
 

 

Enw’r Ysgol:       Abersoch                                                                    

Cyfeiriad: Lôn Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd LL53 7EA 

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, asesiadau athrawon 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; Arweiniad Llywodraeth Cymru: Pobl, Cwestiynau a 
Chredoau (2013), Canllawiau a Phroffiliau Enghreifftiol CA2 a CA3 (2011), 14-19 (2009). 

Safonau mewn Addysg Grefyddol – cynnydd mewn dysgu 
Wrth sgwrsio a thrafod â’r disgyblion, gwelir fod gan y mwyafrif ohonynt wybodaeth dda iawn am arferion Cristnogaeth yn 
benodol megis dealltwriaeth o straeon o’r  Beibl, mannau addoli megis Capel neu Eglwys a’r gwyliau  Cristnogol perthnasol- y 
digwyddiadau pwysig ynghyd â defodau pwysig megis Bedydd, derbyn i’r eglwys, Priodas a marwolaeth. 
Gall mwyafrif y plant adrodd yn ôl ar y cyfnodau pwysig o fewn yr Eglwys, sef yr uchod.  
Mae dadansoddiad o asesiadau athrawon yn dangos fod safonau yn dda ar y cyfan ond mae angen mwy o gefnogaeth ar 
ddisgyblion Bl.Derbyn i ymateb yn fwy hyderus i’r gwaith. 

 
Safonau medrau llythrennedd, rhifedd, TGCh a meddwl 
Dengys gweithgaredd traws gwricwlaidd ymarferol megis ffug briodas fod brob bob un o’r disgyblion yn arddangos sgiliau 
llythrennol cyson dda wrth adrodd ar eu profiadau ar lafar a chymryd rhan mewn seremoni briodas ffug. Mae’r mwyafrif o’r 
disgyblion wedi datblygu eu sgiliau TGCh yn foddhaol drwy’r defnydd o weithgareddau traws- gwricwlaidd ar Gristnogaeth ar 
HWB. Erbyn cyfnod allweddol 2, mae gan y rhan fwyaf eirfa bynciol dda ac maent yn cyfrannu’n ddeallus i draodaethau gan 
ddisgrifio ymweliad i brofi ymweliad ymarferol y Pasg yng Ngholeg y Bala. 
 

Materion i gael sylw 
Datblygu sgiliau ysgrifennu estynedig y disgyblion wrth  iddynt ddysgu am grefydd arall arwahan i Gristnogaeth megis Hindwaeth 
e.e i wahaniaethu’n syml rhwng gwahanol arferion Cristnogol/ Hindwaidd. 
 

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, Arweiniad Llywodraeth Cymru: Pobl, 
Cwestiynau a Chredoau (2013), Canllawiau a Phroffiliau Enghreifftiol CA2 a CA3 (2011), 14-19 (2009. 

Yr addysgu mewn addysg grefyddol: cynllunio ac amrediad o strategaethau 
Dengys y cynlluniau gwaith a llyfrau dosbarth fod yr ysgol yn paratoi gweithgareddau Addysg Grefyddol werthfawr ac ymarferol 
sy’n bodloni gofynion y Maes Llafur Cytun lleol yn llwyddiannus. 
Mae prosiectau ysgol- gyfan, ynghyd ag ymweliadau gan ymwelwyr cyson megis Y parchedig Andrew Jones a Nia Williams ( Coleg 
y Bala) yn cyfoethogi ac atgyfnerthu profiadau’r disgyblion yn dda. Mae’r ysgol yn manteisio ar y cyfleoedd llwyddiannus hyn i 
ennyn eu diddordeb a’u mwynhad a threfnu profiadau bythgofiadwy iddynt megis priodas ffug gymunedol. 
Yn ystod tymor y Gwanwyn 2017 ennynwyd chwilfrydedd  a dealltwriaeth y disgyblion wrth iddynt ddysgu am rolau gwahanol 
bobl wrth greu ffug briodas a dewis a dethol disgyblion i fod yn briodfab, briodferch ac ati. 

 
Darpariaeth ar gyfer y medrau:  llythrennedd, rhifedd, TGCh a meddwl 
Caiff y disgyblion gyfleoedd rheolaidd i adalw straeon crefyddol a chael profiadau ymarferol a defnydd cyson o TGCh wrth 



 

 

ymdrin ag Addysg Grefyddol yn gyffredinol.  O gael profiad o ddysgu am fedydd, priodas a chynnal ffug briodas gymunedol, 
defnyddia’r disgyblion ystod o’u medrau yn effeithiol mewn sawl maes ar draws y Cwricwlwm. 
 

Materion i gael sylw 
Mae angen adeiladu ar y profiadau a’r sgiliau llafar rwan er mwyn datblygu ysgrifennu estynedig. Meithrin dealltwriaeth y 
disgyblion o grefydd arall arwahan i Gristnogaeth gan  ddeall fod llawer math o grefyddau yn y byd a’u bod i barchu bob un 
ohonynt. 
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Addoli ar y Cyd 

Cwestiwn Allweddol 2: 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), Canllawiau ynglŷn ag Addoli 
ar y Cyd (Cymdeithas CYSAGau Cymru, Mehefin 2012).   
Nodweddion da mewn perthynas ag ansawdd yr Addoli ar y Cyd  
Mae’r ddarpariaeth i hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol cymdeithasol, cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion yn effeithiol 
ac mae hyn yn cyfrannu’n llwyddiannus at yr ethos ofalgar sy’n bodoli. Mae’r gwasanaethau boreol yn atgyfnerthu gwerthoedd 
yr ysgol ac mae ymweliadau â mannau fel Coleg y Bala a chymryd rhan mewn prosiectau cyffrous fel dathlu priodas yn ategu’n 
fuddiol at wybodaeth a datblygiad ysbrydol y disgyblion. 
Mae’r disgyblion , ynghyd â’r rhieni a’r gymuned ehangach, wedi cynnal taith gerdded i gyllido offer meddygol ar gyfer ysgolion a 
chaffis lleol. Caiff hyn effaith gadarnhaol ar ymwybyddiaeth y disgyblion o fyw mewn cymuned. 
 

Materion i gael sylw mewn perthynas ag ansawdd yr Addoli ar y Cyd  
Mae sesiynau addoli ar y cyd yn gosod naws Gristnogol a moesol a chreu ethos myfyrgar boddhaol ond mae angen mwy o 
gyfleoedd i’r disgyblion i fagu hyder wrth ofyn ac ateb cwestiynau penodol er mwyn mynegi barn am faterion moesol 
perthnasol.  
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