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Nodwch os gwelwch yn dda fod cyfarfodydd y Pwyllgor yn cael eu ffrydio ar gyfer eu 
darlledu’n fyw a’u darlledu ar wefan y Cyngor. Mae’r Awdudrod yn Rheolydd Data dan y 
Ddeddf Diogelu Data a bydd data a gesglir yn ystod y ffrydio byw hwn yn cael ei gadw’n 
unol â pholisi cytunedig yr Awdurdod. 

 
 

R H A G L E N 

 
 

1    CADEIRYDD   

 Ethol Cadeirydd. 
 

2    IS-GADEIRYDD   

 Ethol-Is Gadeirydd. 
 

3    DATGANIAD O DDIDDORDEB   

 Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw 
eitem o fusnes.  
 

4    COFNODION  (Tudalennau 1 - 8) 

 Cyflwyno i’w cadarnhau, cofnodion drafft y cyfarfodydd canlynol:- 
 

 Cyfarfod CYSAG a gynhaliwyd ar 15 Chwefror 2022.   

 Cyfarfod y Maes Llafur Cytûnedig ar 15 Chwefror 2022. 

 

5    MAES LLAFUR CYTÛN AR GYFER CREFYDD, GWERTHOEDD A MOESEDD  

(Tudalennau 9 - 28) 

 Cyflwyno Maes Llafyr Cytûn ar gyfer ysgolion Ynys Môn. 
 

6    POLISI NAPFRE AR GREFYDD, GWERTHOEDD A MOESEDD   

 I dderbyn diweddariad gan Ymgynghorydd AG ar yr uchod. 
 

7    CYMDEITHAS CYSAGAU CYMRU (CCYSAGAUC)   

 Derbyn diweddariad gan Aelodau’r CYSAG a fynychodd y cyfarfod CCYSAGauC a 
gynhaliwyd ar 29 Mehefin 2022. 
 

8    I ADOLYGU AELODAETH CYSAG   

 ·  I adolygu Aelodaeth y Pwyllgor.   
 

·  I ystyried enwebiadau gan grŵpiau nad ydynt yn grefyddol i’w cynrychioli ar  
   y CYSAG.  
 

9    UNRHYW FATERION ERAILL   

 Unrhyw faterion eraill i’w trafod – gyda chytundeb y Cadeirydd.  
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CYNGOR YMGYNGHOROL SEFYDLOG ar ADDYSG GREFYDDOL 
(CYSAG) 

 

         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 15 Chwefror 2022 
 

 
PRESENNOL: Cynghorydd Dylan Rees (Cadeirydd) 
 

Yr Awdurdod Addysg 
 

Cynghorwyr Gwilym O Jones, Alun Roberts  
  
  Yr Enwadau Crefyddol 

   
 Mrs Elaine Green (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) 
 Parch. Deborah Stammers (Undeb Bedyddwyr Cymru) 

Mr Christopher Thomas (Yr Eglwys Gatholig) 
 
Cynrychiolwyr yr Athrawon  

 

Mrs Heledd Hearn (Ysgol Uwchradd Bodedern) 
 

WRTH LAW: Mrs Gwyneth M Hughes (Uwch Reolwr Lles, Addysg) 
(Ymgynghorydd AG CYSAG) 

 Mr Owen Davies (Uwch Reolwr Cynradd) 
   Mrs Shirley Cooke (Swyddog Pwyllgor) 

 
YMDDIHEURIADAU:   Mrs Manon Morris Williams (Ysgol Santes 

Dwynwen, Niwbwrch) 
 Mrs Mefys Jones-Edwards (Ysgol Syr Thomas 

Jones, Amlwch) 
 Mr Rheinallt Thomas  
 
 

 
 

1. DATGANIAD O DDIDDORDEB 

 
Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb. 
 

2. COFNODION 

 
Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod CYSAG blaenorol a gynhaliwyd 23 Tachwedd 
2021 ac fe gadarnhawyd eu bod yn gywir.  
 
Materion yn codi o’r cofnodion:- 
 
Eitem 3 – 
 

 Cyfeiriwyd at arweinwyr mewn ysgolion uwchradd yn rhannu eu harbenigedd 
mewn cynllunio'r cwricwlwm gyda'r sector cynradd yn Ne Ynys Môn. Codwyd 
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cwestiwn a oedd ymgysylltu â'r sector cynradd yn digwydd ar hyn o bryd yn y 
pedair ysgol uwchradd arall ar Ynys Môn? 
 

Ymatebodd yr Ymgynghorydd Addysg Grefyddol fod dwy athrawes CYSAG 
yn arweinwyr yn Ysgol Syr Thomas Jones ac Ysgol Bodedern. Adroddodd y 
byddai’n gofyn am eglurhad gan GwE ynghylch a oes arbenigedd athrawon 
mewn AG ar gael ym mhob ysgol yn Ynys Môn, ac adrodd yn ôl i gyfarfod 
nesaf y CYSAG.  
 

Adroddodd yr Uwch Reolwr Cynradd bod GwE wedi sefydlu byrddau 
rhanbarthol ym mhob un o’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau, ac 
mae athrawon o ysgolion Ynys Môn ar y byrddau hyn. Amlygodd yr angen 
am gydweithio lleol rhwng y sector uwchradd a chynradd, a dywedodd fod 
trefniadau eisoes yn eu lle. 

 
Nodwyd y bydd GwE yn penodi cynrychiolydd Dyniaethau i gefnogi ysgolion, 
ond ni fydd cefnogaeth arbenigol mewn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn 
cael ei ddarparu i'r CYSAG. Awgrymwyd bod y CYSAG yn gofyn am 
gefnogaeth arbenigol gan GwE, i gyflawni ei swyddogaeth o gefnogi 
ysgolion. Mae angen tegwch ym Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau, neu 
gellir colli Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, os na roddir yr un statws iddo â 
phynciau eraill y Dyniaethau. 
 

PENDERFYNWYD bod yr Ymgynghorydd Addysg Grefyddol yn cysylltu 
â GwE i ofyn am wybodaeth ac eglurder ynglŷn â threfniadau rhwng y 
sector uwchradd a chynradd yn ysgolion Môn. 

 

 Gan gyfeirio at bryderon y CYSAG ynghylch addysg yn y cartref, adroddodd 
     y Cynghorydd Gwilym Jones bod y mater hwn wedi’i godi mewn cyfarfod o’r 
     Panel Adolygu Rhaglen Ysgolion ar 25 Tachwedd 2021. Derbyniwyd  
     cyflwyniad hefyd, fel y cadarnhawyd yng nghofnodion y Panel isod:- 

  

 Cyfeiriwyd at drafodaeth fu yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor Ymgynghorol 
Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) a gynhaliwyd ar 23 Tachwedd, 2021 a 
chyfeiriad wnaed at gynnydd yn nifer y plant a phobl ifanc a addysgir gartref 

 Nodwyd bod heddiw yn gyfle i’r Gwasanaeth Addysg rannu datblygiadau’r 
misoedd diwethaf gydag Aelodau Etholedig a hefyd yn gyfle i’r Aelodau ofyn 
cwestiynau 

 ‘Roedd y maes hwn yn un sy’n pontio rhwng y Gwasanaeth Addysg a’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol a nodwyd bod sawl sylw ynghylch addysg 
ddewisol yn y cartref wedi bod mewn cyfarfodydd blaenorol o’r Panel Gwella 
Gwasanaethau Cymdeithasol.  Hyn oherwydd y potensial am faterion diogelu 
yn codi 

 Cyfeiriwyd at y gweithdrefnau mewn lle i weithio’n rhagweithiol er mwyn 
sicrhau trefniadau diogelu cadarn.  Teulu Môn yn bwynt cyswllt os oes pryder.  
Sylw strategol hefyd i’r maes drwy Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru 

 Trefniadau’r Gogledd Orllewin → Lefel Weithredol: swydd newydd 
Athrawes Arweiniol Addysg Ddewisol Gartref wedi’i chreu yn Chwefror, 2021 
(cyllidir drwy arian grant Llywodraeth Cymru) yn y Tîm Lles Addysg.  Prif amcan 
y swydd – creu cyswllt positif gyda theuluoedd.  Prosesau a gweithdrefnau 
mewn lle ers Medi, 2021 i asesu darpariaeth addysg y plant / bobl ifanc a 
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addysgir gartref.  Cydweithio rhwng yr Athrawes Arweiniol a’r Swyddog 
Ansawdd Addysg – hyn yn cynnwys ymweliadau ar y cyd ble mae hynny’n 
briodol 

 Data Cyswllt:  92 o blant / bobl ifanc a addysgir gartref a 58 wedi derbyn 
cyswllt ar y ffôn, drwy e-bost neu ymweliad gan yr Athrawes Arbenigol.  Nod - 
magu cyswllt cadarnhaol a chynnig cefnogaeth i rieni (ee drwy dudalen 
Facebook sydd mewn bodolaeth gan grŵp o rieni ac ati).  Mae sefydlu a 
chynnal perthynas gyda’r rhieni yn allweddol i lwyddiant y cyswllt.  Swyddogion 
Lles yn gwirio unrhyw faterion lles ble mae pryder yn codi ar yr ochr addysgol.  
Ni all y Cyngor orfodi cyswllt 

 Gofyn statudol i’r unigolyn â chyfrifoldeb am addysgu i ddarparu adroddiad 
addysgol blynyddol.  Nifer o enghreifftiau o addysg o safon uchel yn cael ei 
darparu i blant gartref 

 Fforwm mewn lle i drafod y plant ble mae pryder.  Y trefniadau mewn lle yn 
cynnwys yr angen i greu cynlluniau gweithredu a disgwyliad i adrodd yn ôl / 
fonitro a chymryd camau pellach yn ôl yr angen.  Gorchymyn Mynychu Ysgol 
yn gam i’w gymryd os oes achos pryder i wneud hynny  

 Trefniadau ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol hefyd yn berthnasol i’r 
cohort yma o blant / bobl ifanc – hyn yn cynnwys cynlluniau dysgu ychwanegol 
a chynnal adolygiadau mewn modd amserol 

 Rhwydwaith eang o ddarpariaeth ar gael i blant a addysgir gartref drwy’r 
Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad megis 
seicolegwyr, Gyrfa Cymru (darpariaeth ôl 16 oed), arbenigeddau’r Bwrdd 
Iechyd ayyb 

 Rhagwelir manylion gan Lywodraeth Cymru yn y Flwyddyn Newydd 
ynghylch pa lefel o ddarpariaeth y dylid ei gynnig i blant / bobl ifanc a addysgir 
gartref 

 Wrth symud ymlaen – amcan o gynyddu nifer yr ymweliadau â phlant a 
addysgir yn y cartref.  Hefyd, adolygu ein trefniadau yn sgil cyhoeddiad 
Llywodraeth Cymru ynghylch natur y gefnogaeth a gynigir. 
 

 Cadarnhaodd yr Ymgynghorydd Addysg Grefyddol ei bod yn y broses o 
ddosbarthu'r cyllid grant o £4,000 yn ganolog rhwng 5 ysgol Ynys Môn o 
fewn pob dalgylch. 

 
 Eitem 5 - Dywedodd y Cadeirydd nad oedd wedi derbyn enwebiad ar gyfer a 
  cynrychiolydd o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i ymuno â'r CYSAG. 
 
  PENDERFYNWYD bod Clerc y CYSAG yn cysylltu â'r Parch Jim Clarke i  
  ofyn iddo enwebu cynrychiolydd o'r Eglwys i eistedd ar y CYSAG. 
 

      Eitem 6 – PENDERFYNWYD bod Clerc y CYSAG yn gwahodd aelod o’r  
    Eglwys yng Nghymru i fynychu cyfarfod nesaf y CYSAG i gyflwyno 
     trosolwg o’r Prosiect Pererindod. 
 

3.   ADRODDIAD BLYNYDDOL CYSAG YNYS MÔN AR GYFER 2020/21 
 

    Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol drafft CYSAG Ynys Môn ar gyfer 2020/21 i’w 
    ystyried a’i gymeradwyo. 
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    Diolchodd Cadeirydd ac aelodau'r CYSAG i'r Ymgynghorydd Addysg Grefyddol 
    am ei gwaith rhagorol yn paratoi Adroddiad Blynyddol cynhwysfawr ar gyfer 
    2020/21. Cymeradwywyd yr Adroddiad Blynyddol gan y CYSAG, yn amodol ar  

  fân newidiadau fel y nodwyd yn y drafodaeth. 
 

  Cyfeiriwyd at Mrs Catherine Jones yn yr adroddiad, cyn-aelod o’r CYSAG, a 
  fu’n cynrychioli Undeb Bedyddwyr Cymru am nifer o flynyddoedd cyn y   
  pandemig.  Rhoddodd Mrs Jones orau i'w rôl pan ddaeth cyfarfodydd rhithiol yn  
  arferol.  Estynnodd y CYSAG eu diolch i Mrs Jones am ei mewnbwn a'i  
  gwasanaeth hir i'r CYSAG. 
 
  Mynegwyd pryderon bod nifer y disgyblion sy'n sefyll TGAU AG mewn rhai 
  ysgolion yn cynyddu, tra bod y pwnc yn dirywio mewn ysgolion eraill.   
  Cwestiynwyd ai diffyg arbenigedd mewn rhai ysgolion oedd yn gyfrifol am y 
  gwahaniaeth, neu a yw'r maes llafur yn rhy heriol o gymharu â phynciau eraill. 

 
  Roedd y drafodaeth yn canolbwyntio ar nifer y disgyblion sy'n cael addysg Lefel  
  A AG yn eu hysgolion eu hunain, neu'n gorfod teithio i rywle arall i astudio'r 
  pwnc. Cadarnhaodd Mrs Heledd Hearn fod 2 ddisgybl o Flwyddyn 12 a dau o  
  Flwyddyn 13 o Ysgol Gyfun Llangefni yn mynychu Ysgol Bodedern ar gyfer  
  gwersi Addysg Grefyddol, oherwydd diffyg arbenigedd sydd ar gael yn eu 

hysgol leol ar hyn o bryd. 
 

  Nodwyd bod angen i ysgolion fod mor hyblyg â phosibl o ran addysgu 
oherwydd y gostyngiad yn y niferoedd sy'n ymgymryd ag AG. Mae Addysg 
Grefyddol bellach yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Saesneg, sydd wedi'i 
groesawu gan y CYSAG. 

 
  PENDERFYNWYD:- 
 

    Bod Mrs Deborah Stammers yn cyfleu gwerthfawrogiad y CYSAG i Mrs 
             Catherine Jones am ei chyfraniad i’r CYSAG dros nifer o flynyddoedd. 

    Mabwysiadu Adroddiad Blynyddol y CYSAG ar gyfer 2020/21, yn  

    amodol ar gywiro mân wallau. 

    Bod yr Ymgynghorydd Addysg Grefyddol yn anfon copi o'r Adroddiad 
   Blynyddol ar gyfer 2020/21 i Lywodraeth Cymru. 

 
4. ADRODDIAD GAN YR YMGYNGHORYDD AG I'R CYSAG 

 
Adroddodd yr Ymgynghorydd Addysg Grefyddol ei bod wedi rhannu gohebiaeth 
ag athrawon y CYSAG mewn perthynas â’r gofyniad i ddisgyblion sefyll 
arholiadau Lefel A eleni. Dywedodd y bydd yn gyfnod heriol i ddisgyblion ac 
athrawon ddychwelyd i arholiadau mewn ysgolion, ac adleisiodd bryderon y 
CYSAG. Nodwyd bod peth hyblygrwydd wedi ei roi i ysgolion o ran dewis 
pynciau. 
 
Gofynnwyd am eglurder ynghylch y trefniadau presennol mewn ysgolion ar 
gyfer Addysg Grefyddol, TGAU a Safon Uwch. Cadarnhaodd Mrs Heledd Hearn 
y bydd disgyblion yn sefyll 3 allan o 4 uned ar gyfer TGAU, a bydd pob ysgol yn 
penderfynu pa uned na fydd yn ei hastudio. O ran disgyblion Blwyddyn 10, mae 
ysgolion wedi derbyn peth gwybodaeth am gynnwys yr arholiadau e.e bydd y 
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synagog a'r cartref yn cael eu cynnwys o fewn Iddewiaeth, ac mae'n debygol 
mai gwerthusiad fydd y cwestiwn, yn cario 15 marc. O ran Lefel A, mae 
cynnwys yr arholiad yn aneglur, ond cadarnhawyd y bydd rhai newidiadau yn 
cael eu gwneud. Bydd y maes llafur ar gyfer Bwdhaeth yn aros yr un fath ar 
gyfer Blynyddoedd 12 a 13, ac mae'r meysydd llafur ar gyfer Moeseg ac 
Athroniaeth wedi'u cwtogi, sydd wedi cael ymateb da gan athrawon. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r materion a godwyd yn ystod y drafodaeth. 
 

5. MAES LLAFUR CYTUNEDIG AR GYFER CREFYDD, GWERTHOEDD A 
MOESEG 

 
Cyfeiriodd y Cadeirydd at Gynhadledd Maes Llafur Cytunedig  Ynys Môn a 
Gwynedd a gynhaliwyd yn rhithiol yn gynharach heddiw. Dywedodd fod y 
Gynhadledd wedi bod yn llwyddiannus iawn, a phleidleisiodd pob grŵp - 
Cynghorwyr, aelodau o sefydliadau crefyddol ac athrawon yn unfrydol i dderbyn 
Maes Llafur Cytunedig Ynys Môn. 
 
PENDERFYNWYD derbyn y Maes Llafur Cytunedig ar gyfer Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg i'w fabwysiadu gan y Cyngor Sir. 
 

6. UNRHYW FATERION ERAILL 
 

Dywedodd y Cadeirydd fod Cyfansoddiad drafft Cymdeithas CYSAGau Cymru 
wedi’i ddosbarthu i’r CYSAG er gwybodaeth, yn dilyn cyhoeddi’r agenda. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r newidiadau i Gyfansoddiad y CYSAG. 
 
Cyfeiriodd y Cadeirydd at yr Etholiadau Cyngor Sir sydd i ddod, a dywedodd ei 
fod yn ansicr os bydd yn mynychu unrhyw gyfarfodydd CYSAG yn y dyfodol. 
Fel Cadeirydd CYSAG Ynys Môn, diolchodd i’r CYSAG am yr holl gefnogaeth y 
mae wedi ei dderbyn, a dymunodd yn dda i bawb. 

 
 

                        Daeth y cyfarfod i ben am 4.00 pm 
 
                                CYNGHORYDD DYLAN REES 
                                                 CADEIRYDD 
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CYNHADLEDD MAES LLAFUR CYTUNEDIG 
 

       Cofnodion y cyfarfod rhithiol a gynhaliwyd 15 Chwefror 2022 
 
 

PRESENNOL: Aelodau CYSAG Ynys Môn 
 
                                Cynghorydd Dylan Rees (Cadeirydd) 
 
                                Cynghorwyr Gwilym Jones, Alun Roberts 
   Mrs Elaine Green (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) 

Parch. Deborah Stammers (Undeb Bedyddwyr Cymru) 
Mr Christopher Thomas (Yr Eglwys Gatholig) 
Mrs Mefys Jones-Edwards (Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch) 
Mrs Heledd Hearn (Ysgol Uwchradd Bodedern) 
Mrs Manon Morris-Williams (Ysgol Santes Dwynwen, 
Niwbwrch) 

   
Aelodau CYSAG Gwynedd 
 
Cynghorydd Judith Humphreys 
Cynghorydd Paul Rowlinson  
Mr Garem Jackson  
Mrs Gwawr Maelor  
Ms Mair Huws  

   Mrs Miriam Amlyn (Cynrychiolydd Athrawon) 
     
WRTH LAW:  Mrs Gwyneth M Hughes (Uwch Reolwr Lles, Addysg) 

Ymgynghorydd AG CYSAG Ynys Môn) 
 Mr Owen Davies (Uwch Reolwr Cynradd, Addysg, ACC) 
 Mr Phil Lord (GwE) 
 Mrs Shirley Cooke (Swyddog Pwyllgor) 
 
YMDDIHEURIADAU: Cynghorydd Menna Baines (CYSAG Gwynedd) 
 Cynghorydd Cemlyn Williams (CYSAG Gwynedd) 

Mrs Cathryn Davey (Cynrychiolydd Athrawon) 
Mrs Eirian Bradley-Roberts (Cynrychiolydd Athrawon) 
Ms Naomi Wood (Yr Eglwys yng Nghymru) 

 

 
Croesawodd y Cadeirydd aelodau CYSAGau Gwynedd a Môn i’r Gynhadledd Maes 
Llafur Cytunedig. 
 
Adroddodd yr Ymgynghorydd Addysg Grefyddol ar gyfer CYSAG Ynys Môn mai 
pwrpas y Gynhadledd yw penderfynu ar y Maes Llafur Cytunedig ar gyfer Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg. Nodwyd mai'r Maes Llafur Cytunedig posibl yw Canllawiau 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael eu 
penderfynu'n lleol, ac a fydd yn sefydlu'r hyn y dylid ei ddysgu o ran Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg mewn ysgolion yng Nghymru. Nodwyd bod dyletswydd 
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gyfreithiol ar bob Cynhadledd i adolygu'r Maes Llafur Cytunedig bob pum mlynedd, 
ac argymell maes llafur priodol i'r awdurdod lleol ei fabwysiadu. 
 
Bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno ar gyfer disgyblion hyd at Flwyddyn 
7 ym mis Medi 2022, ac yn cael ei ymestyn yn flynyddol hyd at Flwyddyn 11 yn 
2026. 

 
Rhoddodd yr Ymgynghorydd Addysg Grefyddol gyflwyniad PowerPoint manwl ar 
Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn y Cwricwlwm i Gymru, a rhoddodd grynodeb o’r 
canlynol:- 
 

 Deddfwriaeth ac Arweiniad ar gyfer y Maes Llafur Cytunedig; 

 5 Datganiad o Faes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau – Beth sy'n Bwysig. 

 4 diben cwricwlwm pob ysgol. 

 
Nodwyd cyn y gellir dod i gytundeb y bydd angen i aelodau CYSAG Ynys Môn a 
Gwynedd ffurfio’r tri grŵp a ganlyn i ystyried y maes llafur, a dod i gasgliad:- 
 
Grŵp A - grŵp i gynrychioli enwadau crefyddol ac anghrefyddol; 
Grŵp B - grŵp i gynrychioli athrawon; 
Grŵp C - grŵp i gynrychioli’r awdurdod lleol 
 
Adroddodd Mr Phil Lord (GwE) mai dim ond un person o bob grŵp fydd yn cael 
pleidleisio, a rhaid i’r tri grŵp ddod i gytundeb yn unfrydol cyn y gellir cyflwyno’r 
Maes Llafur Cytunedig newydd i’w fabwysiadu gan yr awdurdod lleol. Os na cheir 
penderfyniad, yna bydd yn rhaid i bob awdurdod unigol benderfynu ar ei faes llafur 
ei hun, gan fod gan Lywodraeth Cymru awdurdod i ymyrryd a gwneud y 
penderfyniad hwnnw ar ran yr Awdurdod Addysg Lleol. 
 
Gadawodd aelodau o grŵp A, B ac C CYSAG Ynys Môn y cyfarfod i drafod mewn 
sesiwn breifat. Daethpwyd i’r casgliad bod penderfyniad unfrydol wedi’i wneud gan 
y tri grŵp o Ynys Môn i dderbyn y Maes Llafur Cytunedig i’w fabwysiadu gan yr 
awdurdod lleol. 
 
Cadarnhawyd yn ddiweddarach, yn dilyn trafodaeth, bod aelodau CYSAG 
Gwynedd hefyd wedi cytuno i fabwysiadu'r Maes Llafur Cytunedig ar gyfer ysgolion 
Gwynedd. 

 
       Daeth y cyfarfod i ben am 14.50 pm 
 

              CYNGHORYDD DYLAN REES 
                       (Cadeirydd CYSAG Ynys Môn) 
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Maes Llafur Cytunedig Ynys Môn 

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 

Rhagair: 

Gan mai pwnc y penderfynir arno'n lleol yw Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg, y maes llafur cytunedig sy'n pennu'r hyn y dylid ei addysgu yn y 

pwnc ym mhob un o'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer yr 

ysgolion hynny sy'n addysgu'r maes llafur cytunedig. 

Felly, mae'r maes llafur cytunedig gan Cyngor Sir Yns Mon wedi ystyried 

yr holl ganllawiau gan gynnwys: 

 yr awdurdod lleol sydd â swyddogaeth o ran mabwysiadu'r maes 

llafur cytunedig a luniwyd gan y Gynhadledd Maes Llafur 

Cytunedig 

 y Gynhadledd Maes Llafur Cytunedig 

 y corff o bersonau a sefydlwyd gan Weinidogion Cymru i baratoi 

maes llafur cytunedig os na lwyddodd y Gynhadledd Maes Llafur 

Cytunedig i wneud hynny 

Cynhaliwyd Cyngor Sir Ynys Mon eu Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig 

ar ddchrau’r flwyddyn 2022 er mwyn adolygu'r maes llafur ac argymell 

maes llafur priodol i'r awdurdod lleol er mwyn iddo ei fabwysiadu. Fel 

isafswm, bydd maes llafur cytunedig yr awdurdod lleol yn cael ei adolygu 

bob pum mlynedd. 

Mae’n ofynnol i bob ysgol a lleoliad a gynhelir ystyried y maes llafur 

cytunedig, gan gynnwys ysgolion sydd â chymeriad crefyddol, wrth 

gynllunio elfen maes llafur cytunedig eu darpariaeth Crefydd, 

Gwerthoedd a Moeseg. 
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Eitem 5 ar y Rhaglen



1. Cyflwyniad 

Mae Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn un o ofynion statudol Cwricwlwm i Gymru 

ac yn fandadol i bob dysgwr rhwng 3 ac 16 oed. Mae Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg yn rhan o Faes y Dyniaethau. Mae'r Maes hwn yn cynnwys daearyddiaeth; 

hanes; Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg; astudiaethau busnes. Mae'r disgyblaethau 

hyn yn rhannu llawer o'r un themâu, cysyniadau a sgiliau trosglwyddadwy, ac yn 

cynnwys eu gwybodaeth a'u sgiliau gwahanol eu hunain hefyd. 

Nid oes gan rieni hawl i ofyn am gael tynnu eu plentyn yn ôl o addysg Crefydd, 

Gwerthoedd a Moeseg o fewn Cwricwlwm i Gymru. 

Diben y Maes llafur Cytunedig Mon: 

Cafodd y Maes Llafur Cytunedig ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg ei fabwysidu i 

adlewyrchu canllawiau a gafodd ei hysgrifennu gan ymarferwyr ac arbenigwyr 

addysg grefyddol. Diben y Maes Llafur yw rhoi cymorth ychwanegol o ran sut y gellir 

addysgu Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn Maes y Dyniaethau. Mae’r 

canllawiau’n pwysleisio bod Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn rhan annatod o’r 

Maes hwn ac yn amlinellu cyfraniad unigryw a phenodol y pwnc i’r Cwricwlwm i 

Gymru. 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am statws cyfreithiol y canllawiau hyn yn yr adran ar 

ddeddfwriaeth yn Fframwaith Cwricwlwm i Gymru.  

 

2. Cynulleidfa 

Mae'r Maes Llafur Cytunedig ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg ym Maes y 

Dyniaethau wedi cael eu hysgrifennu i fod yn hygyrch i bawb sy'n gyfrifol am 

gynllunio cwricwlwm. Bydd yn rhaid i'r canlynol ystyried y canllawiau wrth gynllunio 

cwricwlwm: 

 pennaeth ysgol a gynhelir neu ysgol feithrin a gynhelir 

 corff llywodraethu ysgol a gynhelir neu ysgol feithrin a gynhelir 

 darparwr addysg feithrin a ariennir nas cynhelir 

 yr athro sy'n gyfrifol am uned cyfeirio disgyblion 

 pwyllgor rheoli uned cyfeirio disgyblion 

 person sy’n darparu addysgu a dysgu ar gyfer plentyn ac eithrio mewn ysgol a 

gynhelir, ysgol feithrin a gynhelir neu uned cyfeirio disgyblion yn rhinwedd 

trefniadau a wneir o dan adran 19A o Ddeddf Addysg 1996 (p. 56) 

 awdurdod lleol yng Nghymru 

 

Gall y canllawiau hefyd fod yn ddefnyddiol i  

 ymarferwyr, consortia rhanbarthol, 

 cyrff dyfarnu, Estyn,  

 undebau athrawon, 
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 sefydliadau crefyddol, sefydliadau anghrefyddol, 

 rhieni a gofalwyr a chyrff eraill yng Nghymru sydd â diddordeb mewn Crefydd, 

Gwerthoedd a Moeseg.  

 

3. Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn Cwricwlwm i Gymru 

Gall Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn y Cwricwlwm i Gymru wneud cyfraniad 

unigryw tuag at gyflawni'r pedwar diben i bob dysgwr. Fel y cyfryw, mae'r maes llafur 

cytunefig yn helpu ysgolion a lleoliadau i ddatblygu darpariaeth ar gyfer Crefydd, 

Gwerthoedd a Moeseg sy'n paratoi dysgwyr yng Nghymru, fel dinasyddion cyfrifol a 

gwybodus, ar gyfer bywyd a gwaith mewn byd amrywiol sy'n newid yn gyflym. 

Lleolir Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn Maes y Dyniaethau ac mae'n 

ymgorffori amrywiaeth o ddulliau disgyblaethol y gall dysgwyr eu defnyddio i 

ymgysylltu mewn ffordd feirniadol ag amrywiaeth eang o gysyniadau crefyddol ac 

anghrefyddol. Ymhlith y dulliau disgyblaethol sy'n berthnasol i Grefydd, 

Gwerthoedd a Moeseg mae astudiaethau crefyddol, athroniaeth, diwinyddiaeth, 

cymdeithaseg, seicoleg ac anthropoleg. Hefyd, ceir cydberthnasau cadarn rhwng 

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a'r disgyblaethau eraill Maes y Dyniaethau yn 

ogystal â Meysydd eraill. 

Mae cysyniadau'n bwysig mewn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg am eu bod yn 

syniadau canolog sy'n helpu dysgwyr i ddeall a dehongli profiadau dynol, y byd 

naturiol a'u lle eu hunain ynddo. Caiff dysgwyr gyfleoedd i archwilio cysyniadau 

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg drwy amrywiaeth o is-lensys sy'n cyfuno i ffurfio lens 

ddisgyblaethol Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg.  

O fewn Cwricwlwm i Gymru, mae Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn wrthrychol, yn 

feirniadol ac yn blwraliaethol, o ran cynnwys ac addysgeg; nid oes a wnelo'r pwnc â 

gwneud dysgwyr yn ‘grefyddol’ neu'n ‘anghrefyddol’. Daw'r ymadrodd ‘gwrthrychol, 

beirniadol a phlwraliaethol’ o gyfraith achosion y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 

Dynol. Mae Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 yn sicrhau ei bod yn rhaid i 

bob dysgwr gael cynnig cyfleoedd drwy Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg i ymwneud 

â gwahanol grefyddau a safbwyntiau athronyddol anghrefyddol yn eu hardal leol ac 

yng Nghymru, yn ogystal â'r byd ehangach. 

 

4. Datblygiad ysbrydol                                               

Un o nodweddion pedwar diben y cwricwlwm yw y caiff dysgwyr eu cefnogi i 

ddatblygu'n unigolion iach a hyderus sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau 

gwerthfawr o gymdeithas ac mae gan Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg lawer o 

gyfraniadau gwerthfawr ac unigryw i'w gwneud. Mae'r datganiadau o'r hyn sy'n 

bwysig wedi'u nodi yng Nghod yr Hyn sy'n Bwysig ac maen nhw’n cynnwys y 

cysyniadau allweddol ar gyfer pob Maes. 

Yng nghyd-destun Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, mae datblygiad ysbrydol yn 

ymwneud â'n gallu naturiol i chwilio am yr hyn sy'n bwysig mewn bywyd, ei fynegi a'i 
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ddeall, ac i gwestiynu pwy ydym ni a pham rydym ni yma. Gall datblygiad ysbrydol 

gynnwys crefydd neu beidio. Drwy brofi cydberthnasau a myfyrio arnyn nhw, gall 

datblygiad ysbrydol ddod i'r amlwg yn y canlynol: hunanymwybyddiaeth mewn 

perthynas â phobl eraill; cysylltiadau â'r byd ehangach a’r byd naturiol (ac, i rai pobl, 

â phŵer uwch neu realiti eithaf); creadigrwydd a mynd y tu hwnt i'r cyffredin; 

archwilio cwestiynau eithaf ac ystyried ystyr a phwrpas. 

 

5. Hunanymwybyddiaeth mewn perthynas â phobl eraill 

Gall dysgwyr wneud y canlynol: 

 meithrin ymdeimlad o'u natur unigryw a'u gwerth 

 myfyrio ar eu credoau, eu gwerthoedd a'u gweithredoedd eu hunain, gan 

fynegi a chyfiawnhau eu teimladau a'u safbwyntiau eu hunain 

 datblygu dyheadau a dysgu dygymod â siom 

 dangos empathi ac ystyriaeth at eraill 

 datblygu trugaredd a helpu eraill 

 datblygu llais a gwrando ar leisiau pobl eraill a'u parchu 

 meithrin cydberthnasau da 

 siarad amdanyn nhw eu hunain mewn perthynas â phobl eraill, y byd a/neu 

bŵer uwch neu realiti eithaf 

 meithrin ymwybyddiaeth o gredoau, dysgeidiaeth ac arferion pobl eraill, a 

pharch tuag atyn nhw, yn ogystal â'r gallu i fynegi eu rhai nhw eu hunain 

 ystyried effaith credoau ac arferion crefyddol ac anghrefyddol ar fywydau 

unigolion, y gymuned leol a chymdeithas ehangach 

 Cysylltu â'r byd ehangach a'r byd naturiol 

Gall dysgwyr wneud y canlynol: 

 datblygu gwerthfawrogiad o'r ffaith eu bod yn perthyn i'w hardal leol, i Gymru 

ac i'r byd ehangach 

 profi'r byd naturiol, gwerthfawrogi'r amgylchedd a gweithio tuag at ddyfodol 

cynaladwy i bawb 

 profi cyfoeth yr ysgogiadau o'u cwmpas drwy ddefnyddio'r synhwyrau 

 profi bod yn bresennol yn y foment 

 datblygu ymwybyddiaeth o'r byd o'u cwmpas, a'u lle ynddo 

 gwneud synnwyr o'u profiad o'r byd naturiol a chydberthnasau dynol 

 

6. Creadigrwydd a mynd y tu hwnt i'r cyffredin 

Gall dysgwyr wneud y canlynol: 

 meithrin creadigrwydd a defnyddio eu dychymyg 

 profi rhyfeddod neu gael eu syfrdanu gan bethau 

 meithrin chwilfrydedd a datblygu mewnwelediad 
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7. Archwilio cwestiynau eithaf ac ystyried ystyr a phwrpas 

Gall dysgwyr wneud y canlynol: 

 gofyn, ystyried a myfyrio ar y cwestiynau eithaf (y cwestiynau ‘mawr’ ynghylch 

bywyd) 

 darganfod ystyr a phwrpas yn eu bywydau eu hunain 

 profi'r hyn sydd y tu hwnt i'r cyffredin 

 Gall datblygiad ysbrydol hefyd ddigwydd wrth i ddysgwyr ymgysylltu â'u 

cynefin, a gall ddigwydd mewn bywyd pob dydd yn eu cymunedau lleol, 

cenedlaethol a byd-eang. 

 

8. Cynllunio eich cwricwlwm ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg 

Rhaid i bob ysgol a lleoliad Mon ystyried y maes llafur cytunedig lleol hwn ar 

gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg wrth gynllunio'r cwricwlwm. 

Bwriedir i'r adran hon gefnogi pob un o'r rhai sy'n gyfrifol am gynllunio addysg 

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg fandadol o fewn y Maes hwn yn y cwricwlwm. Mae'n 

arbennig o berthnasol i ymarferwyr, lleoliadau a Chynghorau Ymgynghorol Sefydlog. 

Wrth gynllunio a datblygu'r cwricwlwm, rhaid cynnwys cyfleoedd i ddysgu ac ystyried 

themâu trawsgwricwlaidd o fewn y Cwricwlwm i Gymru lle bo hynny'n briodol. Y 

themâu trawsgwricwlaidd hyn yw: addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n gysylltiedig â 

byd gwaith, hawliau dynol, amrywiaeth, cyd-destunau lleol, cenedlaethol a 

rhyngwladol ac addysg cydberthynas a rhywioldeb. Mae hefyd yn bwysig ystyried 

sgiliau trawsgwricwlaidd llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol, yn ogystal â'r 

sgiliau sy'n hanfodol i'r pedwar diben (creadigrwydd ac arloesedd, meddwl yn 

feirniadol a datrys problemau, effeithiolrwydd personol, cynllunio a threfnu) wrth 

gynllunio'r cwricwlwm. 

Wrth gwireddu eu cwricwlwm, bydd angen i ysgolion a lleoliadau benderfynu ar y 

ffordd orau o gynnwys Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn Maes y Dyniaethau. 

Er enghraifft, gellir cynllunio'r cwricwlwm mewn ffordd integredig, amlddisgyblaethol, 

ryngddisgyblaethol neu ddisgyblaethol. Dylid gwerthuso'r dull o gynllunio'r 

cwricwlwm yn rheolaidd yn unol â chanllawiau Fframwaith Cwricwlwm i Gymru. 

 

9. Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a'r pedwar diben 

Wrth wraidd y Cwricwlwm i Gymru mae'r pedwar diben, sy'n allweddol wrth lywio'r 

broses o gynllunio'r cwricwlwm ac, fel y cyfryw, dylid canolbwyntio arnyn nhw ym 

mhob agwedd ar ddatblygu'r cwricwlwm. Mae'r pedwar diben yn nodi'r dyheadau ar 

gyfer pob dysgwr. 

Erbyn iddyn nhw gyrraedd 16 oed, dylen nhw fod: 
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 yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau 

 yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd 

a gwaith 

 yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd 

 yn unigolion iach, hyderus sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau 

gwerthfawr o gymdeithas 

Ym Maes y Dyniaethau, mae'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig yn cyfrannu at 

gyflawni pedwar diben y cwricwlwm. 

 

Mae Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg mandadol yn gwneud cyfraniad pwysig ac 

unigryw at gyflawni'r pedwar diben drwy roi cyfleoedd i ddysgwyr wneud y 

canlynol: 

 

 archwilio ac ymwneud â chwestiynau eithaf ac athronyddol ynghylch ystyr, 

arwyddocâd a phwrpas bywyd, ac am natur meddwl bodau dynol a'r 

bydysawd, a'r cysylltiadau rhyngddyn nhw 

 ymgymryd ag ymholiadau ac ymwneud â ffynonellau doethineb ac 

athroniaethau sy'n eu hannog i archwilio heriau, cyfleoedd ac ymatebion 

bodau dynol yng nghyd-destun eu cynefin, yn lleol, yng Nghymru a'r byd 

ehangach, yn ogystal â'u helpu i werthuso eu safbwyntiau eu hunain a rhai 

pobl eraill 

 datblygu a mynegi eu safbwyntiau gwybodus eu hunain, a fydd yn eu paratoi 

ar gyfer dysgu gydol oes yn y byd plwraliaethol ac amrywiol hwn 

 defnyddio eu gwybodaeth am gredoau ac arferion crefyddol ac anghrefyddol 

sefydliadol a phersonol, a'u dealltwriaeth ohonyn nhw, i feddwl yn feirniadol 

am eu gwerthoedd eu hunain ac am y ffordd y gallen nhw wneud 

penderfyniadau cymdeithasol a phersonol pwysig 

 ystyried ym mha ffyrdd y mae crefydd ac argyhoeddiadau athronyddol 

anghrefyddol wedi dylanwadu ar brofiadau dynol drwy gydol hanes, fel y 

gallan nhw wneud synnwyr o'u lle yn y byd, dychmygu dyfodol posibl a chreu 

atebion cyfrifol sy'n ystyried anghenion a hawliau amrywiol pawb 

 gwerthuso a defnyddio tystiolaeth o amrywiaeth o ffynonellau crefyddol ac 

anghrefyddol er mwyn mynd i'r afael â materion egwyddorol a moesol 

hanesyddol a chyfoes sy'n herio eu gwybodaeth a'u gwerthoedd. Bydd hyn yn 

galluogi dysgwyr i feithrin dealltwriaeth o grefydd a chred, diwylliant, 

cymuned, eu cynefin, Cymru a'r byd ehangach, nawr ac yn y gorffennol. Gall 

hyn helpu i feithrin ymdeimlad o le ac o berthyn 

 ymateb yn sensitif i grefydd ac argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol, ac 

archwilio credoau ac arferion pobl yn eu cymuned, yng Nghymru ac yn y byd 

ehangach, a'r ffordd y gallai'r rhain effeithio ar eu gweithredoedd a'u 

dewisiadau 

 datblygu gwerthoedd pendant a sefydlu eu credoau egwyddorol a'u 

hysbrydolrwydd drwy archwilio crefydd ac argyhoeddiadau athronyddol 
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anghrefyddol ynghylch amrywiaeth o faterion. Gall hyn eu galluogi i ffurfio 

cydberthnasau cadarnhaol yn seiliedig ar ymddiriedaeth a chyd-barch 

 trafod eu safbwyntiau eu hunain a safbwyntiau pobl eraill ar amrywiaeth o 

faterion, a myfyrio arnyn nhw. Gall hyn eu helpu i feithrin eu lles meddyliol, 

emosiynol ac ysbrydol drwy ddatblygu hyder, gwydnwch ac empathi 

 

10.Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a'r datganiadau o'r hyn sy'n 

bwysig 

Cyn y gellir dechrau gwneud unrhyw waith cynllunio manwl, mae'n hanfodol i 

ymarferwyr ac arweinwyr ysgolion ystyried y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ar gyfer 

y Dyniaethau, sy'n cyfrannu at sicrhau bod dysgwyr yn gwireddu pedwar diben y 

cwricwlwm. 

Dylai ymarferwyr ac arweinwyr hefyd ystyried y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig 

mewn Meysydd eraill lle y gall Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg gyfrannu at y dysgu. 

 

11.Cysyniadau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 

Mae'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig yn y Maes hwn yn galluogi dysgwyr i archwilio 

amrywiaeth eang o gysyniadau crefyddol ac anghrefyddol, ac ymgysylltu'n feirniadol 

â nhw. Dylid ystyried y cysyniadau hyn yn ofalus a dylen nhw fod yn sail ar gyfer 

cynllunio'r cwricwlwm. 

Wrth ystyried cysyniadau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn eu cwricwlwm, 

dylai ysgolion a lleoliadau wneud y canlynol: 

 datblygu dealltwriaeth o'r ddisgyblaeth a'i gwerth 

 darparu cyd-destunau cyfoethog i ddysgwyr fod yn chwilfrydig, archwilio 

cwestiynau eithaf a cheisio deall y cyflwr dynol, yn ogystal â chynnig 

cyfleoedd i ddysgwyr fyfyrio, a phrofi rhyfeddod mewn amrywiaeth o gyd-

destunau ystyrlon bywyd go iawn 

 datblygu cyd-destunau cyfoethog ar gyfer ymchwilio i gysyniadau crefydd, 

crefydd bob-dydd, bydolygon, seciwlaredd, ysbrydolrwydd, safiad mewn 

bywyd, hunaniaeth a diwylliant er mwyn helpu dysgwyr i ddatblygu 

dealltwriaeth gyflawn o gredoau ac arferion crefyddol ac anghrefyddol 

 darparu cyd-destunau cyfoethog ar gyfer ystyried cysyniadau cred, ffydd, 

gwirionedd, pwrpas, ystyr, gwybodaeth, ffynonellau awdurdod, yr hunan, 

tarddiad, bywyd, marwolaeth a realiti eithaf. Gall hyn alluogi dysgwyr i 

ddatblygu dealltwriaeth o gredoau personol a sefydliadol ynghylch natur 

bywyd a'r byd o'u cwmpas 

 datblygu cyd-destunau cyfoethog ar gyfer archwilio cysyniadau hunaniaeth, 

perthyn, cydberthnasau, y gymuned, cynefin, amrywiaeth, plwraliaeth a 

chydgysylltiad. Gall hyn alluogi dysgwyr i feithrin ymdeimlad o'r hunan ac 

ysbrydolrwydd 
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 archwilio cysyniadau cydraddoldeb, cynaliadwyedd, goddefgarwch, rhyddid, 

rhagfarn, gwahaniaethu, eithafiaeth, da a drwg. Gall hyn helpu dysgwyr i 

ddeall yr heriau a'r cyfleoedd a wynebir gan gymdeithas 

 adlewyrchu cysyniadau a chyd-destunau crefyddoldeb, arferion, defod, 

traddodiad, addoli, cysegredigrwydd, symbolaeth a dathlu er mwyn datblygu 

dealltwriaeth dysgwyr o grefydd a chred 

 darparu cyd-destunau cyfoethog ar gyfer archwilio cysyniadau moeseg, 

moesoldeb, cyfiawnder, cyfrifoldebau, awdurdod, dynoliaeth, hawliau, 

gwerthoedd a gweithredu cymdeithasol 

12.Lens Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 

Mae'r maes llafur hyn yn canolbwyntio ar lens ddisgyblaethol Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg a gallan nhw helpu ysgolion a lleoliadau i ystyried cynnwys perthnasol wrth 

gynllunio eu cwricwlwm.Gweler bod lens Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg wedi'i 

rhannu'n nifer o is-lensys a ddefnyddir i edrych ar gysyniadau Crefydd, Gwerthoedd 

a Moeseg a'u harchwilio. Mae'r is-lensys yn gydgysylltiedig ac ni fwriedir iddyn nhw 

fod yn unedau nac yn destunau. Maen nhw’n seiliedig ar gorff cydnabyddedig o 

wybodaeth ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yng Nghymru ac yn helpu i 

sicrhau ehangder a dyfnder digonol i Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg ym Maes y 

Dyniaethau. Mae'r is-lensys yn cyd-fynd â'r holl ddatganiadau o'r hyn sy'n bwysig ac 

maen nhw hefyd yn berthnasol i Feysydd eraill ac i'r gwaith o wireddu'r pedwar 

diben. Maen nhw’n helpu ysgolion a lleoliadau i adnabod agweddau arwyddocaol ar 

Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac yn tynnu sylw at gyfleoedd i addysgu Crefydd, 

Gwerthoedd a Moeseg o fewn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig er mwyn helpu i 

gynllunio'r cwricwlwm. 

Ymhlith yr is-lensys o fewn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg mae: 

 Chwilio am ystyr a phwrpas 

 Sut mae pobl yn ymateb i gwestiynau dyfnach bywyd er mwyn deall y cyflwr 

dynol. 

 Y byd naturiol a phethau byw 

 Sut a pham mae pobl yn dangos gofal a chyfrifoldeb am y byd ac yn cael eu 

rhyfeddu gan fyd natur. 

 Hunaniaeth a pherthyn 

 Beth sy'n ein gwneud ni yn ni, fel pobl, cymunedau a dinasyddion yn byw 

mewn byd amrywiol. 

 Awdurdod a dylanwad 

 Sut a pham mae gwahanol fathau o awdurdod yn dylanwadu ar fywydau pobl. 

 Cydberthnasau a chyfrifoldeb 

 Sut mae pobl yn byw gyda'i gilydd, a pham mae'n bwysig meithrin 

cydberthnasau iach. 

 Gwerthoedd a moeseg 

 Sut a pham mae pobl yn gwneud dewisiadau moesol a sut mae hyn yn 

dylanwadu ar eu gweithredoedd. 

 Taith bywyd 
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 Beth mae pobl yn ei brofi fel rhan o daith bywyd, a'r ffordd y caiff y profiadau 

eu cydnabod. 

 

13. Cynnydd dysgwyr a theithiau dysgu o fewn Crefydd, 

Gwerthoedd a Moeseg 

Mae cynnydd dysgwyr yn sbardun pwysig ar gyfer cynllunio eich cwricwlwm. 

Adlewyrchir hyn yn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ac yn y disgrifiadau dysgu ar 

gyfer Maes y Dyniaethau, sy'n helpu i roi arweiniad manylach i ymarferwyr. 

 

Er mwyn datblygu cyd-ddealltwriaeth o gynnydd o 3 i 16 oed mewn perthynas â 

Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn y Maes hwn, rhoddir enghraifft o ‘daith ddysgu’ 

ar gyfer pob is-lens. Mae'r teithiau dysgu hyn yn dangos sut y gall dysgwr feithrin 

dealltwriaeth o gysyniadau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg drwy'r is-lensys 

cydgysylltiedig amrywiol, a gallan nhw fod yn ddefnyddiol wrth gynllunio cwricwlwm, 

ochr yn ochr â'r disgrifiadau dysgu ar gyfer Maes y Dyniaethau. Maen nhw wedi 

ystyried y disgrifiadau dysgu ac maen nhw’n annog ysgolion a lleoliadau i fod yn 

greadigol ac yn hyderus wrth gynllunio ar gyfer cynnydd dysgwyr mewn Crefydd, 

Gwerthoedd a Moeseg wrth gynllunio eu cwricwlwm. Nid yw'r teithiau dysgu yn 

cynnig cyfres amgen o ddisgrifiadau dysgu, ac nid ydyn nhw ychwaith yn cynnig 

pwyntiau cyfeirio na meini prawf penodol ar gyfer cyflymder cynnydd, ac ni ddylid eu 

defnyddio felly. Adlewyrchir pob un o'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig yn y Maes 

hwn ar draws y teithiau dysgu. 

 

Taith ddysgu enghreifftiol 1: chwilio am ystyr a phwrpas 

Mae'r daith ddysgu hon yn seiliedig ar ddau ddatganiad o'r hyn sy'n bwysig yn 

bennaf: ‘Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth a chânt eu hamgyffred, 

eu dehongli a'u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd’ ac ‘Mae cymdeithasau dynol yn 

gymhleth ac yn amrywiol, ac maen nhw’n cael eu llywio gan weithredoedd a 

chredoau pobl’. Gellir archwilio cysylltiadau gyda datganiadau eraill o'r hyn sy'n 

bwysig, ynghyd â Meysydd eraill drwy'r is-lens hon hefyd. 

 

Bydd y disgrifiadau dysgu'n helpu i roi arweiniad manylach ar gynnydd. 

Mae a wnelo'r daith hon â ‘chwestiynau dyfnach bywyd’. Ar y camau dysgu cynnar, 

bydd dysgwyr yn dechrau gofyn cwestiynau dyfnach amdanyn nhw eu hunain ac 

eraill, ac am y byd naturiol a'r pethau byw o'u cwmpas (er enghraifft, ‘Pwy ydw i?’ 

‘Pam mae pethau'n marw?’), yn ogystal â gwrando ar farn pobl eraill. Ymhellach ar 

hyd y daith hon, byddan nhw’n casglu ac yn trafod mewnwelediad crefyddol ac 

anghrefyddol ac yn ystyried eu barn, eu safbwyntiau a'u dehongliadau eu hunain, a 

rhai pobl eraill, mewn ffordd fwyfwy soffistigedig. Yn ddiweddarach, gellir rhannu, 

trafod a gwerthuso materion yn ymwneud â gwirionedd, ystyr, pwrpas a gwerth wrth i 
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ddysgwyr ystyried amrywiaeth o gwestiynau heriol am y materion hyn yn ddyfnach 

(er enghraifft bodolaeth da a drwg, natur dioddefaint, defnyddio cyfoeth). Gallan nhw 

gydnabod bod ymatebion i'r fath gwestiynau yn gymhleth ac, yn aml, nad ydyn nhw’n 

gyflawn nac yn bendant. 

 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘dylanwad, parhad a newid’. Ar gamau cynnar eu 

taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau gwybod a mynegi'r hyn y maen nhw’n ei hoffi 

a'r hyn nad ydyn nhw’n ei hoffi, yr hyn sy'n eu gwneud yn hapus ac yn drist, a'u 

gobeithion a'u dyheadau ar gyfer y dyfodol, yn ogystal ag ymateb i syniadau pobl 

eraill. Ymhellach ar hyd eu taith, gallan nhw adnabod a thrafod mewnwelediad 

crefyddol ac anghrefyddol mewn perthynas â theimladau ac anghenion bodau dynol, 

gan gynnwys yr hyn sy'n dylanwadu arnyn nhw a'r ffyrdd y cânt eu mynegi yn eu 

bywydau eu hunain ac ym mywydau pobl eraill. Yn ddiweddarach, gall dysgwyr ddod 

i adnabod parhad a newid mewn ymatebion i gwestiynau am ystyr a phwrpas mewn 

bywyd, yn eu bywydau eu hunain ac mewn cymdeithas a diwylliant, ar adegau 

gwahanol ac mewn lleoedd gwahanol. Maen nhw’n gwerthuso gwerthoedd a 

syniadau cyfoes perthnasol mewn perthynas â hunan-werth o safbwyntiau crefyddol 

ac anghrefyddol. 

 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd ag ‘ymdrechion a chyfraniadau bodau dynol’. Ar 

gamau cynnar eu taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau dangos ymwybyddiaeth o'r 

bobl a'r ‘syniadau mawr’ sydd wedi llywio eu hardaloedd lleol a'u bywydau pob dydd. 

Ymhellach ar hyd eu taith, byddan nhw’n dychmygu ac yn trafod yr hyn y gallan nhw 

ei gyfrannu nawr ac yn y dyfodol, ac yn dod yn fwyfwy ymwybodol o'r gydberthynas 

rhwng dyhead ac arferion, gan ystyried amrywiaeth o gyfraniadau o ffynonellau 

crefyddol ac anghrefyddol ar yr un pryd. Yn ddiweddarach, wrth i ddealltwriaeth 

dysgwyr ddatblygu, gallan nhw wneud cysylltiadau cynyddol gymhleth rhwng 

agweddau ar iechyd a lles, anghenion a gofynion y byd sydd ohoni, a'u hymdrechion 

eu hunain i chwilio am ystyr a phwrpas. 

 

Taith ddysgu enghreifftiol 2: y byd naturiol a phethau byw 

Mae'r daith ddysgu hon yn seiliedig ar ddau ddatganiad o'r hyn sy'n bwysig yn 

bennaf: ‘Mae ein byd naturiol yn amrywiol a deinamig, wedi’i ddylanwadu gan 

brosesau a gweithredoedd dynol’ ac ‘Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol 

yn mynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu dynoliaeth, ac yn gallu cymryd 

camau ystyrlon ac egwyddorol’. Gellir archwilio cysylltiadau gyda datganiadau eraill 

o'r hyn sy'n bwysig, ynghyd â Meysydd eraill, drwy'r is-lens hon hefyd. 

Bydd y disgrifiadau dysgu'n helpu i roi arweiniad manylach ar gynnydd. 

Mae a wnelo'r daith hon â ‘gofal, ystyriaeth a pharch’. Ar gamau cynnar eu taith 

ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau dangos gofal a pharch tuag at y byd naturiol a'r 

pethau byw o'u cwmpas. Ymhellach ar hyd eu taith, gallan nhw adnabod sut a pham 

y byddan nhw ac eraill yn dangos gofal, pryder a pharch, yn ogystal ag ystyried 
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safbwyntiau crefyddol ac anghrefyddol. Yn ddiweddarach, ac yn fwyfwy soffistigedig, 

gall dysgwyr ddechrau codi cwestiynau egwyddorol mewn perthynas â gweithgarwch 

dynol, natur a lle, a'u hystyried yn feirniadol, gan fynd i'r afael ag ymatebion 

crefyddol, anghrefyddol a'u hymatebion eu hunain. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘rhyfeddod’. Ar gamau cynnar eu taith ddysgu, bydd 

dysgwyr yn dechrau cael eu rhyfeddu gan fyd natur, a bydd hyn yn datblygu wrth 

iddyn nhw archwilio'r byd o'u cwmpas, gan arsylwi a gofyn cwestiynau. Ymhellach ar 

hyd eu taith, bydd ymdeimlad o gymhlethdod bywyd a'i gydgysylltiad yn tyfu, yn 

ogystal ag ymdeimlad o gyfrifoldeb gweithredol. Yn ddiweddarach, bydd profiadau o 

ryfeddod yn dod yn fwy cynnil drwy ymgysylltu'n ddyfnach ac yn ehangach â lleoedd 

a phobl eraill, yn ogystal â'r byd naturiol a phethau byw. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘chyfrifoldeb a gweithredu’. Ar gamau cynnar eu 

taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau dangos ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth o 

bethau byw y tu hwnt iddyn nhw eu hunain, a'r ffaith y gall eu gweithredoedd effeithio 

arnyn nhw. Ymhellach ar hyd eu taith, gallan nhw ddod i wybod ‘straeon’ crefyddol 

ac anghrefyddol am leoedd lleol, y byd naturiol a phethau byw, a sut maen nhw’n 

gysylltiedig â'u hunain ac eraill. Drwy straeon crefyddol ac anghrefyddol (er 

enghraifft, am ddechreuadau’r byd), gall dysgwyr ddysgu am athroniaethau 

gwahanol sy'n bwysig i'n dealltwriaeth o'r byd a lle bodau dynol ynddo. Yn 

ddiweddarach, ac yn fwyfwy soffistigedig, byddan nhw’n meithrin y gallu i adnabod 

sut y caiff gwerthoedd a chredoau eu hadlewyrchu mewn gweithredoedd o 

safbwyntiau crefyddol ac anghrefyddol, a'r berthynas rhyngddyn nhw a'u profiadau 

eu hunain. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘lle a gofod’. Ar gamau cynnar eu taith ddysgu, bydd 

dysgwyr yn dechrau sylweddoli eu bod wedi'u lleoli mewn lle a gofod, a bydd i hyn 

ystyr iddyn nhw. Ymhellach ar hyd eu taith, byddan nhw’n adnabod bod lleoedd a 

gofodau o'u cwmpas yn golygu pethau gwahanol i wahanol bobl, yn ogystal ag 

ystyried lleoedd o arwyddocâd arbennig am resymau crefyddol ac anghrefyddol. Yn 

ddiweddarach, gall dysgwyr ddechrau adnabod ac esbonio lleoedd sy'n destun 

dadlau (crefyddol ac anghrefyddol), gan werthfawrogi materion sensitif mewn 

perthynas â lle. Gallan nhw ddeall cymhlethdod dadleuon a dylanwadau megis 

hunaniaeth, awdurdod, gwerthoedd, moeseg ac ystyriaethau ynghylch ystyr a 

phwrpas mewn bywyd. 

 

Taith ddysgu enghreifftiol 3: gwerthoedd a moeseg 

Mae'r daith ddysgu hon yn seiliedig ar ddau ddatganiad o'r hyn sy'n bwysig yn 

bennaf: ‘Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth a chânt eu hamgyffred, 

eu dehongli a’u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd’ ac ‘Mae dinasyddion gwybodus, 

hunanymwybodol yn mynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu dynoliaeth, 

ac yn gallu cymryd camau ystyrlon ac egwyddorol’. Gellir archwilio cysylltiadau gyda 

datganiadau eraill o'r hyn sy'n bwysig, ynghyd â Meysydd eraill, drwy'r is-lens hon 

hefyd. 

Bydd y disgrifiadau dysgu'n helpu i roi arweiniad manylach ar gynnydd. 
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Mae a wnelo'r daith hon â'r ‘hyn sy'n werthfawr i bobl’. Ar gamau cynnar eu taith 

ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau adnabod beth sydd o werth iddyn nhw (er 

enghraifft, tegwch, ymddiriedaeth, cariad, bywyd a charedigrwydd) a byddan nhw’n 

gwrando ar farn pobl eraill. Gallan nhw gydnabod yr angen i barchu eraill a gallan 

nhw ddangos sut beth yw hyn yn eu bywydau pob dydd. Ymhellach ar hyd eu taith, 

bydd dysgwyr yn dod yn ymwybodol o wahanol ddehongliadau a ffyrdd o fynegi 

gwerthoedd cyffredin, gan werthfawrogi amrywiaeth o ddylanwadau crefyddol ac 

anghrefyddol. Byddan nhw’n dysgu sut mae rhai gwerthoedd a hawliau wedi newid 

dros amser. Wrth i'w gwybodaeth a'u profiad dyfu, gall dysgwyr ddechrau trafod 

amrywiaeth o safbwyntiau crefyddol ac anghrefyddol o fewn achosion o 

anghydraddoldeb ac anghyfiawnder, yn ogystal â'r heriau sy'n gysylltiedig ag 

adnabod a diogelu hawliau dynol. Yn ddiweddarach, byddan nhw’n meithrin y gallu i 

ffurfio, amddiffyn ac ailystyried eu safbwyntiau egwyddorol ar faterion o bwys 

crefyddol ac anghrefyddol (er enghraifft, sancteiddrwydd bywyd, rhyddid i lefaru, lles 

anifeiliaid, a rhyfel). 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘chredoau, gweithredoedd a chanlyniadau’. Ar 

gamau cynnar eu taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau dangos dealltwriaeth o'r 

hyn sy'n dda ac yn ddrwg, a'r berthynas rhwng hyn a'u gweithredoedd a'u teimladau. 

Ymhellach ar hyd eu taith, mewn ffordd fwy eang a soffistigedig, gallan nhw esbonio 

sut y gall eu gweithredoedd arwain at ganlyniadau iddyn nhw eu hunain ac i eraill, ac 

i'r byd a phethau byw, gan ddefnyddio mewnwelediad o amrywiaeth o grefyddau ac 

argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol. Yn ddiweddarach, gallan nhw ragdybio a 

gwerthuso'r ffactorau sy'n dylanwadu ar eu hagweddau, eu hymddygiad a'u 

gweithredoedd, a rhai pobl eraill, gan gynnwys ffactorau sy'n ymwneud â chredoau 

ac arferion crefyddol ac anghrefyddol. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘gwneud penderfyniadau’. Ar gamau cynnar eu taith 

ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau adnabod enghreifftiau sylfaenol o gyfyng gyngor 

moesol a chynnig atebion. Ymhellach ar hyd eu taith, maen nhw’n adnabod rheolau 

a chodau ymddygiad (crefyddol ac anghrefyddol) sy'n berthnasol iddyn nhw ac eraill 

o'u cwmpas, a gallan nhw esbonio eu heffaith ar fywydau pobl. Yn ddiweddarach, 

gyda soffistigeiddrwydd cynyddol, gall dysgwyr ddechrau adnabod y cyfrifoldebau a'r 

heriau sy'n gysylltiedig â gwneud penderfyniadau, a'u trafod yn feirniadol, gan 

ddangos dealltwriaeth o ffigyrau, prosesau a sefydliadau perthnasol sy'n cyfrannu at 

wneud penderfyniadau, mewn cyd-destunau crefyddol ac anghrefyddol. Bydd 

dysgwyr yn adnabod cyfleoedd lle mae angen cymryd camau moesol priodol yn eu 

cymunedau, yng Nghymru ac yn y byd ehangach. 

 

Taith ddysgu enghreifftiol 4: hunaniaeth a pherthyn 

Mae'r daith ddysgu hon yn seiliedig ar ddau ddatganiad o'r hyn sy'n bwysig yn 

bennaf: ‘Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth a chânt eu hamgyffred, 

eu dehongli a'u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd’ ac ‘Mae cymdeithasau dynol yn 

gymhleth ac yn amrywiol, ac maen nhw’n cael eu llywio gan weithredoedd a 
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chredoau pobl’. Gellir archwilio cysylltiadau gyda datganiadau eraill o'r hyn sy'n 

bwysig, ynghyd â Meysydd eraill, drwy'r is-lens hon hefyd. 

Bydd y disgrifiadau dysgu'n helpu i roi arweiniad manylach ar gynnydd. 

 

Mae a wnelo'r daith hon â'r ‘hyn sy'n gwneud pobl yn bwy ydyn nhw’. Ar gamau 

cynnar eu taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau dangos ymwybyddiaeth o bwy 

ydyn nhw a'u bod yn debyg ac yn wahanol i eraill. Ymhellach ar hyd eu taith ddysgu, 

byddan nhw’n trafod yr hyn a all ffurfio hunaniaeth (er enghraifft, cydberthnasau, 

ffyrdd o fyw, credoau a lle) a'r ffordd y mae'r rhain yn dylanwadu ar bobl a'u 

cymunedau. Yn ddiweddarach, gall dysgwyr adolygu a gwerthuso amrywiaeth o 

athroniaethau crefyddol ac anghrefyddol, safiadau mewn bywyd ac arferion sy'n 

ymwneud â'r hyn y mae bod yn ddynol yn ei olygu, a gallan nhw ffurfio eu 

safbwyntiau eu hunain a'u hystyried mewn ffordd feirniadol. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘chymunedau, cyfraniadau ac amrywiaeth’. Ar 

gamau cynnar eu taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau deall eu bod yn rhan o 

grwpiau a chymunedau amrywiol, ac yn dechrau deall beth yw perthyn. Maen nhw’n 

ymwybodol o amrywiaeth o fewn cymunedau perthnasol a'r ffaith bod eu profiadau o 

berthyn yn debyg ac yn wahanol i brofiadau pobl eraill. Ymhellach ar hyd eu taith 

ddysgu, gallan nhw archwilio ffyrdd o fynegi ymdeimlad o berthyn mewn amrywiaeth 

o gyd-destunau crefyddol ac anghrefyddol. Gallan nhw drafod arwyddocâd perthyn 

ym mywydau pobl, gan gynnwys eu bywydau eu hunain. Yn ddiweddarach, ac yn 

fwyfwy soffistigedig, gall dysgwyr adnabod a gwerthuso’r berthynas rhwng perthyn, 

ymrwymiad a chyfraniadau at gymdeithas, diwylliant a lles. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘lle, amser a chydberthnasau’. Ar gamau cynnar eu 

taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau dod yn ymwybodol eu bod yn bodoli mewn 

lle ac amser, a bod hyn yn eu llywio hwy a'r cymunedau o'u cwmpas. Ymhellach ar 

hyd eu taith ddysgu, gallan nhw archwilio'r rhyngweithio rhwng amrywiaeth o 

gymunedau a chymdeithasau yn lleol ac yn ehangach, a gallan nhw drafod 

cyfraniadau hunaniaeth a pherthyn o safbwyntiau crefyddol ac anghrefyddol. Gallan 

nhw ddechrau adnabod parhad a newid mewn hunaniaeth a pherthyn, a'r ffyrdd y 

cânt eu profi yn bersonol ac ar y cyd. Yn ddiweddarach, gall dysgwyr archwilio a 

gwerthuso cydberthnasau a rhyngddibyniaethau rhwng amrywiaeth o grwpiau, 

cymunedau a chymdeithasau (yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang) a'u heffaith 

ar fywydau pobl a'r byd naturiol. Gallan nhw ystyried yn feirniadol rolau hunaniaeth a 

pherthyn er mwyn deall materion cyfoes cyffredin, ac ymateb iddyn nhw o 

safbwyntiau crefyddol ac anghrefyddol. 

 

Taith ddysgu enghreifftiol 5: awdurdod a dylanwad 

Mae'r daith ddysgu hon yn seiliedig ar dri datganiad o'r hyn sy'n bwysig yn bennaf: 

‘Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth a chânt eu hamgyffred, eu 

dehongli a’u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd’, ‘Mae cymdeithasau dynol yn 

gymhleth ac yn amrywiol, ac maen nhw'n cael eu llywio gan weithredoedd a 
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chredoau pobl’ ac ‘Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol yn mynd i’r afael 

â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu dynoliaeth, ac yn gallu cymryd camau ystyrlon 

ac egwyddorol’. Gellir archwilio cysylltiadau gyda datganiadau eraill o'r hyn sy'n 

bwysig, ynghyd â Meysydd eraill, drwy'r is-lens hon hefyd. 

 

Bydd y disgrifiadau dysgu'n helpu i roi arweiniad manylach ar gynnydd. 

Mae a wnelo'r daith hon ag ‘awdurdodau a dylanwadau’. Ar gamau cynnar eu taith 

ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau sylweddoli bod rhai pobl bwysig yn dylanwadu 

arnyn nhw, a bod hyn yn effeithio ar y ffordd y maen nhw’n teimlo, yn meddwl ac yn 

ymddwyn. Ymhellach ar hyd eu taith ddysgu, gallan nhw adnabod ac archwilio 

gwahanol ffynonellau awdurdod mewn cyd-destunau crefyddol ac anghrefyddol (er 

enghraifft, arweinwyr, cydberthnasau, testunau, codau ymddygiad a thraddodiadau). 

Yn y pen draw gallan nhw ddeall bod ffynonellau awdurdod yn dylanwadu ar 

fywydau pobl mewn amrywiaeth o ffyrdd. Yn ddiweddarach, wrth i ddealltwriaeth 

dysgwyr ddatblygu, gallan nhw ddadansoddi a gwerthuso cydberthnasau cymhleth 

(gan gynnwys eu rhai eu hunain) sy'n bodoli ymhlith ac ar draws ffynonellau 

awdurdod. Yn ddiweddarach, gallan nhw ystyried yn feirniadol awdurdod profiad 

crefyddol ac ysbrydol ac awdurdod cydwybod, yn y gorffennol a'r presennol, a'u 

heffaith ar bobl, cymdeithas a diwylliant. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘phrofiadau a dehongliadau’. Ar gamau cynnar eu 

taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau dod yn ymwybodol o ddylanwadau pwysig 

ym mywydau pobl eraill, a'r ffaith bod eu profiadau'n debyg ac yn wahanol i'w 

profiadau eu hunain. Ymhellach ar hyd eu taith ddysgu, gallan nhw archwilio'r ffaith y 

caiff ffynonellau awdurdod eu dehongli mewn ffyrdd gwahanol gan bobl a grwpiau 

amrywiol, o fewn cyd-destunau crefyddol ac anghrefyddol. Yn y pen draw gallan nhw 

adnabod dylanwadau ar ddehongliadau a bod rhai ffynonellau awdurdod yn fwy 

dylanwadol nag eraill i wahanol bobl, grwpiau a chymdeithasau. Yn ddiweddarach, 

gall dysgwyr ddefnyddio sawl ffynhonnell awdurdod i werthuso dehongliadau 

crefyddol ac anghrefyddol o faterion sy'n berthnasol i'r cyflwr dynol, a gallan nhw 

gyflwyno eu safbwyntiau gwybodus eu hunain. Gallan nhw ystyried yn feirniadol sut 

a pham y gall profiadau a chysyniadau o awdurdod newid dros amser. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘dewisiadau a gweithredoedd’. Ar gamau cynnar eu 

taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau deall y gall dewisiadau effeithio ar eu 

gweithredoedd. Gallan nhw ddangos ymwybyddiaeth o ddylanwadau ar eu 

dewisiadau. Ymhellach ar hyd eu taith ddysgu, gallan nhw sylweddoli sut mae pobl a 

chymunedau'n defnyddio ffynonellau awdurdod crefyddol ac anghrefyddol i'w 

harwain yn eu bywydau a llywio penderfyniadau pwysig. Yn ddiweddarach, wrth i 

ddealltwriaeth dysgwyr ddatblygu, gallan nhw ddefnyddio eu gwybodaeth am 

amrywiaeth o ffynonellau awdurdod, a'u dealltwriaeth ohonyn nhw, i ymgysylltu'n 

feirniadol â materion neu ddadleuon egwyddorol cyfoes, a dylanwadu ar 

weithredoedd a chanlyniadau posibl (er enghraifft, her, consensws a chymodi). 
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Taith ddysgu enghreifftiol 6: cydberthnasau a chyfrifoldeb 

Mae'r daith ddysgu hon yn seiliedig ar ddau ddatganiad o'r hyn sy'n bwysig yn 

bennaf: ‘Mae ein byd naturiol yn amrywiol a deinamig, wedi'i ddylanwadu gan 

brosesau a gweithredoedd dynol’ ac ‘Mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac yn 

amrywiol, ac maen nhw'n cael eu llywio gan weithredoedd a chredoau pobl’. Gellir 

archwilio cysylltiadau gyda datganiadau eraill o'r hyn sy'n bwysig a chyda Meysydd 

eraill drwy'r is-lens hon hefyd. 

Bydd y disgrifiadau dysgu'n helpu i roi arweiniad manylach ar gynnydd. 

Mae a wnelo'r daith hon â'r ‘ffordd y mae pobl yn byw gyda'i gilydd’. Ar gamau 

cynnar eu taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau deall eu bod yn byw mewn nifer o 

gydberthnasau. Maen nhw’n ymwybodol o'r hyn sy'n eu helpu i fyw gydag eraill. 

Gallan nhw gynnig barn ar ffyrdd o ddatrys anghytundeb. Ymhellach ar hyd eu taith 

ddysgu, gallan nhw adnabod a thrafod ffyrdd y caiff pwysigrwydd cydberthnasau 

(personol, cymdeithasol, amgylcheddol a throsgynnol) ei fynegi ym mywydau pobl, 

gan gyfeirio at gyd-destunau crefyddol ac anghrefyddol. Yn ddiweddarach, gall 

dysgwyr sylweddoli bod cydberthnasau yn ddeinamig ac yn gymhleth. Gallan nhw 

ystyried yn feirniadol ddylanwadau a all gyfrannu at gytgord ac anghytgord yn fyd-

eang, yn lleol ac yn bersonol (gan gynnwys dylanwadau crefyddol ac anghrefyddol). 

Gallan nhw adolygu a gwerthuso heriau sy'n gysylltiedig â chydberthnasau, gan 

gyfeirio at amrywiaeth o fewnwelediadau a phrofiadau crefyddol ac anghrefyddol. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘chyfrifoldebau a chydgysylltiad’. Ar gamau cynnar 

eu taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau dod yn ymwybodol o gysylltiadau rhwng 

eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill, y byd naturiol a phethau byw. Gallan 

nhw ddangos cyfrifoldeb at eraill drwy weithredoedd syml. Ymhellach ar hyd eu taith 

ddysgu, gallan nhw adnabod pam a sut mae pobl yn dangos cyfrifoldeb at bobl ac at 

leoedd y tu hwnt i'w cydberthnasau personol. Gallan nhw drafod dimensiynau 

materol ac anfaterol cydberthnasau (gan gynnwys dimensiynau ysbrydol, crefyddol a 

moesol), ac, yn y pen draw, gallan nhw adnabod cysylltiadau â thwf bodau dynol a 

sut y gall pobl fyw gyda'i gilydd yn gyfrifol yn y byd. Yn ddiweddarach, gall dysgwyr 

ddechrau datblygu gwerthfawrogiad beirniadol o faterion arwyddocaol sy'n effeithio 

ar gydberthnasau ar lefel fyd-eang a gallan nhw ddychmygu sawl dyfodol posibl. 

Gallan nhw ymgysylltu'n feirniadol ag amrywiaeth o athroniaethau crefyddol ac 

anghrefyddol gan archwilio cydgysylltiad mewn bywyd, yn ogystal â natur a 

dealltwriaeth bodau dynol oddi mewn iddo. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘lles, hunaniaeth a chynhwysiant’. Ar gamau cynnar 

eu taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau dod yn ymwybodol o'u profiadau a'u 

teimladau eu hunain pan fyddan nhw’n cymryd rhan mewn gweithgareddau gydag 

eraill. Gallan nhw gydnabod bod gan bobl eraill brofiadau a theimladau hefyd, a'u 

bod yn debyg ac yn wahanol i'w profiadau a'u teimladau eu hunain. Byddan nhw’n 

dangos chwilfrydedd am fywydau pobl eraill. Ymhellach ar hyd eu taith ddysgu, 

gallan nhw archwilio sut y gall gweithredu olygu ymroddiad ac aberth sylweddol (yn y 

gorffennol a'r presennol) a chael effaith fawr ar fywydau a lles pobl eraill ac ar y byd 

ehangach. Yn y pen draw gallan nhw adnabod cysylltiadau rhwng gweithredoedd a 

hunaniaeth, gan gynnwys dylanwadau crefyddol ac anghrefyddol. Gallan nhw 
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adnabod annhegwch ac anghydraddoldeb yn eu bywydau personol eu hunain ac 

mewn cymdeithas ehangach, ac awgrymu heriau priodol. Yn ddiweddarach, gall 

dysgwyr ystyried yn feirniadol sut bethau yw cydberthnasau iach a beth yw eu 

cyfraniad at les, gan gyfeirio at amrywiaeth o safbwyntiau crefyddol ac anghrefyddol. 

Gallan nhw ddechrau deall a gwerthuso cydberthnasau rhwng hunaniaeth bersonol a 

hunaniaeth grŵp berthnasol. 

 

Taith ddysgu enghreifftiol 7: taith bywyd 

Mae'r daith ddysgu hon yn seiliedig ar ddau ddatganiad o'r hyn sy'n bwysig yn 

bennaf: ‘Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth a chânt eu hamgyffred, 

eu dehongli a'u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd’ ac ‘Mae cymdeithasau dynol yn 

gymhleth ac yn amrywiol, ac maen nhw’n cael eu llywio gan weithredoedd a 

chredoau pobl’. Gellir archwilio cysylltiadau gyda datganiadau eraill o'r hyn sy'n 

bwysig, ynghyd â Meysydd eraill, drwy'r is-lens hon hefyd. 

Bydd y disgrifiadau dysgu'n helpu i roi arweiniad manylach ar gynnydd. 

Mae a wnelo'r daith hon ag ‘ystyr, pwrpas a dylanwad’. Ar gamau cynnar eu taith 

ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau sylweddoli bod gan bobl straeon personol eu 

bywydau. Bydd dysgwyr yn dechrau adrodd hanes eu bywydau eu hunain. 

Ymhellach ar hyd eu taith ddysgu, gallan nhw archwilio amrywiaeth o lwybrau bywyd 

y mae pobl wedi'u profi, gan gyfeirio at gyd-destunau a dylanwadau crefyddol ac 

anghrefyddol. Yn y pen draw gallan nhw adnabod cysylltiadau â chreu ystyr a 

phwrpas. Yn ddiweddarach, gall dysgwyr ddadansoddi'r cysyniad o alwad yn y 

gorffennol a'r presennol, a'i ystyried yn feirniadol, o safbwyntiau crefyddol ac 

anghrefyddol. Gallan nhw archwilio heriau y bydd pobl yn eu hwynebu ar hyd llwybr 

bywyd, a gwerthuso ymatebion crefyddol ac anghrefyddol. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘chamau a digwyddiadau bywyd’. Ar gamau cynnar 

eu taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau dod yn ymwybodol eu bod yn tyfu ac yn 

newid dros amser. Byddan nhw’n profi ac yn cymharu'r ffyrdd y caiff eu twf eu hunain 

a thwf pobl eraill eu cydnabod a'u dathlu. Gallan nhw ddangos y cysylltiad rhwng eu 

bywydau ac adegau a thymhorau arbennig. Ymhellach ar hyd eu taith ddysgu, gallan 

nhw archwilio digwyddiadau a newidiadau arwyddocaol mewn bywyd, a gallan nhw 

drafod eu rolau ym mywydau pobl drwy gyfeirio at fewnwelediadau crefyddol ac 

anghrefyddol. Yn ddiweddarach, gall dysgwyr ddadansoddi gweithredoedd defodol 

pobl wrth nodi digwyddiadau arwyddocaol ac amser, a'u trafod yn feirniadol. Gallan 

nhw ddechrau gwerthuso athroniaethau perthnasol ynghylch amser, o safbwyntiau 

crefyddol ac anghrefyddol, a dangos sut y gall y rhain effeithio ar gredoau, arferion a 

gweithredoedd. 

Mae a wnelo'r daith hon hefyd â ‘theithiau corfforol ac ysbrydol’. Ar gamau cynnar eu 

taith ddysgu, bydd dysgwyr yn dechrau sylweddoli eu bod yn mynd ar lawer o 

deithiau gwahanol am resymau amrywiol. Maen nhw’n dangos diddordeb yn 

nheithiau pobl eraill a gallan nhw weld ym mha ffyrdd y mae eu teithiau'n debyg ac 

yn wahanol i'w profiadau eu hunain. Maen nhw’n ymwybodol bod gan deithiau 
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nodweddion corfforol yn ogystal â nodweddion anfaterol. Ymhellach ar hyd eu taith 

ddysgu, gallan nhw archwilio profiadau pobl o deithiau pwysig o safbwyntiau 

crefyddol ac anghrefyddol, a gallan nhw nodi rhesymau dros y teithiau hyn. Yn y pen 

draw gallan nhw ddeall bod teithiau'n gysylltiedig â lle ac amser. Gallan nhw 

ddychmygu sut beth y gallai taith bwysig fod yn eu bywydau eu hunain. Yn 

ddiweddarach, gall dysgwyr adnabod a gwerthuso cydberthnasau rhwng teithiau 

corfforol ac ysbrydol a'u heffeithiau ar fywydau unigolion, cymunedau a chymdeithas 

ehangach (er enghraifft mewn perthynas â hunaniaeth, ffurfiant bodau dynol, 

amrywiaeth, diwylliant). Gallan nhw ystyried y cydgysylltiad rhwng teithiau, tirweddau 

a phobl mewn lleoedd ac ar adegau gwahanol, gan gyfeirio at gyd-destunau 

crefyddol ac anghrefyddol. 

 

14. Cyfoethogi profiadau dysgwyr o fewn Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg  

Pa ddull bynnag a ddefnyddir i gynllunio'r cwricwlwm, bydd angen i ysgolion a 

lleoliadau sicrhau darpariaeth gyfoethog ar gyfer dysgu o fewn Crefydd, Gwerthoedd 

a Moeseg drwy amrywiaeth eang o brofiadau. Mae profiadau dysgu yn agwedd 

ganolog ar athroniaeth Fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Wrth gynllunio eu 

cwricwlwm, dylai ysgolion a lleoliadau sicrhau y cynigir amrywiaeth o brofiadau i'r 

dysgwyr sy'n briodol yn ddatblygiadol, ac sy'n berthnasol i Grefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg. Gall y profiadau hyn gynnwys cyfleoedd i wneud y canlynol: 

 

 ymgysylltu â chymunedau lleol crefyddol ac anghrefyddol, mewn ffyrdd a fydd 

yn ystyrlon ac yn werthfawr i'r dysgwyr 

 chwarae rôl a chymryd rhan mewn gweithgareddau megis dathliadau neu 

ddigwyddiadau ail-greu, neu arsylwi arnyn nhw 

 ystyried yr hyn sy'n dylanwadu ar bobl wrth iddyn nhw ymateb i gyfyng gyngor 

moesegol, datrys problemau gwirioneddol a phresennol, ac ystyried 

digwyddiadau yn y gorffennol 

 profi ac ystyried dirgelwch a rhyfeddod y byd naturiol, lleoliadau hanesyddol a 

safleoedd crefyddol a diwylliannol 

 arsylwi a chymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol sy'n helpu 

dysgwyr i ddeall profiadau dynol 

 archwilio a thrin a thrafod arteffactau a gwrthrychau crefyddol, gan gynnwys 

testunau cysegredig a thestunau eraill 

 ymweld â mannau addoli lleol ynghyd â lleoedd, tirweddau ac amgylcheddau 

arbennig eraill, gan gynnwys rhai sydd â dimensiwn crefyddol ac ysbrydol 

arwyddocaol 

 cwrdd â phobl y mae ffydd a chred yn bwysig iddyn nhw er mwyn helpu 

dysgwyr i archwilio profiadau bob-dydd 

 gofyn cwestiynau mawr sy'n ymwneud â phwerau uwch neu realiti eithaf, y 

byd, ystyr a phwrpas bywyd a'u profiadau eu hunain 
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 trin a thrafod gwahanol fathau o ffynonellau crefyddol ac anghrefyddol er 

enghraifft arweinwyr crefyddol, pobl â ffydd a chred, athronwyr, mannau 

addoli, arteffactau, testunau cysegredig a gweithiau athronyddol 

 dysgu sut i ymateb i gredoau ac argyhoeddiadau pobl eraill gan ystyried a 

dadansoddi eu safbwyntiau a'u gwerthoedd eu hunain ar yr un pryd 

Hefyd, er mwyn cyfoethogi profiadau dysgwyr o fewn Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg, mae angen i ysgolion a lleoliadau archwilio eu lle yn y gymuned leol a'r 

gymuned ehangach fel cam pwysig yn y broses o gynllunio eu cwricwlwm. I ategu 

hyn, gall ysgolion a lleoliadau ymchwilio i'r grwpiau ffydd a chred a gynrychiolir yn 

lleol a ledled Cymru, yn ogystal â lleoedd a mannau cysegredig, yn y gorffennol a'r 

presennol. 

 

15. Cysylltiadau allweddol â Meysydd eraill 

Wrth gynllunio'r cwricwlwm mewn ysgolion a lleoliadau, dylid archwilio cysylltiadau a 

rhyngddibyniaethau clir rhwng Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a'r Meysydd eraill fel 

rhan o gwricwlwm cyfannol. Dylid defnyddio'r cysylltiadau a'r rhyngddibyniaethau hyn 

wrth gynllunio'r cwricwlwm, a dylai ymarferwyr gydweithio'n greadigol er mwyn 

cefnogi dysgwyr i wireddu pedwar diben y cwricwlwm. 

Pwyntiau i ysgolion a lleoliadau eu hystyried 

 Gall ysgolion a lleoliadau ddefnyddio'r cwestiynau canlynol wrth gynllunio eu 

cwricwlwm ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. 

 Ydych chi wedi ystyried sut y bydd Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn 

gweithio orau o fewn Maes y Dyniaethau? 

 Ydych chi wedi ystyried eich maes llafur cytunedig ar gyfer Crefydd, 

Gwerthoedd a Moeseg? 

 Ydy'r ffordd rydych yn cynllunio'r cwricwlwm ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg yn helpu i wireddu'r pedwar diben? 

 Ydych chi wedi defnyddio'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ar gyfer y Maes 

hwn er mwyn eich helpu i gynllunio'r cwricwlwm? 

 Ydych chi wedi defnyddio cysyniadau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg wrth 

gynllunio'r cwricwlwm? 

 Ydych chi wedi ystyried amrywiaeth o is-lensys y gellir eu defnyddio i edrych 

ar gysyniadau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg er mwyn helpu i gynllunio'r 

cwricwlwm? 

 Ydych chi wedi ystyried cynnydd dysgu mewn Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg, gan ddefnyddio'r egwyddorion cynnydd a'r disgrifiadau dysgu Maes 

y Dyniaethau? 

 Ydych chi wedi ystyried y ‘teithiau dysgu’ a ddarparwyd er mwyn eich helpu i 

ddeall cynnydd mewn perthynas â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg? 

 Ydych chi wedi myfyrio ar deithiau dysgu posibl eich dysgwyr eich hun er 

mwyn eich helpu i gynllunio'r cwricwlwm ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg? 
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 Ydych chi wedi cynnwys cyfleoedd i gyfoethogi profiadau dysgwyr o fewn 

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg wrth gynllunio'r cwricwlwm? 

 Ydych chi wedi gwneud cysylltiadau clir rhwng Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg a'r meysydd dysgu a phrofiad eraill? 

 Ydych chi wedi cynnwys cyfleoedd ar gyfer datblygiad ysbrydol dysgwyr o 

fewn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg? 

 Ydy’r ffordd rydych yn cynllunio’r cwricwlwm ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg yn sicrhau dyfnder, ehangder ac ansawdd dysgu priodol? 

 

16. Sicrhau cynwysoldeb mewn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 

Dylai pob dysgwr ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) gael cymorth i oresgyn 

rhwystrau rhag dysgu a gwireddu ei botensial llawn mewn Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg. Dylai ysgolion a lleoliadau sy'n rhoi addysg i ddysgwyr ag ADY, gan 

gynnwys y rhai ag anawsterau dwys a lluosog, ystyried y ffyrdd gorau o ddiwallu 

anghenion pob dysgwr wrth gynllunio a chynnig yfleoedd dysgu effeithiol mewn 

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. 

Gallai'r ystyriaethau hyn gynnwys, er enghraifft: 

 

 dulliau gweithredol ac amlsynnwyr o gyflwyno pethau newydd i'w dysgu mewn 

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, gan ystyried gwahanol ddulliau dysgu ac 

anghenion emosiynol pob dysgwr 

 cyfleoedd cynhwysol i ddysgwyr brofi rhyfeddod mewn amrywiaeth o 

amgylcheddau 

 defnyddio amrywiaeth o ysgogiadau, megis arteffactau crefyddol ac 

anghrefyddol a chyd-destunau perthnasol 

 pob dysgwr yn cymryd rhan yn llawn, gan gynnwys y rhai sy'n cyfathrebu drwy 

ddulliau heblaw siarad 

 gweithgareddau sy'n cynnwys pob dysgwr o fewn yr ystafell ddosbarth a'r tu 

allan iddi, er enghraifft, wrth ymweld â mannau addoli lleol a lleoedd arbennig 

ac arwyddocaol eraill 

Wrth weithio gyda dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, dylai ymarferwyr a 

gofalwyr fod yn ymwybodol o ddull gweithredu'r ysgol neu'r lleoliad mewn perthynas 

â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn Maes y Dyniaethau. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am ADY, gweler canllawiau Ar Drywydd Dysgu a Chod 

Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021. 
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17. Addysg mewn lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir 

Dylai darpariaeth addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg mewn lleoliad meithrin a 

ariennir nas cynhelir gael ei hystyried fel rhan o ddull cyfannol cyffredinol mewn 

perthynas â dysgu a datblygu. Mae adran ‘Cynllunio eich cwricwlwm ar gyfer 

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg’ y canllawiau hyn yn cynnig rhagor o wybodaeth am 

Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg i ddysgwyr rhwng 3 ac 16 oed, er mwyn helpu 

ymarferwyr yn y lleoliadau hyn gyda’r dull cyfannol hwn. 

 

Mae chwilfrydedd dysgwyr ifanc yn ddi-ben-draw; maen nhw’n mwynhau archwilio ac 

ymchwilio ar eu pen eu hunain ac ar y cyd ag eraill, ac maen nhw’n naturiol yn gofyn 

cwestiynau am fywyd a'r byd o'u cwmpas. Drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau 

ymarferol ac integredig sy'n ennyn eu diddordeb o fewn y cyfnod dysgu hwn, gall 

dysgwyr ddechrau dysgu mwy amdanyn nhw eu hunain, am bobl eraill ac am y byd 

ehangach. 

Dylai addysgeg effeithiol sy'n canolbwyntio ar y dysgwr ac sy'n ymatebol, yn 

ddeinamig ac wedi'i gwreiddio mewn cydberthnasau cryf, fod wrth wraidd y broses o 

ddatblygu darpariaeth Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg mewn lleoliad. Drwy 

chwarae, gall dysgwyr ddatblygu eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gyda 

dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd. Gall hyn helpu i lywio'r ffordd y maen 

nhw’n gweld y byd. Mae treulio amser yn yr awyr agored yn cefnogi datblygiad 

cymdeithasol, emosiynol, ysbrydol a chorfforol dysgwyr, yn ogystal â'u lles. Mae bod 

yn yr awyr agored hefyd yn eu helpu i ddod yn ymwybodol o'r angen i ddangos gofal 

a pharch tuag at bethau byw. 

Yn ystod y cyfnod dysgu hwn, mae dysgwyr yn dechrau deall y cysyniad o 

‘wahaniaeth’. Dylai ymarferwyr eu hannog i rannu eu gwybodaeth am eu credoau, eu 

treftadaeth a'u traddodiadau eu hunain, yn ogystal â rhai pobl eraill, ynghyd â'u 

profiadau ohonyn nhw (er enghraifft, drwy ganeuon, straeon a chwarae rôl). Gall hyn 

helpu dysgwyr ifanc i ddeall mwy amdanyn nhw eu hunain, ac am brofiadau a 

safbwyntiau a all fod yn wahanol i'w rhai eu hunain. 

Gall amgylchedd meithrin, cefnogol helpu dysgwyr i ddechrau meithrin 

cydberthnasau llawn parch ac ymdeimlad o gyfrifoldeb. Mewn amgylchedd o’r fath 

gall dysgwyr ddysgu am yr hyn sy'n wahanol ac yn debyg rhwng ei gilydd. Gallan 

nhw ddechrau archwilio iaith hawliau a dechrau deall eu hawl i gredu pethau 

gwahanol a dilyn credoau gwahanol. Drwy hyn, gall dysgwyr ddechrau sylweddoli a 

deall sut y gall eu gweithredoedd effeithio ar eraill, a dysgu sut i fyfyrio ar eu 

safbwyntiau eu hunain a'u hailystyried, fel y bo'n briodol, a hynny o oedran cynnar. 

 

18. Addysg heblaw yn yr ysgol 

Mae gan bob dysgwr hawl i gael addysg. Wrth ystyried y ffyrdd gorau o ddiwallu 

anghenion eu dysgwyr, mae'n ofynnol i ddarparwyr addysg heblaw yn yr ysgol, gan 

gynnwys unedau cyfeirio disgyblion, ystyried elfennau mandadol y cwricwlwm, sy'n 
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cynnwys Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, a sicrhau darpariaeth ar eu cyfer i'r 

graddau a fyddai'n rhesymol bosibl ac yn briodol i'r dysgwr unigol. 

Dylai profiadau dysgwyr eu galluogi i archwilio cysyniadau Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg drwy'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ym Maes y Dyniaethau, gan 

ddefnyddio is-lensys amrywiol o fewn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg sydd wedi'u 

cynnwys yn y canllawiau hyn. Nid yw'n ofynnol i leoliadau o'r fath ddilyn y maes llafur 

cytunedig. Fodd bynnag, rhaid i'r addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a ddarperir 

yn y lleoliadau hyn fodloni'r gofyniad plwraliaethol o hyd. 

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y gofynion deddfwriaethol i unedau cyfeirio 

disgyblion a darparwyr addysg heblaw yn yr ysgol yn yr adran ar ddeddfwriaeth yn 

Fframwaith y Cwricwlwm i Gymru. 

 

19. Addysg perthnasoedd a rhywioldeb yn y Maes hwn 

Mae'r Maes hwn yn cynnig cyfle pwysig i ddysgwyr ddeall sut mae dealltwriaeth 

gymdeithasol o gydberthnasau, rhyw, rhywedd a rhywioldeb wedi newid dros amser 

a'r ffordd y mae'n parhau i esblygu. Gall astudio addysg cydberthynas a rhywioldeb 

drwy Faes y Dyniaethau ysbrydoli dysgwyr i ddyfnhau eu dealltwriaeth o faterion 

pwysig a datblygu'r sgiliau i ddehongli syniadau a chyflwyniadau am addysg 

cydberthynas a rhywioldeb drwy gydol hanes ac mewn diwylliannau a chyd-destunau 

gwahanol ledled y byd. Er enghraifft, gellid ystyried sut mae normau a 

chanfyddiadau o bobl LHDTC+ wedi newid dros amser. Mae hefyd yn cefnogi 

dysgwyr i ymgysylltu â gwybodaeth yn feirniadol, deall sail gwybodaeth a gaiff ei 

chyflwyno fel ffaith, a gwneud penderfyniadau beirniadol am sut i ddefnyddio'r 

ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael iddyn nhw ac ymateb iddyn nhw. 

Mae'r Maes hwn hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddysgwyr ystyried hawliau dynol, 

gwerthoedd, moeseg, athroniaethau a safbwyntiau crefyddol mewn perthynas â 

chydberthnasau a rhywioldeb. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd pwysig i ddysgwyr drafod, 

ystyried a datblygu dealltwriaeth o safbwyntiau gwahanol ar faterion addysg 

cydberthynas a rhywioldeb, a gaiff ei llywio gan fydolwg crefyddol ac anghrefyddol, 

heriau moesegol a materion yn ymwneud â chynhwysiant cymdeithasol. Mae hyn 

hefyd yn cefnogi dysgwyr i ddeall y tensiynau rhwng gwahanol safbwyntiau a mynd 

i'r afael â nhw. Gall hyn gefnogi dysgwyr i ymgysylltu'n feirniadol â materion addysg 

cydberthynas a rhywioldeb ar lefel leol, genedlaethol a byd-eang yn y gorffennol a'r 

presennol, gan eu helpu i ddod yn ddinasyddion gwybodus a moesegol sy'n barod i 

chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith. 
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