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Rhesymeg  
 
Rheolir Addysg Grefyddol yn lleol gan Gyngor Ymgynghorol Sefydlog ar gyfer Addysg Grefyddol (CYSAG). Mae’n 
cynnwys tri phwyllgor: cynrychiolwyr prif draddodiadau crefyddol yr ardal, cynrychiolwyr athrawon a chynrychiolwyr 
yr awdurdod lleol. Prif swyddogaeth CYSAG yw, ‘cynghori’r awdurdod ar y cyfryw faterion sy’n gysylltiedig 
ag addoli crefyddol mewn ysgolion sirol ac â’r addysg grefyddol sydd i’w rhoi yn unol â maes llafur cytûn ag y 
bydd yr awdurdod yn eu cyfeirio at y cyngor neu ag y gwêl y cyngor yn dda’. (Deddf Diwygio Addysg 1988 a.11(1)(a) 

 
Cred CYSAG Môn y dylai’r cyngor hwn fod yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol gan obeithio y bydd y 
canllawiau sy’n dilyn yn galluogi penaethiaid i gefnogi CYSAG yn ei dyletswyddau.   
 
Yn y gorffennol, mae CYSAG Môn wedi monitro addysg grefyddol ac addoli ar y cyd trwy: 

 adolygu adroddiadau arolygu ESTYN;  

 dadansoddi asesiadau athrawon a chanlyniadau arholiadau ysgolion uwchradd yr Awdurdod Lleol;  

 cael adroddiadau rheolaidd gan gynrychiolwyr y gwasanaeth ysgolion/ymgynghorol lleol; 

 gwahodd athrawon a phenaethiaid i rannu enghreifftiau o arferion da gydag aelodau CYSAG. 
 
Ni fydd Fframwaith Arolygu newydd ESTYN bellach yn cyfeirio’n benodol at Addysg Grefyddol ac addoli ar y 
cyd. Mae CYSAG Môn felly yn awyddus i fanteisio ar y cyfundrefnau a’r arferion a ddefnyddir ar hyn o bryd 
gan benaethiaid ac athrawon wrth iddynt baratoi at y Fframwaith Arolygu newydd.  Penderfynwyd y 
byddai CYSAG yn cyflawni ei chyfrifoldebau statudol trwy wahodd ysgolion i rannu eu hunan arfarniad o 
Addysg Grefyddol, addoli ar y cyd a datblygiad ysbrydol a moesol disgyblion gyda’r aelodau.   
 
Gofynnir yn garedig i ysgolion cynradd ac uwchradd gyflwyno crynodeb o hunan arfarniad yr ysgol i sylw 

clerc CYSAG Môn.  

Manylion cyswllt: 

Enw (Clerc CYSAG): Gareth Jones 

Cyfeiriad: Adran Dysgu Gydol Oes, Ffordd Glanhwfa, Llangefni. 

 

 

 

Ers 2008, mae CYSAGau ar draws Cymru wedi mabwysiadu neu addasu’r Fframwaith Enghreifftiol 

Cenedlaethol ar gyfer Addysg Grefyddol (APADGOS, 2008) fel eu maes llafur cytûn lleol.  Mae aelodau’r 

Panel Ymgynghorol Cenedlaethol Addysg Grefyddol wedi croesawu’r cysondeb hwn ar draws Cymru gan eu 

bod wedi gallu cydweithio i baratoi canllawiau cyffredin i ysgolion a ChYSAGau.  Mae amryw o GYSAGau 

yng Nghymru wedi mabwysiadu cyfundrefn neu broses debyg i’r un a amlinellir yn y ddogfen hon. 
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Enw’r Ysgol:    YSGOL Y Fali, Ynys Mon. 

Addysg Grefyddol 

Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw’r deilliannau mewn Addysg Grefyddol?  
 Seilir yr hunan arfarniad ar arsylwadau gwersi, arfarniadau o waith disgyblion a chyfweliadau â disgyblion. 
 Dylai ysgolion uwchradd gyfeirio at CA3, CA4 a CA5 (Astudiaethau Crefyddol ac Addysg Grefyddol) a chynnwys arfarniad 

o asesiadau athrawon ac/neu ganlyniadau arholiad. 
Cyfeiriadau: Fframwaith Arolygu ESTYN Adran 1 a’r Maes Llafur Cytûn Lleol 

Safonau mewn Addysg Grefyddol – cynnydd mewn dysgu 
Y CYFNOD SYLFAEN 
Mae’r rhan fwyaf o’r plant yn dechrau dod yn hyderus wrth drafod amrywiol faterion ar ddechrau’r Cyfnod Sylfaen ac maent yn 
dechrau galw i gof storïau a ffeithiau. Erbyn diwedd y Cyfnod Sylfaen, mae llawer ohonynt yn gallu cymryd rhan mewn 
trafodaethau mewn parau, grwpiau bach a dosbarth cyfan gan ofyn cwestiynau synhwyrol.  
Gall y rhan fwyaf siarad am eu teimladau eu gweithrediadau a’u barnau erbyn diwedd y Cyfnod Sylfaen ac y mae tua hanner yn 
disgrifio a chynnig sylwadau syml ar safbwyntiau pobl eraill. 
Mae’r rhan fwyaf o’r plant yn dechrau defnyddio geirfa grefyddol syml gyda hyder cynyddol.  
 
CYFNOD ALLWEDDOL 2 
Mae’r rhan fwyaf o blant 3 / 4 yn gallu galw i gof, ymateb a chyfathrebu’n syml rai o’r credoau, dysgeidiaethau ac arferion 
crefyddol sylfaenol yr ymchwilir iddyn nhw. Mae ychydig iawn yn dechrau nodi’r hyn sy’n debyg ac yn wahanol mewn crefyddau.  
Erbyn bl  5 / 6 mae ychydig o’r disgyblion yn gallu disgrifio rhai arferion crefyddol a chredodau.Maent yn dechrau sylweddoli fod 
grefydd  a cgredodau yn effeithio ar fywydau credinwyr.  
 
Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn bl 3 / 4 yn gallu disgrifio a trafod  eu teimladau. Maent yn dechrau cymryd cyfrifoldeb dros eu 
gweithredoedd. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn parchu safbwyntiau eraillMae y rhan fwyaf yn dechrau cydnabod bod ystyr i 
symbolau crefyddol a byddant yn defnyddio geirfa crefyddol syml yn addas.  
 
Erbyn bl 5 a 6, mae llawer  o’r disgyblion yn gallu esbonio sut mae eu teimladau, eu gweithrediadau a’u barnau eu hunain yn 
effeithio ar eu bywydau.Mae llawer ohonynt yn gallu trafod sut mae eu penderfyniadau yn effeithio ar eu bywydau eu hunain a 
bywydau eraill.. Mae llawer ohonynt yn defnyddio geiriau addas.  
 
 
 

 
Materion i gael sylw 
CYFNOD SYLFAEN             Mwy o gyfle am drafodaethau. Datblygu cwestiynu ymhellach. 
CYFNOD ALLWEDDOL 2. Seilio mwy o’r gwaith ar y cwestiynau mawr 

  

Rhagorol  Da  Digonol  Anfoddhaol  

 

Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth mewn Addysg Grefyddol? 
 Dylai hunan arfarniad ystyried y dangosyddion canlynol: yr amser a roddir i’r pwnc, gwybodaeth bynciol, arbenigedd a 

datblygiad proffesiynol yr athrawon, addasrwydd y rhaglen astudio ac amrediad yr adnoddau dysgu a ddefnyddir. 

 Mae arfarniad o arsylwadau gwersi a gwaith disgyblion yn caniatáu i benaethiaid a phenaethiaid adran i ddod i farn am 
ansawdd yr addysgu mewn gwersi Addysg Grefyddol o fewn yr ysgol, a’r graddau y mae disgyblion yn cael eu cymell a’u 
hannog i gyrraedd safonau uchel. 

 Dylai ysgolion cynradd gyfeirio at y ddarpariaeth ‘Pobl, Credoau a Chwestiynau’ ar gyfer dysgwyr y Cyfnod Sylfaen yn 
ogystal ag Addysg Grefyddol yn CA2.   

 Dylai ysgolion uwchradd gyfeirio at CA3, CA4 a CA5 (Astudiaethau Crefyddol ac Addysg Grefyddol). 
Cyfeiriadau: Fframwaith Arolygu ESTYN Adrannau 2.1 ac 2.2 a’r Maes Llafur Cytûn Lleol 

Yr addysgu: cynllunio ac amrediad o strategaethau 
Y CYFNOD SYLFAEN 

 Mae athrawon y Cyfnod Sylfaen yn gyfarwydd â’r fframwaith ar gyfer cyflwyno Addysg Grefyddol 
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 Mae cynlluniau y Cyfnod Sylfaen yn sicrhau fod gofynion y fframwaith yn cael ei ddiwallu. 

 Mae’r gweithgareddau wedi eu cynllunio ar draws y cyfnod Sylfaen ac yn dangos dilyniant o un dosbarth i’r llall o 
ganlyniad i gyd gynllunio a chyd drafod . 

 Mae adnoddau storïol, llyfrau gwybodaeth, llyfrau gwybodaeth, llyfrau mawr, arteffactau, adnoddau TGCh, 
ymweliadau/ymwelwyr i’r ysgol i gyd yn creu diddordeb ac yn cyfoethogi’r ddarpariaeth yn y maes. 

 Bydd y ficer lleol yn dod i weithio gyda’r plant unwaith pob mis. 
 
CYFNOD ALLWEDDOL 2 
• Yn ystod y cyfnodau Addysg Grefyddol, pwysleisir ar y cwestiynau mawr. Mae sgiliau’r plant i drafod a chwestiynu yn 
datblygu’n dda. 
• Bydd y plant yn cael gwrando ar storïau a thrafod agweddau ohonynt. 

 Defnyddir technoleg gwybodaeth i gyflwyno agweddau o’r maes llafur ac mae hyn yn sbardun i waith trafod. 

  Mae adnoddau a llyfrau addas ar gael yn yr ysgol ac mae’r rhain o safon uchel ac maent yn gyfredol. Defnyddir clipiau 
fideo i gyflwyno agweddau o’r gwaith. 

• Mae cynlluniau ar gael yn yr ysgol ond mae angen ail edrych ar y rhain yn sgil ail drefnu dosbarthiadau’r ysgol.  

 
Materion i gael sylw 
Y CYFNOD SYLFAEN          Ail edrych ar y cynlluniau  
CYFNOD ALLWEDDOL 2. Ail edrych ar y cynlluniau yn sgil ail drefnu dosbarthiadau a phersonél. 
 
 
 
 
 
 

Rhagorol  Da  Digonol  Anfoddhaol  

 

 

 

Addoli ar y Cyd 

Pa mor dda yw’r ddarpariaeth ar gyfer addoli ar y cyd? 

Ydy’r addoli ar y cyd yn cydymffurfio â’r gofynion statudol? Ydy   √ Nac ydy 
Cyfeiriadau: Fframwaith Arolygu ESTYN Adran 2.3.1,  ‘Arweiniad atodol ar arolygu Addoli ar y Cyd mewn ysgolion anenwadol’ 
(ESTYN, Medi 2010) , ‘Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd’ (Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 10/94) 

Nodweddion da mewn perthynas ag ansawdd yr Addoli ar y Cyd  
Mae cyfnod o addoli ar y cyd yn cael ei gynnal yn ddyddiol boed hynny fel ysgol gyfan, Cyfnod Allweddol neu ddosbarth Unigol. 
Bydd y gwasanaethau wedi eu selio ar Gristnogaeth. Mae hawl gan rieni i neilltuo eu plant o’r cyfnodau Addoli ond ar hyn o 
bryd, does neb yn dewis gwneud hyn.  
Yn ystod y cyfnod o addoliad bydd y plant yn cael cyfle i weddïo, canu, myfyrio, trafod, gwrando ar storïau, actio ,darllen ayyb. 
Bydd y ficer lleol yn arwain un gwasanaeth pob mis. 
Defnyddir y cyfnodau yma i drafod cwestiynau mawr ac i gyflwyno gwaith y dosbarth i weddill yr ysgol. Byddant yn cael eu 
defnyddio fel arf ar gyfer datblygu cwestiynau moesol, agweddau o ddinasyddiaeth byd eang a datblygiad personol a 
chymdeithasol. Byddwn yn pwysleisio fod angen dathlu tebygrwydd a gwahaniaethau. 

 
Materion i gael sylw mewn perthynas ag ansawdd yr Addoli ar y Cyd  
Trafod y sesiynau addoli ar y cyd gyda’r holl staff gan drefnu cyfnodau ar gyfer creu cynlluniau ar gyfer y sesiynau yma . Gosod 
themâu yn eu lle ar gyfer y cyfnodau gan sicrhau fod y cynlluniau yn efelychu gwaith / themâu y dosbarthiadau. 
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Rhagorol  Da √ Digonol  Anfoddhaol  

 

Llofnod (Pennaeth) 

Dyddiad:     

 

 


