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Cyn y cyfarfod, cafwyd cyfle i fwynhau eitemau cerddorol gan ddisgyblion a staff Côr Ysgol 
Gynradd Aberaeron. 

 

 

Cofnodion y cyfarfod 

1. Cyflwyniad a chroeso 

Croesawyd pawb i Swyddfeydd Cyngor Ceredigion ym Mhenmorfa gan y Cynghorydd Sir, 
Catrin Miles, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Dysgu, Dysgu Gydol Oes a Hamdden. 
Dywedodd wrth yr Aelodau fod ganddi gyfrifoldeb dros y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a 
Hamdden, a bod ganddi gryn ddiddordeb ym mhwnc addysg grefyddol a sut mae’n 
eistedd o fewn ysgolion Ceredigion ac o fewn y cwricwlwm newydd. Roedd hi’n falch o 
allu bod yn bresennol yn y cyfarfod ac roedd yn bwriadu aros tan y diwedd. 

Croesawodd EE bawb i’r cyfarfod. Cyflwynodd Alice Parry, sydd wedi cynnig dod yn 
Ysgrifennydd newydd CCYSAGauC. Mae Alice yn gynrychiolydd athrawon ar GYSAG 
Pen-y- bont ar Ogwr. Cefnogwyd y penodiad yn unfrydol gan yr aelodau. 

Siaradodd Alice am ei brwdfrydedd dros AG, dros GYSAGau, a’r cyfle i 
wasanaethu CCYSAGauC fel ysgrifennydd. 

Diolchodd EE hefyd i Paula Webber, yr ysgrifennydd presennol, am y gwaith enfawr a 
wnaeth hi dros CCYSAGauC fel ysgrifennydd yn ystod ei hamser yn y swydd. Dywedodd 
fod Paula wedi gweithio’n ddiflino ar ran CCYSAGauC. Roedd yn sylweddoli faint o 
amser a gymerodd hyn, wrth iddi weithio yr un pryd ar ddatblygu’r cwricwlwm newydd i 
Lywodraeth Cymru ac ochr yn ochr â’i gwaith llawn amser gydag EAS. 

Ategwyd sylwadau EE gan yr aelodau a diolchodd pawb i Paula am ei hymroddiad a’i 
gwaith rhagorol. Roedd yr aelodau’n falch o glywed y bydd Paula yn dal yn rhan o 
CCYSGAauC, yn ei swydd fel cyn ysgrifennydd. 

 

2. Adfyfyrio tawel 

Rhannodd EE feddyliau am yr amseroedd cythryblus hyn. Siaradodd am yr 
anniddigrwydd, yr anhapusrwydd a’r anghytundeb sydd yn y wlad ar hyn o bryd. 
Darllenodd linellau o ryddiaith fyfyriol gan Satish Kumar, aelod o’r gymuned Jainaidd: 

“Arwain fi o farwolaeth at Fywyd, o anwiredd at y 
Gwir Arwain fi o anobaith i Obaith, o ofn i 
Ymddiriedaeth Arwain fi o gasineb at Gariad, o ryfel i 
Heddwch 
Boed i Heddwch lenwi’n calonnau, ein byd, ein bydysawd.” 

3. Ymddiheuriadau 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Kathy Riddick (Blaenau Gwent), Rudi Lockhart 
(REC), Vicky Barlow (Sir y Fflint), Michesae Gosney (Estyn), Janet Jones (Caerffili), 
John Mitson (Powys). 
 

4. Cyflwyniad: Cynhadledd EFTRE 2019 – Gill Vaisey 

Cafwyd cyflwyniad gan Gill Vaisey, a oedd yn adborth o Gynhadledd Athrawon AG y 
Fforwm Ewropeaidd a gynhaliwyd yn Nulyn a Belffast ym mis Awst 2019. Bu hi yno fel 
cynrychiolydd CCYSAGAuC. 

Siaradodd Gill am werth a safon y gynhadledd a gynhaliwyd dros chwe diwrnod. Gellir cael 
manylion ar wefan EFTRE, yn cynnwys papurau’r prif siaradwyr, a gellir lawrlwytho’r rhain o 
http://www.eftre.net/ 

http://www.eftre.net/
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Yn ei chyflwyniad, canolbwyntiodd Gill ar rannu rhai o’r adnoddau dysgu niferus a 
gafodd sylw yn ystod y gynhadledd. Pwysleisiodd ei bod yn teimlo y gallai ei 
phresenoldeb yn y gynhadledd gael yr effaith fwyaf drwy’r ffaith fod yr adnoddau hyn 
yn cael eu rhannu, drwy GYSAGau, gydag athrawon yng Nghymru, a hynny o fudd i’r 
disgyblion yn y pen draw. 

Tynnodd Gill sylw arbennig at un adnodd fideo a strategaeth ddysgu yr oedd hi’n teimlo 
oedd yn enghraifft berffaith o sut i ymdrin â Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau mewn 
ysgolion. Gan ddefnyddio clipiau fideo ‘Little Things are Big’, dangosodd Gill sut y gallai 
hyn fod yn sail ar gyfer gwaith i archwilio datganiadau Yr Hyn sy’n Bwysig y Dyniaethau 
ac y gallent gael eu datblygu ymhellach o fewn meysydd pwnc hanes, astudiaethau 
cymdeithasol ac addysg grefyddol. 

Gweithredu: Bydd y cyflwyniad PowerPoint gyda dolenni i’r adnoddau y cyfeiriwyd atynt 
ar gael i bob CYSAG. Caiff CYSAGau eu hannog i rannu’r rhain gyda’r athrawon yn eu 
Hawdurdod Lleol. 

 
5. Diweddariadau ar y Cwricwlwm i Gymru 2022 

Rhoddodd PW ddiweddariad ar y datblygiadau yn dilyn y cyfnod ymgynghori ac adborth 
a ddaeth i ben ym mis Gorffennaf 2019. Hysbysodd PW yr aelodau na fydd newidiadau 
mawr o’r drafft i’r ddogfen derfynol. Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau sy’n newid leiaf 
o’r holl feysydd. Bydd y prif newidiadau yn ymwneud â’r ‘deilliannau cyflawniad’ a fydd 
yn newid yn ‘ddisgrifyddion dysgu’. Bydd y canllawiau ‘cynllunio eich cwricwlwm’ yn cael 
ei gwtogi ac yn mynd yn ganllaw i ‘ddylunio eich cwricwlwm’. 

Bydd fersiwn ddiwygiedig derfynol y cwricwlwm ar gael ym mis Ionawr 2020 a bydd yn cael ei 
gweithredu mewn ysgolion a lleoliadau drwy Gymru erbyn mis Medi 2022. 

Dywedodd LL fod llawer o bobl ddim yn cefnogi’r cwricwlwm newydd ac y dylai LlC fod 
yn pwysleisio rôl foesol AG. Awgrymodd y byddai her gyfreithiol i’r cwricwlwm newydd 
yn codi. 

Cyfeiriodd at gyflwyniad Gill lle’r oedd hi wedi cyfeirio ar werthoedd Puerto Rica ar 
gwrteisi. Awgrymodd ein bod yn byw mewn oes o anghwrteisi ac y dylai’r pwyslais yn y 
cwricwlwm newydd fod ar hyrwyddo gwerthoedd a moesau yn AG. Mae ef yn teimlo fod y 
cwricwlwm AG yn rhy academaidd a heb fod yn hyrwyddo gwerthoedd ac addysg foesol. 
Mynegodd bryder nad oes sôn am y traddodiadau Cristnogol sy’n bodoli yng Nghymru. 

Dywedodd PW ei bod yn dymuno lliniaru’r pryderon hyn oherwydd yn y cwricwlwm 
newydd, mae’r Pedwar Diben, y datganiadau Yr Hyn sy’n Bwysig, MDdaPh y Dyniaethau 
ac Iechyd a 

Lles i gyd yn mynd i’r afael â moesau, gwerthoedd a moeseg. Cyfeiriodd at gynnwys y 
syniad o ‘gynefin’ sy’n golygu ymdeimlad am le a bod hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio yn 
fersiwn Saesneg y cwricwlwm fel ffordd o hybu pwysigrwydd ymdeimlad disgyblion o’u lle 
yn y byd. 

Cyfeiriodd RT at y datganiadau Yr Hyn sy’n Bwysig gan ddweud fod datganiadau 5 a 6 
yn arbennig yn edrych yn benodol ar foeseg a chredoau. 

 

6. Diweddariad ar y Fframwaith AG 

Dywedodd PW wrth yr aelodau na fydd y fframwaith yn cael ei adnabod mwyach fel y 
Fframwaith Cefnogi ond yn hytrach Fframwaith AG. Bwriedir ei gyhoeddi ar ffurf drafft 
erbyn diwedd Ionawr 2020 i ymgynghori arno. Bydd y Fframwaith AG drafft yn cael ei 
gyhoeddi ar yr un pryd ag y mae’r Cwricwlwm Cymru terfynol yn cael ei gyhoeddi. 

Cafwyd cwestiwn am a fydd yr ymgynghoriad presennol ar newid enw AG yn effeithio ar 
ysgrifennu’r Fframwaith AG. 

Cadarnhaodd PW y bydd canlyniad yr ymgynghoriad am y newid enw ynghyd â’r cymal am yr 
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hawl i dynnu’n ôl yn cael effaith ar y Fframwaith AG. Felly, ni ellir cwblhau rhai adrannau o’r 
Fframwaith ar hyn o bryd. 

Rhagwelir y bydd y cyfnod ymgynghori’n dechrau cyn gynted ag y bydd y Fframwaith AG 
drafft yn cael ei gyhoeddi. Pwysleisiodd sawl aelod fod angen i LlC ganiatáu digon o amser i 
dderbyn adborth a gwneud newidiadau fel y bo’r angen cyn bod Fframwaith AG terfynol yn 
cael ei gyhoeddi. Tynnodd PL sylw ar yr angen i LlC sylweddoli fod angen i GYSAGau 
gyfarfod o fewn y cyfnod ymgynghori gan ei bod yn hanfodol cael eu hadborth nhw. 
Adroddodd PW fod LlC yn bwriadu anfon llythyr at y CYSAGau i ddweud hyn. 

Gweithredu: Cytunwyd y byddai CCYSAGauC yn ysgrifennu at bob CYSAG i bwysleisio 
pwysigrwydd ymateb i’r ymgynghoriad ar y Fframwaith AG drafft wedi iddo gael ei gyhoeddi 
ym mis Ionawr 2020. Mae’n hollbwysig fod CYSAG yn cymryd y cyfle hwn i ystyried y 
Fframwaith AG drafft yn llawn ac yn rhoi ymateb manwl er mwyn sicrhau fod eu barn yn cael 
ei chlywed drwy’r ymgynghoriad a thrwy hynny’n cael ei hystyried wrth gynhyrchu fersiwn 
derfynol. Mae rhannu barn eich CYSAG yn y cam hwn yn hanfodol yn y broses o gynhyrchu 
dogfen y bydd CYSAG yn fodlon ei mabwysiadu neu ei haddasu i ffurfio eu Maes Llafur 
Cytûn. Mae CCYSAGauC yn argymell fod pob ALl yn galw cyfarfod CYSAG arbennig er 
mwyn ystyried ac ymateb i’r Fframwaith AG. Mae’n debyg y byddai’r cyfarfod hwn yn cael ei 
gynnal ym mis Chwefror 2020, yn dibynnu ar amserlen yr ymgynghoriad. 

Esboniodd un athro gynrychiolydd mai tymor y gwanwyn yw’r amser mwyaf anodd i 
athrawon fod allan o ysgolion i fynychu cyfarfod CYSAG. Cytunodd EE fod cael 
cynrychiolaeth athrawon yn bwysig a’i fod yn cydymdeimlo â’r anawsterau o gael eich 
rhyddhau o’r ysgol. 

Atgoffwyd yr aelodau mai nod LlC yw bod Cynadleddau’r Maes Llafur Cytûn yn cytuno i 
fabwysiadu neu addasu’r Fframwaith AG ac yna argymell hwn i’w ALl i’w fabwysiadu fel 
eu Maes Llafur Cytûn lleol. 

Mewn ymateb i gwestiynau, hysbyswyd yr aelodau y bydd y Fframwaith AG yn cynnwys 
adran ar AG Ôl-16 er mae’n bosibl na fydd hyn yn orfodol erbyn hynny os yw’r ddeddfwriaeth 
yn cael ei newid. Ni fydd cynnwys yn y Fframwaith AG ond yn hytrach canllawiau i athrawon 
ar ddewis cynnwys ar gyfer datblygu eu cwricwlwm eu hunain. Bydd y Fframwaith AG yn 
cynnwys adran 

ar y Pedwar Diben a sut bydd AG yn cefnogi’r rhain. Mae ‘Bydolygon’ yn cael ei gynnwys 
yn y Fframwaith AG fel y mae ym Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau. 

Dywedodd PW a LJ wrth yr aelodau eu bod wedi treulio dau ddiwrnod yr wythnos cynt yn 
gweithio ar ‘gysyniadau’ a fydd yn rhan o’r Fframwaith AG. Maent wedi ymrwymo i 
gynhyrchu dogfen sy’n ddefnyddiol i GYSAGau a Chynadleddau Maes Llafur Cytûn ac yn 
fwyaf pwysig, sy’n hygyrch a hawdd ei defnyddio i athrawon, pe bai’n cael ei mabwysiadu 
fel y Maes Llafur Cytûn. 

Bydd angen i athrawon gynllunio’u cwricwlwm eu hunain yn seiliedig ar y Maes Llafur Cytûn. 

Nodwyd, os nad yw CYSAG yn dymuno mabwysiadu’r Fframwaith AG, byddant yn rhydd i 
gynhyrchu eu Maes Llafur eu hunain. Fodd bynnag, wedi cael y cyfle i adrodd yn ôl ar y 
Fframwaith AG a chynnig unrhyw newidiadau, gobeithir y byddai pob CYSAG yn hapus i 
fabwysiadu neu addasu’r fersiwn derfynol o’r Fframwaith AG fel sail eu Maes Llafur Cytûn. 

Holodd MP a fyddai’r Fframwaith AG wedi’i orffen erbyn y dyddiad a ragwelir, o ystyried y 
gwaith sydd yn dal ar ôl i’w wneud. 

Eglurwyd nad oes llawer o ddyddiau ar ôl i PW a LJ weithio ar y ddogfen o dan eu 
trefniant caffael presennol ac nad yw hyn yn debygol o fod yn ddigon o amser i orffen y 
ddogfen fel y dymunent. 

Dywedodd EE fod swm mawr o arian wedi’i wario’n barod ar gynhyrchu’r Fframawith AG a’i 
bod yn hanfodol fod LlC yn rhyddhau mwy o arian er mwyn sicrhau y gall y ddogfen gael ei 
chwblhau a’i golygu fel bo angen yn dilyn yr ymgynghoriad. Pwysleisiodd fod angen i’r 
gwaith ar y ddogfen gael ei barhau gan yr arbenigwyr AG hynny sydd eisoes wedi cymryd 
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rhan yn y broses o’i hysgrifennu, er mwyn sicrhau dilyniant hyd nes bod y ddogfen yn 
barod i gael ei chyhoeddi yn ei ffurf derfynol. 

Cynigiodd RS fod CCYSAGauC yn ysgrifennu at LlC a’r Gweinidog ynghylch y pryderon a 
amlinellwyd, gyda chefnogaeth aelodau CCYSAauC. 

Gweithredu: CCYSAGAuC i ysgrifennu at LlC a’r Gweinidog am yr angen am gyllid 
ychwanegol i ganiatáu caffael ymhellach yr arbenigwyr AG sydd wedi bod wrthi’n 
ysgrifennu’r Fframwaith AG. Y llythyr i nodi fod hyn yn hanfodol o safbwynt sicrhau 
dilyniant wrth gynhyrchu’r ddogfen. Mae’n hollbwysig hefyd fod gan GYSAGau hyder yn y 
Fframwaith AG ac os ydynt am ystyried ei fabwysiadau neu ei addasu fel eu Maes Llafur 
Cytûn, bydd angen eu sicrhau fod y mewnbwn gan yr arbenigwyr AG a gaffaelwyd yn 
gyson drwy gydol y broses, yn cynnwys golygu wedi’r ymgynghoriad. 

Holodd un o’r aelodau pam nad oedd y Fframwaith AG wedi cael ei rannu hyd yma er mwyn 
dechrau trafodaeth. Hysbyswyd yr aelodau fod y ddogfen ym mherchnogaeth LlC ac nad 
ydyn nhw wedi rhoi caniatâd i’w rhannu yn y cam hwn. 

 

7. Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion i sicrhau 
mynediad i’r cwricwlwm llawn i bob dysgwr 

Adroddwyd fod y Pwyllgor Gwaith wedi cwrdd i ffurfio ymateb i’r ymgynghoriad hwn. 

Mae’r ymateb ynghlwm fel atodiad i’r cofnodion hyn. 

Gwahoddodd EE ymatebion gan yr aelodau ar rai pwyntiau. 

O ran hawl rhieni i dynnu eu plant yn ôl o addysg grefyddol, atgoffodd RT yr aelodau fod 
Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi dweud wrth CCYSAGauC fod gan bob plentyn 
hawl i dderbyn addysg lawn. 

Drwy godi dwylo, gwelwyd fod consensws pendant yn cytuno â chael gwared ar yr hawl i 
dynnu’n ôl o addysg grefyddol. 

O safbwynt y cynnig i newid enw addysg grefyddol, gofynnodd y Cadeirydd am ‘bleidlais 
gwelltyn’ a gafodd y canlyniad canlynol: 

Dim newid enw: 7 

Newid i Grefyddau a 

Bydolygon: 0 Newid i Grefydd 

a Bydolygon: 6 

Tynnwyd sylw at y ffaith nad yw athrawon yn gyfarwydd â’r term bydolygon ac y byddai 
yr un mor wir yn y Gymraeg â’r Saesneg. 

Awgrymodd PM ddewis arall, sef ‘Crefydd’ fel gyda Hanes a Daearyddiaeth er enghraifft. 

Cafwyd awgrymiadau am enwau gwahanol gan aelodau eraill, megis Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg neu Grefydd ac Athroniaethau. 

Awgrymodd LJ fod angen i rieni a phlant gael sicrhad am wir natur addysg grefyddol a 
bod enw’r pwnc yn bwysig er mwyn cyfleu hyn. 

Yn ôl PW, mae ychwanegu ‘au’ i grefydd fel yn y cynnig ‘Crefyddau a Bydolygon’ yn newid 
natur yr enw yn sylweddol ac nid yw’n adlewyrchu’r meddylfryd presennol am natur addysg 
grefyddol. Cysyniad yw’r term crefydd ac mae’n cyd-fynd â’r meddylfryd y tu ôl i’r cwricwlwm 
newydd. 
Felly, mae Crefydd a Bydolygon yn enw mwy addas. 

Dywedodd RT fod un mudiad y mae’n gweithio gydag ef, yn teimlo fod gormod o bwyslais 
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yn cael ei roi ar yr adroddiad CoRE i Loegr. Mae ef yn fodlon â’r term addysg grefyddol a 
byddai’n well ganddo ei gadw fel y mae. 

Pwysleisiodd PW a LJ eu bod yn teimlo fod adroddiad CoRE yn berthnasol i Gymru er 
bod yr ymchwil wedi’i seilio yn Lloegr yn unig. Atgoffodd EE yr aelodau fod Cymru wedi 
cael gwahoddiad i gymryd rhan o’r cychwyn ond ei bod wedi gwrthod. 

 

8. Cefnogaeth AG broffesiynol i GYSAGau 

Nodwyd fod Phil Lord bellach yn gweithio fel ymgynghorydd proffesiynol i GYSAGau Sir 
Ddinbych a Chonwy, wedi gostwng nifer y dyddiau mae’n gweithio i GwE. 

Mae Consortiwm Canol y De wedi sicrhau gwasanaethau Angela Hill, fel gweithiwr 
Gwasanaethau AG Heddiw, i roi cymorth proffesiynol i’r pum CYSAG sydd yn y 
consortiwm. 

Mae Mary Parry wedi ail-ymuno â ChYSAG Ceredigion fel aelod. 
 

Soniodd LJ eto am y broblem nad yw rhai pobl sy’n cael eu symud i gefnogi CYSAGau yn 
cael digon o amser i ymgymryd â’r gwaith yn effeithiol. Ategwyd hyn gan PL gan ddweud 
er bod amser yn cael ei roi i gefnogi’r CYSAG, nid ydynt yn cael yr amser ychwanegol sy’n 
angenrheidiol i gefnogi ysgolion. 

Adroddodd PW fod dal angen cyflwyno papur i Kevin Palmer i ddangos yr angen i bob ALl 
gael arbenigedd AG er mwyn helpu ysgolion yn effeithiol. 
 

9. Diweddaria

dau:  

REMW 
Adroddodd Paul Morgan fod REMW yn cynnig ail-greu mudiad a fydda’n cael ei alw’n 
REW. Maent yn cynnal trafodaethau gyda gwahanol asiantaethau yng Nghymru sydd â 
diddordeb ym mhwnc AG ac a fyddai’n gwerthfawrogi fforwm rhwydweithio. 

 

REC 
Adroddodd PW ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2019. Derbyniwyd dau 
fudiad newydd yn aelodau ar y bwrdd, sef Cymdeithas Athrawon AG Gatholig a 
Chyngor Ismaili’r DU. 
Rhoddodd PW gyflwyniad ar y cwricwlwm newydd yng Nghymru. 
Mae’r Cyngor yn symud ymlaen ar argymhellion y comisiwn, sydd ddim yn gofyn am newid 
deddfwriaethol. 
Adroddodd ar y prosiect ymchwil arfaethedig ar yr hyn a ddelir gan y term ‘Crefydd a 
Bydolygon’. Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn chwilio am gyllid i’r prosiect ac yn gobeithio 
y bydd yn arwain at gynhadledd ym mis Mehefin 2020. 
 
 

PYCAG 
Adroddodd LJ ar gyfarfod cynhyrchiol a dywedodd eu bod wedi treulio llawer o amser yn 
edrych ar yr ymgynghoriad presennol ar y cwricwlwm er mwyn ffurfio ymateb PYCAG. 
Tynnodd LJ sylw at dair eitem y byddai PYCAG yn hoffi i CCYSAGaC eu hystyried - 

 Dim ond 10 o fyfyrwyr sy’n astudio AG ar lefel Addysg Gychwynnol Athrawon yn 
y Drindod erbyn hyn. Hoffai PYCAG gynnig fod CCYSAGauC yn ysgrifennu at 
LlC i ofyn iddynt gynnig bwrsariaethau i fyfyrwyr AG er mwyn hybu recriwtio. 

Gweithredu:  Cytunodd CCYSAGauC i ysgrifennu at LlC ynglŷn â hyn. 

 Mae problem diffyg cydymffurfiaeth gyda darparu AG yn CA4. Mae rhai ysgolion 
wedi ei chael yn anodd defnyddio’r fanyleb TGAU AG bresennol yn yr amser 
cyfyngedig a roddir i AG statudol. Mae tueddiad cyffredin i rai ysgolion gynnig 
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cymhwyster gwahanol mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn lle darparu AG. 
Mae PYCAG yn awgrymu y dylai CCYSAGauC atgoffa ysgolion am eu 
dyletswydd statudol i ddarparu AG ac nid yw’r cymwysterau amgen hyn yn 
bodloni’r ddyletswydd honno. Awgrymodd un o’r aelodau y dylai problem diffyg 
cydymffurfiaeth Ôl-16 gael ei gynnwys yn y llythyr hefyd. Yn dilyn trafodaeth 
ynghylch cynnwys Ôl-16 yn y llythyr arfaethedig, cytunwyd, gan fod ysgolion yn 
dal i orfod gweithio o fewn y ddeddfwriaeth bresennol, y dylent gael eu hatgoffa 
fod darpariaeth yn CA4 ac Ôl-16 yn statudol. 

Gweithredu: Cytunodd CCYSAGauC i ysgrifennu at Gadeiryddion CYSAGau a 
Chyfarwyddwyr Addysg i dynnu eu sylw at yr uchod. 

 Roedd CCYSAGauC wedi cytuno i dalu am hyfforddiant i ymgynghorwyr 
proffesiynol i GYSAGau a Chlercod CYSAGau. Hoffai PYCAG dderbyn y cynnig 
hwn a dechrau cynllunio’r rhaglen hyfforddiant. Cadarnhaodd EE y byddai hyn 
yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC. 

 
AREIAC 

Adroddodd GV y bydd cynhadledd AREIAC 2020: ‘Deep Dive or Shallow Swim: From 
Syllabus to Classroom’ yn cael ei chynnal ar 6 a 7 Gorffennaf 2020 yn y Windmill Village 
Hotel, Coventry ac mae gwahoddiad i aelodau CCYSAGauC fynychu. 

Yn canolbwyntio ar ddatblygu’r cwricwlwm ar lefel genedlaethol ac ysgol leol, mae’r 
gynhadledd yn agored i bawb sydd â diddordeb mewn cefnogi AG o safon. Bydd Diwrnod 1 
yn ymdrin â datblygu Maes Llafur Cytûn a’i nod yw cefnogi ymgynghorwyr a allai fod yn 
gweithio gyda ChYSAGau a bydd hefyd yn werthfawr i Gadeiryddion CYSAGau a’r aelodau 
eu hunain. Bydd Diwrnod 2 yn adeiladu ar y thema hon, gyda sylw ar symud i ddatblygu a 
chynllunio cwricwlwm seiliedig ar ysgol. Trafodir hefyd ddisgwyliadau Ofsted o safbwynt 
mynd at wraidd AG. Bydd y diwrnod hwn yn werthfawr i bawb sy’n hyrwyddo rhagoriaeth 
mewn AG ac mae croeso i athrawon ac eraill sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda disgyblion. 

Gall y cynrychiolwyr ddewis mynychu’r ddau ddiwrnod neu ddim ond un. Bydd y rhaglen yn 
llifo o’r dydd Llun i’r dydd Mawrth ond bydd pob diwrnod yn werthfawr ar ei ben ei hun hefyd. 
Mae’r siaradwyr gwadd hyd yn hyn yn cynnwys, Paul Smalley, Kathryn Wright, Trevor 
Cooling, Paula Webber a Rudi Lockhart. 

Gellir cael manylion llawn ac archebu lle drwy’r wefan neu gyda Gill Vaisey, trefnydd y 
gynhadledd:  areiac.org.uk/public/conf20  neu areiacconference@gmail.com 

 

10. Adroddiad o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 30 Medi 2019 

Rhoddodd EE adroddiad llafar o gyfarfod y Pwyllgor Gwaith gan amlinellu’n fras y pynciau a 
drafodwyd. 

Materion LlC: Mae cyfarfodydd tymhorol wedi ailddechrau rhwng cynrychiolwyr 
CCYSAGauC a LlC gyda John Pugsley fel eu cynrychiolydd. 
Mae LlC wedi cadarnhau, yn dilyn cyhoeddi’r cwricwlwm newydd, y byddant yn ailystyried y 
ddeddfwriaeth am Addoli ar y Cyd fel maes ar wahân. 
Bydd yr holl ddeddfwriaeth a chanllawiau ar y mater hwn ar wahân i AG. 

 

Dysgu Proffesiynol: Roedd PW a LJ wedi cael cyfarfod â Kevin Palmer a Pauline Smith. 
Maent wedi cytuno ar gyllid yn benodol ar gyfer dysgu proffesiynol AG. 
Mae ewyllys gref i ddarparu cefnogaeth o’r tu mewn i Gymru ac nid gan gyrff masnachol 
allanol. 

 

Cyfarfodydd â Cymwysterau Cymru: Roedd LJ, PW, EE, ac RS wedi cwrdd â 
chynrychiolwyr o CC - Philip Baker ac Emer George. Maent yn lansio ymgynghoriad ar 
yr holl gymwysterau yng Nghymru. 

mailto:areiacconference@gmail.com
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Llawlyfr CYSAG: Mae EE wedi cynhyrchu’r ddogfen hon yn seiliedig ar Lawlyfr presennol 
CCYSAGauC a llawlyfr NASACRE. Wedi ei gymeradwyo, bydd yn cael ei ddylunio a’i 
gynhyrchu fel dogfen PDF y gellir ei diweddaru fel bo’r angen. 

Gwefan CCYSAGauC: Mae is-grŵp o aelodau’r Pwyllgor Gwaith wrthi’n ceisio datblygu 
gwefan newydd i CCYSAGauC. O dan ohebiaeth sy’n gysylltiedig â’r wefan, cytunodd y 
Pwyllgor nad gwefan CCYSAGauC yw’r llwyfan ar gyfer rhannu adnoddau cyhoeddedig. 
 

GDPR: Mae EE yn ymgynghori ag arbenigwr yn y maes hwn a bydd yn adrodd yn ôl i 
gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar y gofynion i CCYSAGauC. 

Twitter a’r Cyfryngau Cymdeithasol: Cytunwyd fod angen codi proffil CCYSAGauC ac y 
dylid gwneud gwell defnydd o’r cyfleoedd ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae GV wedi 
diweddaru logo CCYSAGauC ar y cyfrif Twitter. 

Rheoli Cyfarfodydd CCYSAGauC: Er mwyn sicrhau fod pob eitem ar yr agenda yn cael 
ymdriniaeth yn yr amser a roddwyd i’r prif gyfarfodydd cytunwyd ar y canlynol: 

dim ond i Gadeirydd y CYSAG neu Gyfarwyddwr yr ALl y bydd gwahoddiad i roi croeso 
byr iawn. Yn y dyfodol ni fyddwn yn gwahodd unrhyw eitemau gan ysgolion ayb. Fodd 
bynnag, os yw’r awdurdod sy’n croesawu yn dymuno cyfrannu eitem, gallant wneud 
hynny cyn dechrau’r cyfarfod, fel bod y cyfarfod yn dechrau ar yr amser a bennwyd. 

bydd yr adfyfyrio tawel / munud i feddwl yn parhau ond bydd rhaid cadw’r rhain yn 
fyr a chryno oherwydd hyd yr eitemau sydd angen eu trafod; 

dylai’r cwestiynau i’r siaradwyr fod yn berthnasol i AG neu Gwricwlwm Cymru yn unig; 

bydd cywirdeb y cofnodion yn cael sylw ar ddechrau’r agenda a’r materion i’w trafod ar y 
diwedd; a 

dylai Cadeirydd y cyfarfod fod mor bendant ag sydd angen wrth reoli perthnasedd a hyd y 
trafodaethau a’r cyfraniadau gan yr aelodau yn y cyfarfodydd. 

 

 
11. Y CYSAG Effeithiol 

Ni thrafodwyd. 

 
12. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yng Nghonwy ar 28 

Mehefin 2019 

Cytunwyd fod y cofnodion yn gofnod cywir o’r cyfarfod. 

 
13. Materion yn codi 

Dim 

 

14. Gohebiaeth 

Adroddodd PW ei bod hi wedi derbyn nifer o lythyrau gan athrawon yn holi am adnoddau 
i’w benthyca yn lleol. Roedd hi wedi eu cyfeirio’n ôl at eu CYSAG lleol. Mae hyn eto yn 
dangos y broblem o beidio â chael ymgynghorydd ym mhob ALl. 

Roedd CYSAG Ynys Môn wedi ysgrifennu i dynnu sylw at y diffyg adnoddau dysgu cyfrwng 
Cymraeg . Rhoddodd RS amlinelliad o rai o’r problemau sy’n golygu diffyg adnoddau – yn 
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cynnwys oedi mewn cyhoeddi rhai o ddeunyddiau CBAC yn Gymraeg. Dywedodd RS 
nad oes unrhyw adnoddau ar Hindŵaeth, er enghraifft, er ei bod hi’n dysgu’r pwnc yn 
ei hysgol. Mae llyfrau’n cael eu cynhyrchu gan CBAC ond mae mwy o deitlau ar gael 
yn Saesneg nag yn Gymraeg. Nododd un aelod fod angen mwy o siaradwyr Cymraeg i 
farcio arholiadau Cytunodd RS rannu gyda’r lleill unrhyw adnoddau sydd ar gael neu 
wedi’u cyfieithu. 
Diolchodd GH o GYSAG Ynys Môn i RS am y cynnig hwn. 
Hysbysodd GV yr aelodau fod y deunydd ‘Brexit Through the Lens of Ruth’ y 
cyfeiriodd ato yn ei chyflwyniad ar gael yn Gymraeg hefyd a bydd yn ychwanegu'r 
ddolen at y cyflwyniad PowerPoint. 

 
Cafwyd llythyr gan y Rhwydwaith Rhyng-ffydd yn sôn am y deunydd sydd ar gael ar eu 
gwefan. Dywedodd PV nad yw hwn o reidrwydd yn gysylltiedig ag AG ond gallai fod o 
ddiddordeb i’r aelodau. 

 

15. Dangos a dweud 

Dywedodd Gill Vaisey wrth yr aelodau ei bod hi’n gweithio ar hyn o bryd gydag wyth o 
deuluoedd i gynhyrchu cyfres o lyfrau ac adnoddau ar-lein i gefnogi AG i blant 3 - 7 
oed. Mae’r gyfres ‘Belonging and Believing: My Family’ yn canolbwyntio ar blentyn 
pum mlwydd oed ym mhob teulu ac yn portreadu eu bywyd bob dydd a’r ffyrdd y mae 
eu credoau’n cael eu mynegi yn y cartref ac yn y gymuned. Rhoddir sylw i deuluoedd 
sy’n arddel Bwdhaeth, Cristnogaeth, Hindŵaeth, Sikhiaeth, Iddewiaeth, y Ffydd Bahá’i, 
Islam a dyneiddiaeth, ac mewn rhai achosion, traddodiadau a mynegiannau o gred llai 
adnabyddus. Dywedodd GV ei bod yn ddiolchgar iawn i’r teuluoedd a gymerodd rhan, y 
rhan fwyaf ohonynt yn byw yng Nghymru, a dywedodd iddi fod yn fraint cael ei 
chroesawu i mewn i fywydau’r teuluoedd. Mae hi’n gobeithio y bydd y llyfrau a’r 
adnoddau ar-lein ar gael yn gynnar yn nhymor yr haf. 
 

16. Unrhyw fater arall 

Dim 

17. Dyddiad y cyfarfod nesaf: 

17 Mawrth 2020 – Merthyr Tudful 

 

 
Diolchodd EE i bawb yn y cyfarfod gan ddiolch yn arbennig i: 

Ddisgyblion a staff Côr Ysgol Gynradd Aberaeron; 
Dana Jones, Clerc CYSAG Ceredigion; 

Gwasanaethau Cyfieithu Cyngor Sir 
Ceredigion; a 

Cyng Catrin Miles, Aelod Cabinet, Gwasanaethau Dysgu, Dysgu Gydol Oes a Hamdden 
 
 


