
Enw’r Ysgol:          Ysgol Gynradd Bodedern                                                 

Addysg Grefyddol 

Maes arolygu 1: Safonau Addysg Grefyddol 
Pa mor dda y mae disgyblion yn ymdrin â’r cwestiynau sylfaenol, yn archwilio i gredoau, dysgeidiaethau ac 
arfer(ion) crefyddol ac yn mynegi ymatebion personol i gredoau, dysgeidiaethau, arferion, a chwestiynau 
sylfaenol? Beth welwch chi yn eu gwaith sy’n dangos eu cynnydd dros amser? 
 
Yn y Cyfnod Sylfaen mae bron bob un o’r disgyblion wedi cael cyfleodd  i archwilio i gredoau ac arferion crefyddol. Mae gallu’r 
disgyblion i ymdrin â chwestiynau sylfaenol yn datblygu ac erbyn cyrraedd brig y Cyfnod Sylfaen mae bron pob un o’r disgyblion 
yn gallu gofyn cwestiynau, trafod ac ymateb yn effeithiol. Gall bron pob un o’r disgyblion drafod eu teimladau gan fynegi barn yn 
syml. Erbyn cyrraedd brig y CS mae rhai disgyblion yn trafod safbwyntiau, arferion a chredoau eraill yn llwyddiannus. Ar draws y 
Cyfnod Sylfaen datblygir gallu’r disgyblion i wneud defnydd effeithiol o eirfa crefyddol addas yn briodol. Mae llawer o’r 
disgyblion yn siarad yn hyderus am eu gwaith gan ddangos deallusrwydd cynhwysfawr am y cynnwys. 
 
 
Yng Nghyfnod Allweddol 2 mae bron bob un disgybl yn gallu trafod Cristnogaeth gan gyfeirio at storiau o’r Beibl ac arferion 

crefyddol, yn ogystal â thrafod credoau, dysgediaethau ac arferion crefyddol hyderus.Yng ngwaelod Cyfnod  Allweddol 2 mae’r 

rhan fwyaf o’r disgyblion yn ymateb gan alw i gof ac ymdrin â chredoau ac arferion crefyddol sylfaenol yn briodol. Yn syml maent 
yn disgrifio pam mae agweddau a chredoau yn bwysig i rhai pobl gan wneud cysylltiadau syml rhwng wahanol gredoau. Ym mrig 
Cyfnod Allweddol 2 mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn hyderus wrth ymateb i  arferion a dysgeidiaethau gyda rhai disgyblion yn 
trafod sut mae rhai agweddau yn effeithio ar fywydau credinwyr. Llwydda’r rhan fwyaf o’r disgyblion wneud cysylltiadau rhwng 
credoau, dysgeidiaeth ac arferion gan nodi’r hyn sy’n debyg ac yn wahanol o fewn crefyddau yn effeithiol. Bydd y disgyblion yn 
defnyddio eu medrau llythrennedd yn llwyddiannus i ymchwilio am wybodaeth mewn llyfrau cyfeiriol ac ar y we a thrafod eu 
darganfyddiadau yn drwyadl mewn grwpiau gan gofnodi ar ffurf nodiau cychwynol yn ogystal â gwneud tasgau ysgrifennu mwy 
estynedig.    
 
Gall llawer o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 ddisgrifio a thrafod eu teimladau yn aeddfed ac yn bwrpasol. Llwydda’r mwyafrif i 
drafod eu gweithredoedd a’u barn gan drafod safbwyntiau eraill yn llwyddiannus. Yng ngwaelod CA2 mae’r rhan fwyaf o’r 
disgyblion yn dechrau adnabod a deall ystyr symbolau crefyddol gan ddechrau defnyddio geirfa berthnasol yn addas.  
Ym mrig Cyfnod Allweddol 2 mae rhai disgyblion yn gallu trafod sut mae teimladau a’u barn yn effeithio ar eu bywydau eu 
hunain ac sut mae safbwyntiau eraill yn yr un modd yn effeithio arnynt hwythau. Defnyddia’r mwyafrif o’r disgyblion eirfa addas 
ac mae gan y rhan fwyaf o’r disgyblion ddealltwriaeth dda o iaith symbolaidd. Mae bron bob un o’r disgyblion yn siarad yn 
hyderus am eu gwaith gan ddangos deallusrwydd am y cynnwys. Mae’r rhan fwyaf yn mynegi barn yn effeithiol ar ôl ymchwilio 
gan wneud defnydd da o’r hyn maent wedi ei ddarganfod a’i ddysgu. 
 
Yng Ngyfnod Allweddol 2 mae bron pon un o’r disgyblion yn llwyddo i siarad a gofyn cwestiynau addas am eu profiadau 
personol. Gall llawer o’r disgyblion ym mrig Cyfnod Allweddol 2 drafod y byd o’u cwmpas a chynnig sylwadau a thrafod 
cwestiynau sy’n codi gan fynegi eu barn. Ym mrig Cyfnod Allweddol 2 gall y lleafrif o ddisgyblion fynegi barn a chyfiawnhau eu 
syniadau am gwestiynau sylfaenol yn dilyn eu hymchwiliadau a’u profiadau eu hunain.  

  

Camau Gweithredu: 
 

 Datblygu dealltwriaeth pob disgybl o effaith crefydd ar fywydau pobl.  

 Ymestyn a herio sgiliau’r disgyblion wrth iddynt ofyn ac ateb cwestiynau mawr. 

 

Mae safonau addysg grefyddol ein disgyblion yn:  Dda  

 

Maes arolygu 2: Lles ac agweddau at ddysgu am Addysg Grefyddol?  
Beth ydych chi’n teimlo y mae disgyblion yn ei ennill o wersi addysg grefyddol? 
 
Yn y Cyfnod Sylfaen mae bron pob un o’r disgyblion yn mwynhau Addysg Grefyddol ac yn ymateb yn gadarnhaol tuag at y 
tasgau. Mae’r mwyafrif o’r disgyblion yn llwyddo i drafod eu teimladau hwy a theimladau eraill yn llwyddiannus yn ystod y 
gwersi Addysg Grefyddol. Gall y mwyafrif o ddisgyblion brig y Cyfnod Sylfaen fynegi barn yn syml gan egluro sut mae 
gwerthoedd crefyddol a gweithredoedd yn effeithio ar eu lles ac ar les eraill.  Yng Nghyfnod Allweddol 2 mae gan bron pob un 
o’r disgyblion agwedd dda tuag at ddysgu am Addysg Grefyddol. Dengys holiadur disgyblion Cyfnod Allweddol 2 fod 87% o’r 
disgyblion yn mwynhau gwersi a thasgau Addysg Grefyddol. Mae’r mwyafrif o’r disgyblion yn datgan eu bod yn gweld gwerth 
mewn dysgu am grefyddau a chredoau eraill. Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn gallu trafod effaith gwerthoedd crefyddol ar eu 
lles ac ar les eraill.      



 
Mae’r disgyblion yn cael profiadau cadarnhaol wrth ddysgu am yr hyn sy’n digwydd mewn gwledydd eraill yn y byd heddiw 
gyda’r disgyblion wedi gwneud gweithgareddau sy’n eu dysgu am Fasnach Deg a chael cyfle i ddysgu a chyfrannu at waith elusen 
Teams 4U drwy anfon bocsys anrhegion Nadolig i blant mewn gwledydd eraill. Mae bron pob un disgybl yn gallu dangos empathi 
at eraill mewn sefyllfaoedd yn ogystal maent yn uniaethu gyda cymeriadau mewn storiau. Mae bron pob un disgybl yng 
Nghyfnod Allweddol 2 yn ymwybodol o’u hawliau a’r hyn sy’n dderbyniol ac annerbyniol o fewn cymdeithas. Mae disgyblion CS 
yn cael cyfleoedd cyfoethog mewn cyfnodau amser cylch i drafod cwestiynau yn ymwneud ac addysg grefyddol. O ganlyniad i 
hyn mae’r rhan fwyaf yn ennill gwell dealltwriaeth o sut i ymdrin â sefyllfaoedd a diwylliannau eraill.  

 

Camau Gweithredu: 
 Sicrhau digon o gyfleoedd i ddisgyblion a grwpiau o ddisgyblion drafod a mynegi barn am Addysg Grefyddol yn yr ysgol.  

 Creu holiadur syml ar gyfer Disgyblion Blwyddyn 1 a 2 gael cyfle i fynegi barn yn syml.  

 Gwahodd Llywodraethwr Cysylltiol i fynd ar daith dysgu ac i drafod gyda disgyblion ymhob un o’r dosbarthiadau er 
mwyn cael trosowlg o farn disgyblion am Addysg Grefyddol yn yr ysgol.  

Mae agweddau disgyblion tuag at addysg grefyddol yn ein hysgol ni yn: Dda 

 

Maes arolygu 3: Addysgu ac phrofiadau dysgu mewn Addysg Grefyddol? 
Pa mor dda yw’r cynllunio a’r addysgu mewn addysg grefyddol? Rhowch enghreifftiau o brofiadau addysg 
grefyddol cyfoethog 
 
Caiff sesiwn yr wythnos ei glustnodi yn amserlen yr ysgol ar gyfer yr holl ddosbarthiadau. Addysgir Addysg Grefyddol gan 
athrawes CPA i ddisgyblion yn y ddau ddosbarth Cyfnod Allweddol 2. Mae gan athrawon y Cyfnod Sylfaen ddealltwriaeth dda o’r 
Cwricwlwm a’r fframwaith gan adnabod a datblygu’r sgiliau sy’n ymwneud â phobl, credoau a chwestiynau drwy’r meysydd 
Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd a Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Diwylliannol. Dengys Cynlluniau 
gwaith athrawon y Cyfnod Sylfaen a llyfrau gwaith ‘Taith Ddysgu’ y disgyblion eu bod yn cael amrywiaeth dda o brofiadau sy’n 
rhoi’r cyfle iddynt ffynnu a gwneud cynnydd. Gwneir defnydd effeithiol o adnoddau gan gynnwys llyfrau, arteffactau, 
ymweliadau ag addoldai lleol ac ymwelwyr i’r ysgol i ennyn diddordeb ac i gynnig darpariaeth gyfoethog i’r disgyblion.  Caiff 
disgyblion gyfle i ddysgu parchu llyfrau a gwrrthrychau sanctaidd a dysgu am bwysigrwydd ac arwyddocas digwyddiadau a 
chredoau arbennig.  
 
Mae’r athrawon yn cynllunio unedau Addysg Grefyddol bob hanner tymor sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion 
ymchwilio i gredoau, dysgeidiaethau ac arferion Cristnogaeth a chrefyddau eraill yn ogystal a cheisio ateb chwestiynau mawr 
bywyd. Mae Cynlluniau Gwaith llawer o’r dosbarthiadau yn fanwl ac yn sicrhau dilyniant a datblygiad. Bellach mae cynlluniau 
gwaith Addysg Grefyddol Cyfnod Allweddol 2 yn sicrhau fod disgyblion yn cael cyfle i archwilio cwestiynau mawr er enghraifft 
‘Pwy ydw i?’ ‘Beth sy’n iawn?’ ‘Gofalu am Ein Byd’ ‘Beth ydy arwyddocâd man addoli?’  gan ddatblygu eu sgiliau ymholi ac 
ymchwilio.  
 
Mae gan yr ysgol adnodau addas er enghraifft llyfrau ac arteffactau sy’n symbylu y disgyblion wrth ddysgu ac 
mae’r disgyblion yn ymateb yn frwdfrydig wrth eu defnyddio.  
 
Rydym yn manteisio ar gyfleoedd i fynd a disgyblion ar ymweliadau i addoldai lleol. Bydd y disgyblion yn cymryd rhan yn 
flynyddol mewn Gwasanaeth Diolchgarwch, Gwasanaeth Cofio a Gwasanaeth Nadolig yn y Capel a'r Eglwys leol. O ganlyniad 
mae’r disgyblion yn cael cyfle i ddysgu am bwysigrwydd addoldai ac am drefn ac arferion mewn gwasanaethau capel ac eglwys.  

 
Mae’r athrawon yn gosod tasgau er mwyn asesu cyrhaeddiad y disgyblion gan sicrhau  cyfleoedd iddynt 
adeiladu’n llwyddiannus ar ddysgu blaenorol. Mae cynnydd y disgyblion yn gael ei dracio ar system Incerts. 
Camau Gweithredu: 

 Parhau i gynnig  profiadau diddorol a gwerthfawr gan ddatblygu sgiliau dysgwyr gan sicrhau cysondeb yn y cynlluniau 

 Trafod  gyda athrawon eraill gan rannu arferion da yn yr ysgol a’r dalgylch gan ymweld ag ysgolion sydd ag arfer dda o 
addysgu Addysg Grefyddol.  

 Gosod a llunio MPLl gan rhoddi cyfle i’r disgyblion fyfyrio ar y dysgu. 

 Cyflwyno tasgau heriol ac ymestynnol ar gyfer disgyblion mwy abl.   

 

Maes safonau addysgu addysg grefyddol yn ein hysgol ni yn: Boddhaol 

 

Maes arolygu 4: Gofal, cymorth ac arweiniad mewn Addysg Grefyddol? 
I ba raddau mae gwersi/gweithgareddau addysg grefyddol yn helpu disgyblion i fyfyrio ar ymatebion crefyddol ac 
anghrefyddol i gwestiynau sylfaenol ac i fyfyrio ar eu credoau neu eu gwerthoedd eu hunain?  Sut mae addysg 



grefyddol yn helpu disgyblion i fod yn ddinasyddion gweithredol? I ba raddau y mae’r ysgol yn darparu cyfleoedd 
effeithiol i ddisgyblion ddatblygu gwerthoedd sicr a sefydlu eu credoau ysbrydol a moesegol? 

 
Mae gwersi Addysg Grefyddol ar draws yr ysgol yn cynnig cyfleodd i ddisgyblion fyfyrio ar gwestiynau sylfaenol ac i 
drafod eu credoau a’u gwerthoedd eu hunain. Yn ogystal â gwersi Addysg Grefyddol darperir cyfnodau addoli ar y 
cyd yn ddyddiol boed hynny yn addoliad ysgol gyfan neu’n addoliad yn y dosbarth. Mae’r gwasanaethau o natur 
Gristnogol sy’n cynorthwo ac yn arwain disgyblion i fyfyrio ar eu credoau a’u gwerthoedd eu  hunain sy’n arwain a 
ddatblygu gwerthoedd sicr a credoau ysbrydol a moesegol iddynt fel unigolion. Mae’r addoli ar y cyd yn gyfle i 
feithrin datblygiad moesol, cymdeithasol a diwylliannol pob un o’r disgyblion. Mae’n hyrwyddo ethos a gwerthoedd. 
O ganlyniad i hyn mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn deall materion yn ymwneud â hawliau a dewisiadau cywir ac anghywir.  Fel 
rhan o’r addoliad bydd y disgyblion yn  cael cyfle i ganu emynau traddodiadol a modern, gweddio ac i ddarllen. Yn eu 
tro bydd pob dosbarth yn cynllunio ac yn cynnal gwasanaeth yn ogystal bydd pob disgybl yn rhan o Wasanaeth 
Diolchgarwch a Nadolig yn yr Eglwys ac yn y Capel yn y pentref.  
 
Drwy wersi, sesiynau Amser Cylch a chyfnodau addoli ar y cyd rydym yn rhoi’r  cyfle i’r disgyblion ddatblygu 
agweddau ar ABaCh a Dinasyddiaeth Fyd Eang. Bydd siaradwyr gwadd yn dod i gyflwyno neges neu sgwrs i’r 
disgyblion. Yn fisol bydd y ficer lleol yn ymweld i gynnal gwasanaeth ac  mae cyfle i’r disgyblion gymryd rhan 
flaenllaw a gweithredol yn yr anerchiad er enghraifft drwy actio rhannau o storiau’r Beibl.  Mae’r disgyblion yn cael eu 

hannog i drin ei gilydd gyda chwrteisi a pharch. 

 
Fel ysgol rydym yn meithrin ysbryd cymunedol ac yn hyrwyddo gwerthoedd da a gofalu am eraill drwy gefnogi 
gwahanol elusennau ar sawl achlysur yn ystod y flwyddyn addysgol. Drwy gefnogi a chasglu arian at wahanol 
elusennau daw disgyblion i ddysgu am eu gwaith ac am bwysigrwydd a gwerthoedd moesol ac ysbrydol. Yn ogystal 
daw’r disgyblion i weld eu cyfrifoldeb wrth helpu eraill llai ffodus yn lleol, cenedlaethol ac yn rhyngwladol sy’n 
arwain at eu datblygu i fod yn ddinasyddion gweithredol. 
 
  

Camau Gweithredu: 

 Sicrhau fod amrywiaeth eang o siaradwyr ac ymwelwyr i’r ysgol 
 

Ydy’r ysgol yn bodloni’r gofynion statudol ar gyfer addoli ar y cyd? Ydy √ Nac ydy  

Mae cyfraniad addysg grefyddol i ddatblygiad personol disgyblion a chydlyniad cymunedol yn: Dda 

 

Maes arolygu 5: Arweinyddiaeth a rheolaeth mewn Addysg Grefyddol?  
A oes gan yr arweinydd pwnc addysg grefyddol y medrau a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i arwain y pwnc yn 
effeithiol?  Sut ydych yn gwybod? 

Yn dilyn absenoldeb tymor hir y cyd-lynydd rydym wedi penodi cyd-lynydd newydd (Medi 2019). Mewn byr 
amser mae’r cyd-lynydd newydd wedi dechrau cydweithio gyda cydlynwyr eraill yn yr ysgol i sicrhau cynlluniau 
gwaith Addysg Grefyddol trawsgwricwlaidd. Sicrheir cyfle i athrawon drafod a rhannu eu cynlluniau mewn 
cyfarfodydd staff er mwyn rhannu arferion gorau ac arbenigeddau yn yr ysgol.   
Ceir adnoddau gan gynnwys llyfrau ac arteffactau yn yr ysgol er hynny mae angen buddsoddi yn yr adnoddau 
diweddaraf.Mae’r cydlynydd wedi dechrau cydweithio gyda staff yr ysgol er addasu a diweddaru cynllun gwaith  
tymor hir yr  ysgol er mwyn cynnwys cwestiwn mawr ac is-gwestiynau ar gyfer bob hanner tymor.  
  
Mae Addysg Grefyddol wedi bod yn cael ei fonitro yn yr ysgol yn flynyddol, fodd bynnag mae angen creu 
amserlen bendant a sicrhau cyfleoedd cyson i’r Llywodraethwr dynodedig ymweld i graffu ar wahanol agweddau.  
   

Camau Gweithredu: 

 Cwblhau y gwaith o addasu a diweddaru cynlluniau tymor hir yr ysgol.  

 Creu amserlen fonitro Addysg Grefyddol.  

 Trefnu cyfleoedd gweithio ysgol i ysgol.  
 

Mae arweinyddiaeth a rheolaeth mewn addysg grefyddol yn: Foddhaol  

 



Agweddau i gael sylw Camau gweithredu Pwy? Erbyn pryd? 

  Nid oes rhaid rhannu’r 
manylion hyn gyda 
CYSAG ond mae angen i 
gofnodion yr ysgol 
sicrhau bod atebolrwydd 
yn glir i staff a 
llywodraethwyr 

Datblygu dealltwriaeth pob disgybl o effaith 
crefydd ar fywydau pobl.  

 

 Cynllunio bwriadus yn sicrhau cyfle i 

ddisgyblion archwilio effaith crefydd ar 

fywydau pobl.  

  

Ymestyn a herio sgiliau’r disgyblion wrth iddynt 

ofyn ac ateb cwestiynau mawr. 
 Sicrhau fod cwestiwn mawr yn cael ei 

gynllunio ar gyfer pob hanner tymor.  

 Rhoi cyfle i’r disgyblion drafod pynciau 

sydd yn bwysig iddynt hwy.  

 Sicrhau digon o gyfleoedd i’r disgyblion 

ymchwilio ac ystyried gahanol gredoau 

a safbwyntiau.   

  

Sicrhau digon o gyfleoedd i ddisgyblion a 
grwpiau o ddisgyblion drafod a mynegi barn 
am Addysg Grefyddol yn yr ysgol.  

 Casglu barn disgyblion y CS drwy 

gyfrwng holiadur syml. 

 Rhoi holiadur i ddisgyblion CA2 ar 

ddiwedd y flwyddyn i gymharu ac i weld 

os oes cynnydd.  

 Sicrhau cyfle i ddisgyblion fynegi barn 

am Addysg Grefyddol yn y Cyngor Ysgol ac 

yn y Cyngor dosbarth.   

 

  

Sicrhau amserlen fonitro gynhwysfawr.  Creu amserlen yn monitro agweddau 

gwahanol yn dymhorol.  

 Gwahodd Llywodraethwr Cysylltiol i fynd ar 

daith dysgu ac i drafod gyda disgyblion 

ymhob un o’r dosbarthiadau er mwyn cael 

trosowlg o farn disgyblion am Addysg 

Grefyddol yn yr ysgol. 

  

Rhannu a mabwysiadu arferion da .  

 

 Craffu ar gynlluniau a gwaith disgyblion yn 
ystod cyfarfodydd staff gan adnab  

 Trafod  gyda athrawon eraill gan rannu 
arferion da yn yr ysgol a’r dalgylch gan 
ymweld ag ysgolion sydd ag arfer dda o 
addysgu Addysg Grefyddol.  

 

  

Cyflwyno tasgau heriol ac ymestynnol ar gyfer 
disgyblion mwy abl.   
 

 Sicrhau fod cyfleodd i’r disgyblion mwyaf 
abl i gwblhau tasgau heriol sydd yn eu 
hymestyn. 

 Sicrhau rhyddid i’r disgyblion mwyaf abl 
ddewis sut i ymateb ac ymchwilio i 
gwestiynau,  

  

  



 

Enw’r pennaeth: Nia Wyn Efans    

Llofnod y pennaeth: N.W.Efans   

Dyddiad: 27/9/19   
 

 

Arfarniad crynodol a fydd yn cyfrannu at arfarniad yr ysgol o ‘Ddatblygiad Personol (4.2)’ 
 
 
 
Caiff y disgyblion gyfleoeddd cyfoethog i ddatblygu eu sgiliau drwy wersi a gweithgareddau Addysg Grefyddol. Drwy  
waith elusenol cyson datblygir agweddau moesol y disgyblion. Mae cynlluniau a themâu diddorol yn eu lle sydd yn 
cael eu hadolygu a’u diweddaru gan y cyd- lynydd a’r staff er mwyn ennyn diddordeb y disgyblion. Ceir lle blaenllaw i 
lais y plentyn wrth gynllunio o fewn y maes.  
 


