 

 Rhif Tudalen: 
1.  Crynodeb Gweithredol 4-5 
  
2.  Cyngor i’r ALl: 6-13 
     a) Addysg Grefyddol a’r Maes Llafur Cytunedig  
     b) Dysgu ac addysgu a   
          darparu Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon 

 

     c) Addoli ar y Cyd 
     d) Cyfansoddiad 

 

  
3.  Materion Eraill: 14-15 
     a) Materion lleol  
     b) Materion cenedlaethol:  
              i.  Estyn  
             ii.  AdAS (Addysg Cymru)  
            iii.  CCYSAGC  
      c) Cwynion   

 
  
4.  Atodiadau: 16-21 
     a) Cyfansoddiad y CYSAG  
     b) Nifer o gyfarfodydd a’u dyddiadau  
     c) Sefydliadau sy’n derbyn yr adroddiad 
     d) Newyddlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
Delweddau ar y clawr  - wedi’u defnyddio gyda thrwydded o ddelweddau 
Adobe
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Crynodeb Gweithredol 

Testunau/Materion
: 

Cyngor a roddwyd: 
Wedi'i 

weithredu 
gan yr ALl: 

AG:  Maes llafur 
cytunedig 

 Cynhaliodd Awdurdod Lleol Dinbych Gynhadledd Maes Llafur Cytunedig (ASC) ar 14 Mawrth 
2022.   Cynghorodd yr ASC y dylai’r ALl fabwysiadu’r Canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 
fel sail ar gyfer y Maes Llafur Cytunedig ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg.  

 

AG:  Safonau  Nid oedd unrhyw adroddiadau ysgolion ar gyfer ysgolion a arolygwyd yn ystod blwyddyn 
academaidd 2020-21 wedi’u dadansoddi gan CYSAG. 



 
 

AG:  Dysgu ac 
Addysgu 

 Mae canllawiau atodol wedi’u llunio i gefnogi dealltwriaeth ysgolion a chynllunio ar gyfer Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg o fewn y Cwricwlwm i Gymru 2022.  

 Dylai’r ALl barhau i hyrwyddo a gwneud ysgolion yn ymwybodol o’r canlynol:  
o Canllawiau Cynhwysfawr ar gyfer AG  
o AG yn y Cyfnod Sylfaen  
o Marc Ansawdd AG  
o Ysgolion GwE i fod yn rhan o Lyfrgell o Adnoddau Dysgu Cyfunol i ysgolion 
o GwE wedi rhoi mynediad at ddeunydd addysgu i gefnogi ysgolion yn ystod argyfwng 

COVID 
o Rhwydwaith Hwb AG Gogledd Cymru 
o Mae’r newyddlen flynyddol yn cynnwys cyfeiriad at ddeunyddiau addysgu defnyddiol  
o Dyfarniad Lefel 2 Agored Cymru mewn Archwilio Bydolygon 
o Dysgu proffesiynol am amrywiaeth a gwrth-hiliaeth (DARPL)  
o Adnoddau gwrth-hiliaeth Cymdeithas Genedlaethol Athrawon Addysg Grefyddol  
o Herio Materion Crefyddol Ôl-16 (E-ddyddlyfr)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

AG:  Darparu 
Hyfforddiant 
Cychwynnol i 
Athrawon  

 Nid oes unrhyw gyflwyniadau wedi’u derbyn gan ddarparwyr Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon.   

Addoli ar y Cyd  Cyhoeddodd CCYSAGC ganllawiau ar dynnu disgyblion allan o Addoli ar y Cyd - Hydref 2021.    

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/cynllunio-eich-cwricwlwm/#canllawiau-ar-grefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/cynllunio-eich-cwricwlwm/#canllawiau-ar-grefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
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Cyfansoddiad  Byddwn yn chwilio am aelodau cyfetholedig o ffydd a chredoau eraill ond nid yw COVID wedi 
caniatáu hyn yn 2020/21. 

 Aelod ychwanegol sy’n cynrychioli bydolwg nad yw’n grefyddol i gael ei ychwanegu i’r grŵp ar 
CYSAG i gynrychioli Ffydd ac argyhoeddiadau athronyddol nad ydynt yn grefyddol yn unol â’r 
cyngor a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru. Ceisio cynrychiolaeth ar gyfer Dyneiddwyr ar gyfer 
Grŵp Pwyllgor A.  

 
 
 
 
 

Materion Eraill: Lleol  Mae ail newyddlen wedi cael ei chyhoeddi – bydd yr ALl yn ei rhannu â phob ysgol.  
 

Materion Eraill: 
Cenedlaethol 

 Mae’r Aelodau’n derbyn y wybodaeth ddiweddaraf o Adroddiadau Arolygon Estyn neu ddogfennau 
sy’n ymwneud ag AG ac Addoli ar y Cyd.  

 Mae LlC wedi cyhoeddi canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg.   

 Mae’r CYSAG yn parhau i fod yn aelod o CCYSAGC. Mae cynrychiolwyr yn mynd i gyfarfodydd y 
gymdeithas ac yn adrodd yn ôl ohonynt. 

 
 
 
 
 

Materion eraill: 
Ychwanegol 

 Dim materion ychwanegol.   

Cwynion   Ni dderbyniwyd unrhyw gwynion.  
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2. Cyngor i’r ALl: 
 
a. Addysg Grefyddol a’r Maes Llafur Cytunedig 
 
i. Y Maes Llafur Cytunedig 

 
Maes Llafur ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (Cwricwlwm i Gymru 
2022)  
Cynhaliodd Awdurdod Lleol Dinbych Gynhadledd Maes Llafur 
Cytunedig (ASC) ar 14 Mawrth. Cynghorodd yr ASC y dylai’r ALl 
fabwysiadu’r Canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg fel sail 
ar gyfer y Maes Llafur Cytunedig ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg.  Gwnaed newidiadau i sicrhau y gellir darllen y ddogfen 
fel Maes Llafur Cytunedig Sir Ddinbych ar gyfer Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg ac mae pob adran wedi’i rhifo er mwyn 
gallu edrych drwyddi’n hawdd.  
 
 Yn unol â’r newidiadau i’r Cwricwlwm i Gymru 2022, bydd 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn cael ei addysgu i’r holl blant 
cynradd ac o bosib i ddysgwyr blwyddyn 7 o fis Medi 2022.    Gall 
ysgolion uwchradd ohirio dysgu’r cwricwlwm newydd tan fis Medi 
2023.  Os yw ysgol uwchradd yn penderfynu gwneud hyn, 
byddant yn dysgu’r cwricwlwm newydd, gan gynnwys Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg i flwyddyn 7 ac 8 ym mis Medi 2023.  
Bydd ysgolion uwchradd yn parhau i ddysgu cwricwlwm cyn 2022 
(a elwir yn Cwricwlwm i Gymru 2008), gan gynnwys y Maes Llafur 
Cytunedig ar gyfer Addysg Grefyddol, i ddisgyblion blwyddyn 8 ym mis Medi 2022 
a bydd cwricwlwm 2008 yn eu dilyn yn ystod eu hamser mewn addysg uwchradd 
gorfodol.  
 
I lawr lwytho copi o Faes Llafur Cytunedig Sir Ddinbych ar gyfer Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg ewch i….  
Cymraeg-  
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd9HfvczJ5abJjroPA?e=bugpZd  
Saesneg – 
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd8mIfgDThYuSHs_Hg?e=mHlWCW  
 

Maes Llafur Cytunedig ar gyfer Addysg Grefyddol (Cwricwlwm i Gymru 
2008)  
 
 Mae’r Maes Llafur Cytunedig newydd, sy’n 
cydymffurfio â gofynion y Cwricwlwm newydd i 
Gymru 2022, yn ymwneud â’r testun a elwir yn 
‘Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg’.  Mae’r Maes 
Llafur Cytunedig blaenorol, sy’n parhau i fod yn 
berthnasol ar gyfer ysgolion uwchradd am y 
rhesymau a nodwyd uchod, yn ymwneud â’r pwnc a 
elwir yn ‘Addysg Grefyddol’.   Mae hyn yn 
wahaniaeth pwysig.    
 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/cynllunio-eich-cwricwlwm/#canllawiau-ar-grefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd9HfvczJ5abJjroPA?e=bugpZd
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd8mIfgDThYuSHs_Hg?e=mHlWCW
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd8mIfgDThYuSHs_Hg?e=YJnYNB
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd9HfvczJ5abJjroPA?e=YGYegd
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhJkRqyAGO2b1HtmpnQ?e=D98kuj
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhJkPk7GnR4j8dGRkWQ?e=WUXJSs
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Mabwysiadodd Sir Ddinbych ‘Fframwaith Enghreifftiol Cenedlaethol ar gyfer 
Addysg Grefyddol ar gyfer rhai 3-19 oed’ fel Maes Llafur Cytunedig Lleol ar gyfer 
‘Addysg Grefyddol’ yn 2008.  I lawrlwytho copi o’r Maes Llafur cytunedig ar gyfer 
Addysg Grefyddol ewch i:  
Cymraeg - 
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhJkPk7GnR4j8dGRkWQ?e=WUXJSs 
Saesneg - 
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhJkRqyAGO2b1HtmpnQ?e=D98kuj   
 
ii. Safonau 
 
Adroddiadau Arholiadau 
 
Yn sgil canllawiau parhaus gan Lywodraeth Cymru ar y ffordd y cyflwynir data ac 
er mwyn osgoi cymariaethau mympwyol o ysgolion, ni chafodd yr aelodau’r data 
arholiadau ar gyfer yr arholiadau a gyflawnwyd yn 2019/20 ac felly nid oedd modd 
eu trafod. 
 
Mae prif swyddog addysg Sir Ddinbych wedi mynychu holl gyfarfodydd CYSAG 
eleni.  Mae perthynas llawer nes wedi bod rhwng yr ALl a’r CYSAG a bydd 
hynny’n parhau.  Bydd y prif swyddog addysg yn gallu dod o hyd i ysgolion sydd 
angen cefnogaeth ychwanegol trwy hunanarfarniadau’r ysgolion, arolygon Estyn a 
thrwy gydweithio â’r consortia rhanbarthol.   
 
Adroddiadau Arolygon 
 
Nid oes unrhyw farn am bynciau yn fframwaith arolygu cyfredol Estyn. Yn hytrach, 
mae aelodau’n derbyn gwybodaeth o’r adroddiadau yn ymwneud â sylwadau 
Estyn am ddarpariaeth Ysbrydol, Moesol, Cymdeithasol a Diwylliannol ysgol.  
Gweler rhan c. Addoli ar y cyd – Monitro darpariaeth – Adroddiadau arolygon.   
 
Bu i Estyn roi’r gorau i arolygon ysgolion yn ystod y pandemig.  Ailddechreuodd 
Estyn yr arolygon yn ystod haf 2022. Ni chyflwynwyd unrhyw adroddiadau 
arolygon i aelodau CYSAG.  Bydd hyn yn parhau yn 2022-23.    
 
Cynhaliodd Estyn adolygiad thematig o Addysg Grefyddol yng 
nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3   Cyhoeddodd 
Estyn ei ganfyddiadau ym mis Mehefin 2018.   Roedd yr 
adroddiad yn cynnwys argymhellion o ganlyniad i’r 
canfyddiadau.   Cliciwch y llun i weld yr adroddiad:   
 
Oherwydd cyfyngiadau parhaus COVID, nid yw CYSAG Sir 
Ddinbych wedi gallu gweithredu’r argymhellion ar gyfer Awdurdodau Lleol a 
chonsortia rhanbarthol, ond maent wedi’u cynnwys yn rhannol yn y cynllun 
gweithredu sy’n cychwyn yn 2021/22.    Mae’r adroddiad ynghlwm yn amlinellu’r 
argymhellion a grynhowyd isod.    
 
Dylai ysgolion: 

A1 Sicrhau bod disgyblion mwy abl yn cyflawni yn unol â’u gallu mewn 
addysg grefyddol. 

https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhJkPk7GnR4j8dGRkWQ?e=WUXJSs
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhJkRqyAGO2b1HtmpnQ?e=D98kuj
https://www.estyn.gov.wales/system/files/2020-07/Religious%20and%20moral%20education%20at%20key%20stage%202%20and%20key%20stage%203%20report.pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2020-07/Religious%20and%20moral%20education%20at%20key%20stage%202%20and%20key%20stage%203%20report%20cy.pdf
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A2 Cryfhau trefniadau monitro a hunanarfarnu yng nghyfnod allweddol 2 i 
ganolbwyntio ar wella safonau a medrau disgyblion mewn addysg 
grefyddol. 
 
A3 Cryfhau trefniadau pontio fel bod profiadau dysgu yng nghyfnod 
allweddol 3 yn adeiladu ar y rheiny yng nghyfnod allweddol 2 ac yn osgoi 
ailadrodd gwaith. 
 
A4 Arfarnu eu cwricwlwm ar gyfer addysg grefyddol i baratoi ar gyfer 
datblygu a gweithredu Maes Dysgu a Phrofiad newydd y Dyniaethau. 

 
Dylai awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol: 

A5 Weithio gyda CYSAGau i ddarparu: 
a. cyfleoedd dysgu proffesiynol addas ar gyfer athrawon addysg 
grefyddol. 
b. cymorth i ysgolion arfarnu eu cwricwlwm a chynllunio ar gyfer 
addysg grefyddol fel rhan annatod o ddatblygu maes dysgu a 
phrofiad y dyniaethau. 
c. cyngor i ysgolion ar sut i fynd i’r afael â materion sensitif gyda 
disgyblion a sut i ddelio â phryderon rhieni ar ymweld â mannau 
addoli. 

 
A6 Sicrhau bod pob arweinydd yn cyflawni ei gyfrifoldebau o dan Ddeddf 
Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015. 

 
A7 Rhoi arweiniad i ysgolion ar leoedd addoli cymeradwy i ymweld â nhw.  

 
Dylai Llywodraeth Cymru:  
 

A8 Weithio gydag awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a CYSAGau i 
sicrhau bod eglurder ynglŷn â lle addysg grefyddol o fewn maes dysgu a 
phrofiad y Dyniaethau. 

 
b. Dysgu ac Addysgu 
 
Cwricwlwm i Gymru 2022 
 
I gael gwybodaeth am y Cwricwlwm i Gymru 2022 gwyliwch y sesiwn hyfforddi 35 
munud o hyd a drefnwyd gan Gyngor Sir Ddinbych.  
 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg - Canllawiau Atodol 
 
Mae Canllawiau Atodol wedi’u llunio i gefnogi dealltwriaeth 
a chynllunio ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn 
cyd-destun y Cwricwlwm i Gymru 2022.   Mae’r canllawiau 
yn cynnwys gwybodaeth am : 

- Cysyniadau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg   

https://1drv.ms/v/s!Ai7Z9WAeWMNXhdxc8uXFxhEuE5bllQ?e=5ag0gh
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd9Fsz8MOiglHzmFSw?e=Ft4QkH
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd9Yj5eNwB9YBEA2XA?e=KaQ8Cr
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- Cysyniadau wedi’u croesgyfeirio gyda Datganiadau AOLE Dyniaethau o 
Beth sy’n Bwysig a Disgrifiadau o Ddysgu  

- Lensys Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg  
- Teithiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg  
- Pwyntiau i ysgolion a lleoliadau eu hystyried.   

Mae modd lawrlwytho copi gan ddefnyddio’r dolenni cyswllt isod:  
Cymraeg - 
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd9Yj5eNwB9YBEA2XA?e=KaQ8Cr  
Saesneg - 
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd9Fsz8MOiglHzmFSw?e=Ft4QkH   

   
GwE - Dadbacio AOLE y Dyniaethau (Uwchradd)  
 
Yn ystod tymor yr haf, darparodd GwE ddwy sesiwn hyfforddiant ar gyfer athrawon 
dyniaethau ysgolion uwchradd gan ddarparu negeseuon allweddol o ran yr AOLE 
hwn.   
Canolbwynt y sesiwn gyntaf:   

- Dealltwriaeth o elfennau hanfodol y fframwaith Cwricwlwm i Gymru mewn 
perthynas â’r Dyniaethau.  

- Egwyddorion cynllunio ac ystyriaethau allweddol ar gyfer y Dyniaethau  
- Ystyriaethau Addysgeg o fewn adran ‘Dylunio eich cwricwlwm’ a 

amlinellwyd yng nghanllawiau AoLE.  
Cyflwyniad Cymraeg - http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-
content/uploads/2022/06/Dyniaethau-1.pdf  
Cyflwyniad Saesneg - http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-
content/uploads/2022/06/Humanities-Session-1.pdf  
Fideo Cymraeg - https://www.youtube.com/watch?v=b3LpzxDCERw&t=7s  
Fideo Saesneg - https://www.youtube.com/watch?v=b3LpzxDCERw  
 
Canolbwynt yr ail sesiwn:   

- Datblygu dealltwriaeth a rennir o’r continwwm dysgu 
- Ystyried agweddau cynllunio ac asesu  
- Archwilio ymagweddau addysgeg effeithiol o fewn a thu hwnt i’r AoLE 

Cyflwyniad Cymraeg http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-
content/uploads/2022/07/Sesiwn-2-Dyniaethau_-CYFRWNG-CYMRAEG.pdf  
Cyflwyniad Saesneg- http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-
content/uploads/2022/07/Session-2-Humanities-eng.pdf  
Fideo Cymraeg - https://www.youtube.com/watch?v=Z1gemVVRzZQ  
Fideo Saesneg - https://www.youtube.com/watch?v=ZuE-HbpwB1Y&t=3s  
 
Addysg Grefyddol 
 
Mae’r CYSAG a’r ALl yn y gorffennol wedi darparu dogfennau a deunyddiau 
cynhwysfawr i gefnogi’r Maes Llafur Cytunedig ar gyfer Addysg Grefyddol, ac 
mae’r rhain yn cynnwys cyngor ar ddulliau addysgu a darparu AG.   
 
Mae ysgolion yn parhau i gael mynediad at a defnyddio’r dogfennau cynllunio 
‘Canllaw Cynhwysfawr i AG’ ac ‘AG yn y Cyfnod Sylfaen’, sy’n cyd-fynd â’r Maes 
Llafur Cytunedig.  Gellir addasu’r adnoddau hyn ar gyfer darparu Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg yn y sector cynradd a bydd yn parhau i fod yn berthnasol 

https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd9Yj5eNwB9YBEA2XA?e=KaQ8Cr
https://1drv.ms/b/s!Ai7Z9WAeWMNXhd9Fsz8MOiglHzmFSw?e=Ft4QkH
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/06/Dyniaethau-1.pdf
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/06/Dyniaethau-1.pdf
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/06/Humanities-Session-1.pdf
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/06/Humanities-Session-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b3LpzxDCERw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=b3LpzxDCERw
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/07/Sesiwn-2-Dyniaethau_-CYFRWNG-CYMRAEG.pdf
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/07/Sesiwn-2-Dyniaethau_-CYFRWNG-CYMRAEG.pdf
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/07/Session-2-Humanities-eng.pdf
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2022/07/Session-2-Humanities-eng.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z1gemVVRzZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZuE-HbpwB1Y&t=3s
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i’r grwpiau blwyddyn sy’n astudio Addysg Grefyddol.  Mae'r adnoddau ar gael ar 
Rwydwaith Hwb - Rhwydwaith Addysg Grefyddol Gogledd Cymru. Er mwyn 
lawrlwytho copi o’r adnoddau hyn, ewch i: 
 
Canllawiau Cynhwysfawr i AG 
 
Cymraeg - https://drive.google.com/file/d/1OsNQ-
UtnolkWTIWzxBuJQfz7tVLohhmI/view?usp=sharing  
Saesneg - 
https://drive.google.com/file/d/1G9jCYby8XQJgg9m8JN6HYA3sr_jR5E18/view?us
p=sharing  

     
 
AG yn y Cyfnod Sylfaen 
 

Cymraeg -  
https://drive.google.com/file/d/17itLQaqOsQ6WjLdk_ee1AlaigdqwKW0w/view?usp
=sharing  
Saesneg - https://drive.google.com/file/d/1X-9J8auJglQ-GzGk12o-
002s81gdQ8tV/view?usp=sharing 

     
 
Marc Ansawdd Addysg Grefyddol 
 
Mae deunyddiau hunanarfarnu’n parhau i gael eu hyrwyddo ac ar gael ar wefan 
REQM.  Mae Marc Ansawdd AG yn cydnabod, dathlu a hyrwyddo addysg 
grefyddol ragorol yn holl ysgolion cynradd ac uwchradd Cymru, Lloegr a Gogledd 
Iwerddon trwy wobr ar dair lefel – efydd, arian ac aur.  Mae rhagor o wybodaeth 
am y marc ansawdd ar https://www.reqm.org/  
 
Adnoddau ysgol i ysgol  
 
Oherwydd y pandemig, anogwyd yr ysgolion i rannu adnoddau priodol ar gyfer 
ymagweddau dysgu o bell a dysgu cyfunol.  Mae’r adnoddau hyn yn parhau i fod 
ar gael ar wefan GwE. Mae gwersi Addysg Grefyddol ar gael.   
Cymraeg - http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/ysgol-i-ysgol/ 
Saesneg - http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/ysgol-i-ysgol/?lang=en  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OsNQ-UtnolkWTIWzxBuJQfz7tVLohhmI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsNQ-UtnolkWTIWzxBuJQfz7tVLohhmI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9jCYby8XQJgg9m8JN6HYA3sr_jR5E18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9jCYby8XQJgg9m8JN6HYA3sr_jR5E18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17itLQaqOsQ6WjLdk_ee1AlaigdqwKW0w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17itLQaqOsQ6WjLdk_ee1AlaigdqwKW0w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-9J8auJglQ-GzGk12o-002s81gdQ8tV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-9J8auJglQ-GzGk12o-002s81gdQ8tV/view?usp=sharing
https://www.reqm.org/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/ysgol-i-ysgol/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/ysgol-i-ysgol/?lang=en
https://drive.google.com/file/d/1OsNQ-UtnolkWTIWzxBuJQfz7tVLohhmI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9jCYby8XQJgg9m8JN6HYA3sr_jR5E18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17itLQaqOsQ6WjLdk_ee1AlaigdqwKW0w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-9J8auJglQ-GzGk12o-002s81gdQ8tV/view?usp=sharing
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Adnoddau Dysgu o Bell a Dysgu Cyfunol GwE 
 
Mae staff GwE wedi cynhyrchu adnoddau ategol a deunydd hyfforddi i gynorthwyo 
ysgolion gan y bu’n rhaid iddynt addasu i ffordd newydd o weithio.  Mae’r 
adnoddau hyn yn parhau i fod ar gael.  
Cymraeg - http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/dysgu-o-bell-a-
chyfunol-adnoddau-gwe/  
Saesneg - http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/dysgu-o-bell-a-
chyfunol-adnoddau-gwe/?lang=en  
 
Rhwydwaith Hwb AG Gogledd Cymru 
 
Mae deunyddiau addysgu ac ymchwilio ar gael ar gyfer athrawon trwy rwydwaith 
AG Gogledd Cymru - Hwb-  https://hwb.gov.wales/go/d8tfh3.  Dim ond y rhai gyda 
chyfrif Hwb fydd yn gallu cael mynediad at y deunyddiau ar y rhwydwaith.   Mae’r 
rhwydwaith yn cynnwys adnoddau addysgu a deunydd ymchwil sy’n berthnasol ar 
gyfer Addysg Grefyddol.  Deunydd ymchwil allweddol sydd ar gael:  

- Religion and Worldviews: The Way Forward for RE (yn Saesneg yn unig)  
- Big Ideas for Religious Education – Wedi’i olygu gan Barbara Wintersgill 

(yn Saesneg yn unig) 
- Signposts – Policy and practice for teaching about religions and non-

religious world views (yn Saesneg yn unig)  
 
DYFARNIAD LEFEL 2 AGORED CYMRU MEWN ARCHWILIO BYDOLYGON 
 
Derbyniodd Aelodau CYSAG gyflwyniad am ddatblygiad Agored Cymru ar gyfer 
‘Archwilio Bydolygon’, cyfres o gymwysterau lefel 1 a 2 yn cefnogi dealltwriaeth o 
fydolygon crefyddol a rhai nad ydynt yn grefyddol.   Mae’r cymhwyster yn diwallu 
tair o sgiliau craidd a nodwyd yn y fframwaith enghreifftiol (cwricwlwm presennol), 
ac mae’n darparu cyfleoedd ar gyfer archwilio cysyniadau ar gyfer Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg drwy ddatganiadau o’r hyn sy’n bwysig ym maes dysgu a 
phrofiad y Dyniaethau yn y Cwricwlwm i Gymru (cwricwlwm newydd).  Nid yw 
wedi’i ddylunio i ddisodli TGAU Astudiaethau Crefyddol, ond, bydd yn darparu 
cymhwyster cydnabyddedig hygyrch gan ganiatáu i’r ysgol ddiwallu ymrwymiadau 
statudol yng Nghyfnod Allweddol 4.  Gellir canfod rhagor o fanylion drwy fynd i  
Cymraeg - https://www.agored.cymru/Unedau-a-Chymwysterau/Craidd-
Dysgu/Archwilio-Bydolygon  
Saesneg - https://www.agored.cymru/Units-and-Qualifications/Learning-
Core/Exploring-Worldviews  
 
Dysgu proffesiynol am amrywiaeth a gwrth-hiliaeth (DARPL)  
 
Cynhaliwyd digwyddiad rhithiol yn darparu rhagolwg o bolisi ar Ddysgu 
Proffesiynol am Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth (DARPL) ar 3 Mawrth 2022.  Mae 
rhestr chwarae sydd ar gael ar HwB yn cynnwys cyflwyniadau fideo gan 
Lywodraeth Cymru, y consortia rhanbarthol a thîm DARPL.   Gellir cael mynediad 
i’r rhestr chwarae yma 
Cymraeg - https://hwb.gov.wales/repository/resource/66c3a49d-e803-4f22-85d3-
f17ae29001ac  

http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/dysgu-o-bell-a-chyfunol-adnoddau-gwe/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/dysgu-o-bell-a-chyfunol-adnoddau-gwe/
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/dysgu-o-bell-a-chyfunol-adnoddau-gwe/?lang=en
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/dysgu-o-bell-a-chyfunol-adnoddau-gwe/?lang=en
https://hwb.gov.wales/go/d8tfh3
https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/wp-content/uploads/2017/05/Final-Report-of-the-Commission-on-RE.pdf
https://socialsciences.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/collegeofsocialsciencesandinternationalstudies/education/research/groupsandnetworks/reandspiritualitynetwork/Big_Ideas_for_RE_E-Book.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cd2f5
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cd2f5
https://www.agored.cymru/Unedau-a-Chymwysterau/Craidd-Dysgu/Archwilio-Bydolygon
https://www.agored.cymru/Unedau-a-Chymwysterau/Craidd-Dysgu/Archwilio-Bydolygon
https://www.agored.cymru/Units-and-Qualifications/Learning-Core/Exploring-Worldviews
https://www.agored.cymru/Units-and-Qualifications/Learning-Core/Exploring-Worldviews
https://hwb.gov.wales/repository/resource/66c3a49d-e803-4f22-85d3-f17ae29001ac
https://hwb.gov.wales/repository/resource/66c3a49d-e803-4f22-85d3-f17ae29001ac
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Saesneg - https://hwb.gov.wales/repository/resource/66c3a49d-e803-4f22-85d3-
f17ae29001ac  
 
 
Cymdeithas Genedlaethol Athrawon Addysg Grefyddol  
 
Mae’r ysgolion wedi cael gwybod am adnoddau sydd ar gael gan NATRE.  Yn 
anffodus, yn Saesneg yn unig y mae’r adnoddau hyn.  Gellir cael mynediad atynt 
yma… https://www.natre.org.uk/about-natre/projects/anti-racist-re/  
 
 
Herio Materion Crefyddol Ôl-16 (E-ddyddlyfr)   
 
Mae Herio Materion Crefyddol yn ddyddlyfr ar gyfer myfyrwyr ac 
athrawon Astudiaethau Crefyddol UG a Safon Uwch.  Mae’n adnodd  
defnyddio hefyd ar gyfer unrhyw un sydd eisiau datblygu neu 
adnewyddu eu dealltwriaeth o’r pwnc. Mae dros 65 o erthyglau dyddlyfr 
mynediad agored wedi’u cyhoeddi yn y dyddlyfr hyd yma ac mae’n 
cynnwys erthyglau gan ysgolheigion ac ymarferwyr blaenllaw.  Mae’r 
erthyglau yn gysylltiedig â manylebau Safon Uwch Astudiaethau 
Crefyddol.  Mae’r erthyglau yn rhyngweithiol drwy ddefnyddio ‘pwyntiau 
trafod’ a chysylltiadau byw gyda gwefannau allanol perthnasol.  Mae’r 
holl rifynnau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Mae Canolfan San 
Silyn wedi ariannu a rheoli’r fersiwn Gymraeg o rifyn 14 ymlaen.  Cliciwch ar y 
ddolen isod i gael mynediad at Herio Materion Crefyddol ar wefan San Silyn.  
Cymraeg - https://stgilescentre.org/cy/16-2/  
Saesneg - https://stgilescentre.org/16-2/  
 
Darparu Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw gyflwyniadau gan sefydliadau Hyfforddiant Cychwynnol i 
Athrawon eleni.  
  
c) Addoli ar y Cyd 
 
Monitro darpariaeth 
 
Adroddiadau Arolygon 
 
Cafodd canllaw atodol Estyn ar arolygu addoli ar y cyd ei 
ddiweddaru ym mis Tachwedd 2017 ac mae’n parhau i 
nodi bod Estyn yn mynnu bod timau arolygu’n ystyried y 
ddarpariaeth ar gyfer datblygiad ysbrydol disgyblion a 
gweithrediadau dyddiol o addoli ar y cyd ym mhob ysgol 
anenwadol.  Rhaid i dimau arolygu ystyried yr agweddau 
hyn ar bob arolwg ac mae pob adroddiad yn debygol o 
gynnwys rhai sylwadau am yr agweddau hyn o ddatblygiad disgyblion.  Fodd 
bynnag, ni ddisgwylir i arolygwyr adrodd ar ansawdd yr Addoli ar y Cyd.  Dylai pob 
tîm arolygu bwyso a mesur arwyddocâd unrhyw gryfderau a gwendidau ymhob 
maes arolygu. 

https://hwb.gov.wales/repository/resource/66c3a49d-e803-4f22-85d3-f17ae29001ac
https://hwb.gov.wales/repository/resource/66c3a49d-e803-4f22-85d3-f17ae29001ac
https://www.natre.org.uk/about-natre/projects/anti-racist-re/
https://stgilescentre.org/cy/16-2/
https://stgilescentre.org/16-2/
https://www.estyn.gov.wales/system/files/2020-07/NIA Supplementary guidance - collective worship_0.pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2020-07/NIA Supplementary guidance - collective worship cy.pdf
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Ni ddisgwylir i arolygwyr adrodd i ddweud a yw ysgol yn diwallu’r ddyletswydd 
statudol i ddarparu gweithred ddyddiol o addoli ar y cyd ai peidio, ond bydd 
disgwyl iddynt wneud sylw yn yr adroddiad pe bai ysgol yn torri ei dyletswydd 
statudol.   
 
Fel rhan o’r broses o fonitro, caiff Adroddiadau Arolygiadau Estyn eu dadansoddi 
o ran sylwadau am addoli ar y cyd a datblygiad ysbrydol, moesol a diwylliannol. 
Mae’r rhain yn cael eu casglu a’u nodi gan y CYSAG. Anfonir llythyrau at ysgolion 
ar ôl iddynt gael eu hystyried gan y CYSAG, yn canmol arferion da. 
Ailddechreuodd Estyn yr arolygon yn ystod haf 2022. Ni chyflwynwyd unrhyw 
adroddiadau arolygon i aelodau CYSAG yn 2021-22.    
 
 
HMS ar gyfer Addoli ar y Cyd 
 
Cyhoeddodd CCYSAGC ganllawiau ar dynnu disgyblion allan o Addoli ar y Cyd - 
Hydref 2021.   
Cymraeg - 
https://drive.google.com/file/d/149OtijKIL4F3qYbLXUVYzv4cRGhyk4IL/view 
Saesneg - 
https://drive.google.com/file/d/1ul4lrhlHGeDrKC2EYU3LpypJdsussTX0/view  
 
 
Penderfyniadau 
 
Nid oes Penderfyniadau wedi eu gwneud. 
 
d) Cyfansoddiad 
 
Yn dilyn newidiadau i ddeddfwriaeth yng Nghymru, mae lle ar gyfer cynrychiolydd 
Dyneiddwyr Cymru ar Grŵp y pwyllgor.   
 
  

https://drive.google.com/file/d/149OtijKIL4F3qYbLXUVYzv4cRGhyk4IL/view
https://drive.google.com/file/d/1ul4lrhlHGeDrKC2EYU3LpypJdsussTX0/view
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3) Materion Eraill 
 
a) Lleol 
 
Cyfarfu aelodau CYSAG dair gwaith yn ystod y flwyddyn academaidd.  
Cynhaliwyd pob cyfarfod yn rhithiol.  
 
Cynhaliwyd cyfarfod Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig yn rhithiol.   
 
Newyddlen 
 
Cyhoeddodd Conwy a Sir Ddinbych eu hail newyddlen.   Mae’n 
cyflwyno newyddion i ysgolion yn ymwneud ag AG / Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg ac mae’n hynod bwysig wrth baratoi ar gyfer y 
cwricwlwm newydd.   Mae’r ail rifyn yn cynnwys gwybodaeth am y 
Cwricwlwm i Gymru. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol 
am gymhwyster Agored lefel 1 a 2, dolenni cyswllt i ganolfan San 
Silyn Wrecsam ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, gwybodaeth 
am adnoddau datblygiad proffesiynol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a gwybodaeth am E-ddyddlyfr AG ôl 
16 o’r enw ‘Herio Materion Crefyddol’.   Gweler Atodiad A. Mae’r ALl 
wedi dosbarthu’r newyddlen i’r holl ysgolion ac mae’n cael ei rhannu 
ar Rwydwaith Hwb Addysg Grefyddol Gogledd Cymru.  
 
 
 
 
  
b) Cenedlaethol  
 
i. Estyn: 
 
Cafodd yr aelodau wybod yn flaenorol am fwriad Estyn i atal 
arolygiadau arferol o fis Medi 2020-21 er mwyn caniatáu 
amser i ysgolion baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd i 
ddechrau ym mis Medi 2022 (neu 2023 i rai ysgolion uwchradd).  Er bod 
arolygiadau wedi’u hatal ym mis Mawrth 2020 oherwydd y pandemig, fe barhaodd 
y gohiriad ar arolygiadau ffurfiol yn ôl y disgwyl trwy gydol 2020/21.   Er hynny, fe 
wnaeth Estyn wneud galwadau ffôn ac ymweliadau ymgysylltu â 410 o ysgolion 
cynradd, 185 o ysgolion uwchradd a 39 o ysgolion arbennig a gynhelir ac unedau 
cyfeirio disgyblion i drafod lles, addysgu a dysgu ac arweinyddiaeth. 
Ailddechreuodd yr arolygon yn yr haf 2022.  
 
Fframwaith Arolygu Estyn, 2021 ac ymlaen: 
 
Cynhaliodd Estyn ymgynghoriad yn nhymor yr hydref 2020 ar drefniadau arolygu 
newydd a oedd i fod i gael eu cyflwyno’n wreiddiol ar ôl atal arolygiadau yn hydref 
2021, ond o ganlyniad i’r pandemig, mae arolygiadau ysgolion wedi’u gohirio tan y 
Gwanwyn 2022.    Oherwydd capasiti, nid oedd y CYSAG yn gallu cyflwyno 
ymateb, ond fe wnaeth yr aelodau drafod y ddogfen ymgynghori’n fanwl.   
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Cyhoeddwyd y fframwaith newydd ‘Beth rydym yn ei arolygu - Ysgolion a gynhelir 
ac UCDau’ ym mis Medi 2022 a gellir ei weld yma…   
Cymraeg - https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-
09/Beth%20rydym%20yn%20ei%20arolygu%20-%202022_0.pdf  
Saesneg - https://www.estyn.gov.wales/system/files/2022-
09/What%20we%20inspect%20-%202022_0.pdf  
 
ii. Llywodraeth Cymru – Addysg a Sgiliau: 
 
 Fframwaith Ategol ar gyfer AG 
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu ‘canllawiau Crefydd, Gwerthoedd 
a Moeseg’ drafft yn ystod tymor y Gwanwyn 2022. Bwriad LlC oedd 
bod cynadleddau maes llafur cytunedig yn cynghori eu ALlau i 
fabwysiadu neu addasu’r canllawiau fel y maes llafur cytunedig nesaf.  
 
Hysbyswyd aelodau’r CYSAG am adnoddau Dysgu Proffesiynol sydd 
ar gael i gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm newydd, a grëwyd drwy 
gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru a CCYSAGC.  Y bwriad yw 
cyhoeddi’r rhain erbyn yr Hydref 2022.  
 
iii. CCYSAGC 
 
 Roedd Aelodau’r CYSAG a’r ALl yn cael eu cynrychioli yn nhri 
cyfarfod CCYSAGC, ac wedi derbyn rhai o’r cyflwyniadau yr 
oeddent wedi’u gwneud.   Parhaodd CYSAG i dderbyn 
adroddiadau gan gynrychiolwyr a fynychodd gyfarfodydd y 
Gymdeithas.  Mae cofnodion a phapurau o CCYSAGC hefyd 
wedi cael eu cyflwyno mewn cyfarfodydd CYSAG.  Mae 
cofnodion a chyflwyniadau i’w gweld ar wefan CCYSAGC http://wasacre.org.uk/.   
 
c) Cwynion 

 
Ni dderbyniwyd unrhyw gwynion gan y CYSAG.   

 
  

https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-09/Beth%20rydym%20yn%20ei%20arolygu%20-%202022_0.pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-09/Beth%20rydym%20yn%20ei%20arolygu%20-%202022_0.pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-09/Beth%20rydym%20yn%20ei%20arolygu%20-%202022_0.pdf
https://www.estyn.gov.wales/system/files/2022-09/What%20we%20inspect%20-%202022_0.pdf
https://www.estyn.gov.wales/system/files/2022-09/What%20we%20inspect%20-%202022_0.pdf
https://www.estyn.gov.wales/system/files/2022-09/What%20we%20inspect%20-%202022_0.pdf
http://wasacre.org.uk/
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4. Atodiadau: 
 
a) Cyfansoddiad y CYSAG 
 
Yn Cynrychioli  Enwadau Crefyddol 
 
Yr Eglwys yng Nghymru     Yr Eglwys Gatholig Rufeinig      
Jennie Downes     Collette Owen 
                 
Undeb y Bedyddwyr        Presbyteraidd  
Disgwylir enwebiad  (Cymraeg)   Parch. Brian H Jones (Cymraeg) 
Disgwylir enwebiad (Saesneg)   Christine Thomas (Saesneg) 
  
Methodistiaid      Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig 
Parch. Martin Evans-Jones   Disgwylir enwebiad   
 
Undeb yr Annibynwyr Cymreig             Cymdeithas y Cyfeillion Crefyddol  
Disgwylir enwebiad     Dominic Oakes  
 
Disgwylir enwebiad  
 
Yn cynrychioli Cymdeithasau'r Athrawon: 
  
Pennaeth Uwchradd     Pennaeth Adran Iau  
Leah Crimes      Disgwylir enwebiad  
 
Arbenigwyr AG Uwchradd     Pennaeth Babanod  
Sarah Griffiths      Disgwylir enwebiad   
 
Athrawon Ysgolion Arbennig   Athrawon Dosbarth Iau  
Ms.Ali Ballantyne Katie Mason (Cyfarfod yr Haf yn 

unig)  
 
Athrawon Dosbarth Babanod    
Disgwylir enwebiad   
 
Yn cynrychioli  Cyngor Sir Ddinbych 
 
Cynghorydd Ellie Chard     Cynghorydd Rachel Flynn 
Cynghorydd Tony Flynn      Cynghorydd Tony Thomas  
Cynghorydd Emrys Wynne     Cynghorydd Meirick Davies 
 
Aelodau Cyfetholedig:  
 Tania Ap Siôn - Cyfarwyddwr Canolfan y Santes Fair  
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b) Nifer o gyfarfodydd a’u dyddiadau 
 
Cyfarfodydd CYSAG: 

- 20 Hydref 2021  
- 1 Chwefror 2022 
- 23 Mehefin 2022 

 
Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig   

- 14 Mawrth 2022 
 
 
c) Sefydliadau sy’n derbyn yr adroddiad 
 

- AdAS  
- Ysgolion Sir Ddinbych  
- Mae’r adroddiad ar gael ar wefan CCYSAGC ar gyfer sefydliadau 

cysylltiedig. 
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Atodiad D 
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