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Annwyl Achesgob,

Pleser ac anrhydedd i mi oedd fod Mainc yr Esgobion wedi gofyn imi gadeirio’r
adolygiad hwn o gyfraniad yr Eglwys yng Nghymru at addysg.  

Hwyluswyd gwaith y Grŵp Adolygu gan gydweithrediad bodlon llawer o bobl
ag ef ac â’r gweithgorau a sefydlodd. Mae’n briodol fy mod, ar ran y grŵp, yn
diolch i bawb a’n cynorthwyodd, gan gynnwys y rhai hynny a ymatebodd i’r
ymgynghoriad. Mae’n briodol hefyd fy mod yn crybwyll yn arbennig dri
pherson y bu eu cyfraniad yn ganolog i waith y Grŵp ac i’r argymhellion a wna
i Fainc yr Esgobion:

Penny Snowden, Swyddog Cefnogi Addysg am weinyddu cyfarfodydd y grŵp
yn fedrus ac yn siriol;
Y Parchedig Edwin Counsell, Swyddog Addysg yr Eglwys yng Nghymru am ei
frwdfrydedd a’i gyngor gwybodus i drafodaethau’r grŵp;
Dr David Lankshear, Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan y Santes Fair, am ei
ddyfalbarhad gyda’r ymchwil a gomisiynwyd gan y grŵp ac am wirfoddoli i
ymgymryd â’r baich o ysgrifennu ein hadroddiad.

Yr oeddem bob amser yn ymwybodol bod angen i’n hargymhellion fod yn
realistig ac yn gyraeddadwy. Nodasom, pan oedd hynny’n briodol, daflenni
amser at weithredu, ac anogwn adolygu’r cynnydd mewn pum mlynedd fel y
gall yr Eglwys yng Nghymru fesur beth a gyflawnwyd ac addasu ei chynlluniau
at y dyfodol

Wrth gymeradwyo’r adroddiad i Fainc yr Esgobion, y mae’r Grŵp Adolygu yn
annog yr eglwys i fyfyrio yn weddigar ac yn ymarferol ar y datganiad cenhadol
a gynigiwn: ‘Gwasanaethu Crist trwy wasanaethu addysg yng Nghymru’.

Yr eiddoch yn gywir,

Ian Miller
Cadeirydd y Grŵp Adolygu Addysg
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Y Parchedicaf Ddr Barry Morgan
Archesgob Cymru

Llys Esgob
Lawnt y Gadeirlan

Llandaf
Caerdydd
CF5 2YE
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Mr Ian Miller
Gadeirydd y Grŵp Adolygu Addysg

Annwyl Ian,

Yr wyf yn falch iawn fod y Grŵp Adolygu Addysg yn awr wedi cwblhau ei
orchwyl ac yn barod i roi adroddiad o’i gasgliadau a’i argymhellion i Fainc
yr Esgobion. 

Dyma’r adroddiad pwysig cyntaf yn y cyfnod modern ar waith a rhan ein talaith
ym myd addysg, ac fe ddaw ar adeg pan ail-lunir tirlun gwleidyddol Cymru o
ganlyniad i lywodraeth ddatganoledig. Credaf ei fod yn dangos yn glir nid yn
unig bod gan yr Eglwys yng Nghymru lais a chyfran ym myd addysg ond fod
ganddi hefyd gyfrifoldeb a dyhead ynglŷn â dyfodol pob plentyn a pherson
ifanc a’i bod yn cydnabod pa mor werthfawr yng ngolwg Duw yw pawb a alwyd i
ddysgu.

Y mae canlyniadau’r Adolygiad yn bellgyrhaeddol ac yn her o ddifrif i bawb
ohonom sy’n pryderu am les plant a phobl ifainc yng Nghymru. Y mae’r materion
a godwch yn cadarnhau gwirioneddau ac yn gofyn llawer gan ein Heglwys a chan
y gymuned addysgol a gwleidyddol ehangach ledled y wlad. Fy ngobaith yw y
bydd pawb yn ymateb i’r sialens.

Diolch yn fawr am eich gwaith sylweddol chwi ac eraill gyda’r Adolygiad ac
edrychaf ymlaen at ddiolch i holl aelodau’r Grŵp Adolygu yn unigol am eu
cyfraniad. Rwy’n gobeithio y gall pawb a gyfrannodd gymaint eisoes at yr
Adolygiad gyfrannu hefyd at ei weithredu dros y blynyddoedd nesaf hyn. Mae’r
gwaith go iawn yn dechrau yma.

Yr eiddoch yn gywir,
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Llys Esgob, Lawnt y Gadeirlan, Llandaf, Caerdydd CF5 2YE   
Llys Esgob, Cathedral Green, Llandaff, Cardiff CF5 2YE

� 029 2056 2400       � 029 2056 8410 E archbishop@churchinwales.org.uk
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Crynodeb Gweithredol

Cyflwyna adroddiad terfynol yr Adolygiad gynllun gwaith am gyfnod o bum mlynedd o ddyddiad
cyhoeddi’r adroddiad. Fe’i seilir ar ymchwil a wnaed at yr Adolygiad, ar bolisïau presennol yr
Eglwys yng Nghymru a’r gwasanaeth addysg yng Nghymru ac ar brofiad ymarferol pawb a
gyfrannodd at yr Adolygiad.

Y prif  themâu yw

1 Creu strwythur taleithiol ffurfiol i alluogi’r Eglwys yng Nghymru i gymryd rhan lawn ac
effeithiol fel partner yn y gwaith o ddarparu addysg yng Nghymru.

2 Cryfhau timau addysg yr esgobaethau a’r dull o’u goruchwylio i arwain addysg yn yr
esgobaeth a rheoli cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru at y broses honno mewn
partneriaeth â’r awdurdodau lleol.

3 Creu gweithgorau deoniaethol ar addysg i ddatblygu gwaith yr eglwys gydag ysgolion
uwchradd, Addysg Bellach a chaplaniaethau prifysgolion.

4 Gwneud yn glir pa gefnogaeth a gynigir gan yr Eglwys yng Nghmru i bob ysgol a pha
feysydd yn y cwricwlwm sydd o ddiddordeb arbennig iddi.

5 Datblygu ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn nhermau ansawdd yr addysg a
ddarparant, eu hunaniaeth fel cymunedau o wasanaeth Cristnogol a’u cyfraniad at
ddarparu addysg yng Nghymru.

6 Datblygu caplaniaethau mewn colegau Addysg Bellach a phrifysgolion.

7 Cefnogi’r alwedigaeth Gristnogol i ddysgu ac i wasanaethu mewn ysgolion a cholegau.

Er y rhifir y themâu hyn yn y cyflwyniad, ni ddylid deall bod hynny’n dynodi hierarchiaeth o
syniadau na blaenoriaeth gwaith. Mae’r themâu i gyd yn bwysig.  

Cyflwynir yr argymhellion manwl ar ddiwedd y bennod y deilliant ohoni. Ailadroddir hwy ym
mhennod naw a’u trefnu

• yn ôl y sefydliad y cyfeirir hwy atynt

• o fewn y dosbarthiad hwn, yn y drefn y cred y Gr p y gellir eu cyflawni.

Geilw’r argymhelliad terfynol am greu gweithgor bychan ymhen pum mlynedd i adrodd ar y
cynnydd a wnaed at weithredu’r argymhellion yn llawn.

Cynigia’r Adolygiad y dylai’r Datganiad Cenhadol a ganlyn fod wrth wraidd y gwaith hwn:

“Gwasanaethu Crist trwy wasanaethu addysg yng Nghymru.”
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Cyflwyniad
1.1 Golyga ymwneud ag addysg weithio mewn amgylchedd lle y mae’r synnwyr o draddodiad
yn gryf, ond bod yr angen am newid yn thema barhaus.  Mae gofyn newid oherwydd newidiadau
mewn cymdeithas, twf technolegau newydd, datblygiadau yng ngwybodaeth dynolryw, a’r ffordd
y cyfathrebir yr wybodaeth, a’r sgiliau a’r ddealltwriaeth sy’n dod i’w chanlyn, i blant a phobl
ifanc.  Er hynny, achos pwysicaf  newid yw anghenion y disgyblion eu hunain. Mae gan addysg
ran i’w chwarae yn y gwaith o ddarparu popeth y bydd ar ddisgyblion ei angen, yng nghyd-
destun eu doniau a’u galluoedd a’u lefel bresennol o aeddfedrwydd, i ddod yn aelodau o
gymdeithas fel oedolion.  Er mai yn y dyfodol y gwelir llawer o ganlyniadau gorau addysg, rhaid
i’r rhai sy’n ceisio arwain neu gyfeirio gofio hefyd mai plant a phobl ifanc yw’r disgyblion ar hyn
o bryd, a bod ganddynt hawl i fywyd fel plant neu unigolion ifanc; nid oedolion dan hyfforddiant
yn unig mohonynt.

Partneriaethau â rhieni a theuluoedd
1.2 Tra bod y dealltwriaethau hyn o addysg wedi cyfeirio gwaith yr Adolygiad, wrth inni geisio
myfyrio ar gyfraniad yr Eglwys yng Nghymru at addysg yng Nghymru fe’n cyfeiriwyd hefyd gan
y traddodiadau a etifeddasom a’r ymrwymiad cyfredol i waith ysgolion a cholegau.  Mynegwyd
hyn, er enghraifft, yn y datganiadau a gynhwyswyd gan y Parchedicaf  Rowan Williams wrth
iddo drafod addysg yn ei anerchiad llywyddol i’r Corff  Llywodraethol ym mis Ebrill 2002 pan
oedd yn Archesgob Cymru.

Cynhwyswyd cylch gwaith y grŵp yn ein hamodau gorchwyl
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Detholiad o Anerchiad y Llywydd,  y Parchedicaf Ddr Rowan Williams,
i’r Corff Llywodraethol, 10 Ebrill 2002.
Os oes gennym hyder priodol yn ein ffydd, byddwn yn falch o fentro i gylch addysg
statudol, ac yn falch o annog crefyddau eraill i wneud yr un peth.

Dylai’r drafodaeth ar ysgolion ffydd fod yn rhan o’n myfyrdod cyffredinol ar sut y dylem
fod yn rhan o holl batrwm addysg y wladwriaeth.

Os yw addysg i’n paratoi ar gyfer cymdeithas fel y mae, ni ddylai ein trin fel pobl haniaethol
heb deyrngarwch na chredoau, ond fel pobl y mae ganddynt eisoes berthynas â
chymunedau byw sy’n bwysig yn eu golwg.

Y mae a wnelo Addysg Grefyddol gyfrifol â helpu myfyrwyr i weld pam fod crefydd yn fater
difrifol, dwys

Adolygiad Addysg yr Eglwys yng Nghymru - Amodau Gorchwyl
Adolygu cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru at addysg ein cenedl, a gwneud cynigion ar
ddatblygu’r swyddogaeth hon ymhellach ac ar y berthynas â Chymru fel gwlad sy’n dysgu.

Wrth asesu’r cyfraniad at ddysgu gydol oes yng Nghymru heddiw, dylai’r Grŵp Adolygu
ystyried:

1. Swyddogaeth yr Eglwys yng Nghymru fel sefydliad a chanddo ran ym myd addysg
Cymru, a’r esgobaethau a’u defnydd o arian ymddiriedolaethau esgobaethol.

2. Effaith, safonau ac effeithiolrwydd ysgolion yr Eglwys yng Nghymru o ran gwasanaethu
plant a phobl ifanc Cymru a’u cymunedau.

3. Datblygiad personol a phroffesiynol athrawon ac arweinwyr ysgolion.
4. Strwythurau gofal bugeiliol, cefnogaeth a meithrin mewn Addysg Bellach ac Addysg

Uwch.
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Strwythur y prif  bwyllgor a’r is-bwyllgorau

1.3 Cynhaliodd y Grŵp Adolygu ei gyfarfod cyntaf  ar 22 Tachwedd 2006 yn Llyfrgell y Deon,
Llanelwy.  Ceir rhestr lawn o’i aelodau grŵp yn Atodiad A.  Yn y cyfarfod cyntaf, sefydlodd y
Grŵp bedwar pwyllgor gwaith i ganolbwyntio ar: 

1. Ysgolion Cynradd
2. Ysgolion Uwchradd
3. Addysg Bellach ac Addysg Uwch, Hyfforddiant Cychwynnol a Pharhaus i Athrawon
4. Addysg a Chymuned yr Eglwys Leol yng Nghymru

Gweler Atodiad A am fanylion am Gadeiryddion a Chyfarwyddwyr Addysg esgobaethol Cyswllt
ar gyfer pob un o’r grwpiau hyn.

1.4 Cynhaliwyd cyfarfodydd pellach o’r Grŵp Adolygu ym misoedd Mawrth, Gorffennaf a Hydref
2007, ac ym misoedd Chwefror, Mai a Tachwedd 2008, pryd y cytunwyd ar argymhellion terfynol
yr Adolygiad. Lawnsiwyd yr Adolygiad yn ffurfiol gyda chyflwyniad i Gorff  Llywodraethol yr
Eglwys yng Nghymru ar 12 Ebrill 2007 a chwblheir ei waith gyda chyhoeddi’r adroddiad hwn.

Proses Casglu Gwybodaeth
1.5 Ar gais y Grŵp Adolygu, casglodd ei Swyddog Ymchwil y data a’r safbwyntiau  canlynol:

• Cyfweliadau â phob Esgob esgobaethol a Chyfarwyddwr Addysg esgobaethol yn yr Eglwys
yng Nghymru

• Holiadur i Rieni

• Holiadur i ysgrifenyddion Cynghorau Plwyfol Eglwysig

• Holiadur i glerigion

• Archwilio llyfrynnau a pholisïau mynediad ysgolion

• Grwpiau ffocws i rieni

• Grwpiau ffocws i blant

• Holiadur ar yr alwedigaeth i addysgu

• Coladu data sy’n eiddo cyhoeddus oddi ar wefannau esgobaethau ac awdurdodau lleol

• Data ar Berfformiad Ysgolion

Anfonwyd hefyd holiadur yn ceisio barn athrawon yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ar faterion
addysgol, ond yr oedd nifer y rhai a ymatebodd mor isel fel na chynhwyswyd y canlyniadau yn
y data a ystyriwyd gan y Grŵp Adolygu.

1.6 Adroddwyd i’r Grŵp Adolygu am yr holl weithgareddau hyn mewn cyfres o bapurau y
defnyddiwyd data ohonynt yn y ddogfen hon. Fe all i rywfaint o’r data newid ychydig dros gyfnod
yr Adolygiad, ond cymerwyd cymaint o ofal â phosibl i sicrhau ei fod yn gywir pan dderbyniodd
y grŵp ef  gyntaf.

1.7 Ym mis Mehefin 2008 cyhoeddodd y Grŵp Adolygu adroddiad ymgynghorol a gwahodd
ymatebion iddo oddi wrth ystod eang o unigolion, grwpiau a sefydliadau. Yn ystod cyfnod yr
ymgynghori hefyd, cynhaliodd cynrychiolwyr o’r Grŵp drafodaethau anffurfiol â chynrychiolwyr
o nifer o’r sefydliadau allweddol y bydd yn hanfodol ymwneud a hwy pan weithredir argymhellion
yr Adolygiad. Ymatebodd 43 o unigolion a mudiadau i’r ymgynghoriad, gan ddefnyddio’r ffurflen
a ddarparwyd gyda’r ddogfen, ac ymatebodd pump arall mewn llythyr. Rhoddir crynodeb o’r
ymatebion hyn ym mhob un o benodau’r adroddiad hwn. Y mae rhestr o’r rhai a ymatebodd yn
Atodiad C.
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1.8 Mae gan yr Eglwys yng Nghymru ymrwymiad pwysig i gefnogi addysg yng Nghymru.
Mynegir hyn yn bennaf  trwy:

• yr amser a rydd llawer o Gristnogion i gefnogi ysgolion yn eu hardaloedd; 

• nifer y Cristnogion sy’n mynegi eu disgyblaeth yn eu gwaith mewn ysgolion a cholegau fel
athrawon, aelodau o staff  neu wirfoddolwyr;

• gwaith clerigion yr Eglwys yng Nghymru; 

• datblygu ysgolion yr Eglwys yng Nghymru a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin;

• y gwaith a wneir gan y rhai sy’n archwilio Addysg Grefyddol ac addoli  yn ysgolion yr Eglwys
yng Nghymru 

• y gefnogaeth a ddarperir gan dimau addysg esgobaethol, yn enwedig i ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru, Addysg Grefyddol ac addoliad mewn ysgolion 

• caplaniaethau mewn Addysg Bellach ac Addysg Uwch;

• darpariaeth cyn oedran ysgol.

1.9 Llywiodd profiad yr holl waith uchod gynnwys y ddogfen hon. Rhoddir sylw manylach mewn
gwahanol fannau yn y testun i wahanol agweddau ar y gwaith. Mewn rhai penodau cynhwyswyd
straeon neu ddisgrifiadau o sefyllfaoedd i ddarlunio syniadau a gynhwysir yn y prif  destun.
Tynnwyd y rhain o brofiad aelodau’r Gr p Adolygu, y timau addysg esgobaethol a’r rhai a
ymatebodd i ddogfen yr ymgynghoriad. 

1.10 Yr ydym yn ymwybodol mai un o ganlyniadau’r ymgynghoriad yw bod rhai mannau eisoes
wedi cychwyn gweithredu rhai o’r argymhellion sydd yn y ddogfen. Bu hynny, a hefyd y
gefnogaeth gyffredinol a dderbyniodd ein hargymhellion fel y deuent i’r amlwg, yn anogaeth
inni yr oeddem yn ei groesawu. O ganlyniad, er nad ydym wedi newid fawr ddim ar y dull o
weithio a amlinellwyd yn nogfen yr ymgynghoriad, yr ydym wedi datblygu rhai o’r syniadau’n
fanylach ac addasu eraill i adlewyrchu pryderon a fynegwyd inni. Rhwng mis Tachwedd 2008
a mis Ionawr 2009 cynaliasom ymgynghoriad cyfyngedig iawn ar y rhestr newydd o
argymhellion a ddeilliodd o’n cyfarfod ffurfiol olaf.

1.11 Ystyriasom eiriad datganiad cenhadol a fyddai’n crynhoi hanfod gwaith yr Eglwys yng
Nghymru mewn addysg statudol yng Nghymru, a chynigiwn fod Bwrdd Addysg Statudol y
dalaith  (gweler Pennod 2) yn mabwysiadu

“Gwasanaethu Crist trwy wasanaethu addysg yng Nghymru.”

Argymhelliad
1. Argymhellwn fod yr Eglwys yng Nghymru yn mabwysiadu’r datganiad cenhadol
“Gwasanaethu Crist trwy wasanaethu addysg yng Nghymru” ar gyfer ei gwaith ym myd
addysg.
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2. Yr Eglwys yng Nghymru ac Addysg

2.1 Y mae i’r Eglwys Gristnogol hanes hir o ymwneud ag addysg yng Nghymru. O gyfnod
sefydliadau cynnar yr Eglwys Gatholig mewn tai crefyddol cyn y Diwygiad Protestannaidd, hyd
at amser Griffith Jones ac i lawr i’r presennol, cafodd yr eglwys ddylanwad sylweddol ar
ddatblygiad addysg yn ein gwlad. Er i’w rôl o bryd i’w gilydd fod yn ddadleuol, bu ei hymrwymiad
i blant ac ysgolion Cymru, cyn y datgysylltu ac wedi hynny, yn gyson gydol y canrifoedd.

2.2 Dengys darllen hanes sefydlu ysgolion eglwys yng Nghymru ymrwymiad ac ymroddiad
gwirioneddol y rhai a ddaeth i fod yn gymwynaswyr ac ymddiriedolwyr gwreiddiol yr ysgolion
hyn. Fe all na chrynhowyd hyn yn well yn unman nag yng ngeiriau’r Parchedig Morris Latimer
Jones, Eglwys Sant Pedr, Caerfyrddin, pan osodwyd carreg sylfaen ysgol yr eglwys ym mis
Mehefin 1869: ‘Yr ydym yma i wneud daioni ac, os mynno Duw, ni chollwn fyth olwg ar y pwrpas
hwn’. 

Griffith Jones, Llanddowror

Griffith Jones, rheithor Llanddowror yn Sir Gaerfyrddin yn gynnar yn y ddeunawfed ganrif,
oedd un o arloeswyr cyntaf  addysg eglwysig yng Nghymru.

Fe’i hysbrydolwyd gan y gred y dylai pawb gael y cyfle i ddarllen yr ysgrythur, ac ef  oedd
prif  ysgogwr mudiad yr Ysgolion Cylchynol.  Rhwng 1737 a 1761 yr oedd gan y mudiad
hwn 3225 o ysgolion mewn 1600 o leoedd a mwy na 200,000 o ysgolorion. Yr oedd yr
ysgolion ar gael, felly, i  hanner poblogaeth Cymru a mynychid hwy gan oedolion yn ogystal
â phlant. Gyda chefnogaeth noddwyr cyfoethog, daeth y mudiad â’r ysgrythurau i’r bobl yn
eu hiaith eu hunain. Dyma un o’r enghreifftiau cynharaf  o lythrenedd i bawb. Daeth gwaith
Griffith Jones mor adnabyddus nes i Gatrin Fawr o Rwsia anfon llysgenhadon i Gymru i
ymchwilio i’r dulliau a ddefnyddid ganddo ef  ac athrawon yr Ysgolion Cylchynol. Darfu’r
Ysgolion Cylchynol pan heriwyd ewyllys un o’u noddwyr pwysicaf  (Madam Bevan o
Dalacharn) yn Llys y Canghellor dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain.  

2.3 Mae hanes yr ysgolion eglwys yn mynd yn ôl fwy na chanrif  cyn sefydlu’r ysgol ym mhlwyf
Sant Pedr, Caerfyrddin. Daeth Griffith Jones (a gychwynnodd ar ei waith oddeutu 1736) a
mudiad yr ysgolion cylchynol, a ledaenodd drwy Gymru, ag addysg i’r dosbarth gweithiol mewn
modd hollol newydd. Canolbwyntid ar ddarllen a dysgu’r ysgrythur i ‘achub eneidiau’. Erbyn
diwedd y ddeunawfed ganrif, darfuasai, i raddau helaeth, am yr ysgolion hyn. Serch hynny,
parhaodd ymrwymiad yr Eglwys Anglicanaidd i ddod ag addysg i’r bobl. Yn Llundain yn 1811,
sefydlwyd y Gymdeithas Genedlaethol, gyda’r bwriad o ddarparu ysgolion ac adnoddau. Erbyn
1826 yr oedd yr eglwys wedi darparu 230 o ysgolion yng Nghymru, a 336 erbyn 1831. Dengys
cyfrifiad 1851 fod ysgolion Anglicanaidd yn darparu hyfforddiant i  11,000 o blant rhwng tair a
deng mlwydd oed, sef  i draean cyfanswm y plant a addysgid. Gwelodd y blynyddoedd ar ôl
1850 gryfhau grym a chyfoeth yr eglwys sefydledig wrth i lywodraethwyr y meysydd glo a
diwydiannau trymion eraill gael eu cysylltu â hi. Hyd heddiw, deil ysgolion eglwys Esgobaeth
Llandaf  i fod i’r de o’r M4, adlais o dra-arglwyddiaeth yr eglwys yn ne Sir Forgannwg, o’i
gymharu â’r cymoedd anghydffurfiol i’r gogledd. Yn aml iawn, y diwydianwyr a’r tirfeddianwyr
cyfoethog hyn oedd cymwynaswyr yr ysgolion eglwys wrth iddynt geisio addysgu eu
gweithluoedd.

2.4 Ysgogwyd addysg yng Nghymru gan adroddiad addysg 1847, chwyldroadau 1848 a
therfysgoedd y Siartwyr a Beca tua’r un adeg, yn ogystal â haint erchyll y colera yn 1849-50.
Er enghraifft, dyma gyfnod sefydlu Bwrdd Addysg Esgobaeth Llandaf, dan gyfarwyddyd Alfred
Ollivant, ac arweiniodd hwnnw at gynnydd yn nifer yr ysgolion eglwys ym Morgannwg o 48 yn
1851 i 112 yn 1868 ac ym Mynwy o 56 i 97.

2.5 Arweiniodd Deddf  Addysg 1870, a geisiai ddarparu addysg elfennol i bawb, at ymdrech
fawr i ddarparu addysg i blant dan 11 oed. Bu cynnydd cyflym yn nifer yr ysgolion a ddarperid
gan Fyrddau Ysgolion. Bu dadlau, fodd bynnag, pan gynigiodd y llywodraeth ddwyn ynghyd

Eglwys yng Nghymru 9 Adolygiad Addysg

3614 CiW EdRev Welsh:Layout 1  10/9/09  10:00  Page 9



ysgolion eglwys ac ysgolion Bwrdd yn un gyfundrefn dan arweiniad Awdurdodau Addysg lleol.
Yr oedd gwrthryfel 1902 yn unigryw i Gymru ond yn arwyddocaol iawn o safbwynt y lle a roddid
i addysg eglwys. Ar y pryd, yr oedd y rhan fwyaf  o ysgolion yn gysylltiedig â’r eglwys, ac yr
oedd o leiaf  300 o ardaloedd lle nad oedd addysg elfennol i’w chael ond mewn ysgolion
Anglicanaidd. Fodd bynnag, ystyriai dwy ran o dair o’r boblogaeth eu bod yn anghydffurfwyr a
bu, felly, wrthwynebiad sylweddol i Fesur Addysg Balfour, yr oedd a wnelo ag ariannu ysgolion.
Gwrthwynebai llawer roi arian i hyrwyddo gwaith Eglwys Loegr. Bu hon yn frwydr chwerw, a
phery ei chanlyniadau hyd heddiw, yn arbennig yn yr ardaloedd hynny o Gymru lle y mae
ychydig iawn o ysgolion eglwys. Gwnaeth Datgysylltu’r Eglwys yn 1920 rywfaint i ddatrys yr
anawsterau hyn.

Sefydlu Ysgol Eglwys

Dengys ymchwil i’r modd y  sefydlwyd Ysgolion Eglwys yng Nghymru yn ystod y bedwaredd
ganrif  ar bymtheg fod y sefydlwyr yn unigolion o gymhelliad cryf  a ystyriai bod addysg yn
hanfodol i les ysbrydol plant yn ogystal â bod yn angenrheidiol i ddatblygu’r sgiliau yr oedd
eu hangen mewn byd a oedd yn newid yn gyflym. Yr oedd y Chwyldro Diwydiannol a’r
cynnydd ym mhoblogaeth y trefi yn ffactorau pwysig yn yr ymgyrch i ddarparu ysgolion
newydd a dengys astudiaeth o Weithredoedd Ymddiriedolaethau Ysgolion yn y bedwaredd
ganrif  ar bymtheg fod clerigion a phlwyfolion yr Eglwys yn chwarae rhan flaenllaw. Gosodai’r
noddwyr hyn amcanion penodol ar gyfer yr ysgolion newydd. Fel y dywedwyd wrth agor
Ysgol Eglwys Stryd y Priordy, Caerfyrddin, yn 1869,  ‘Yr ydym yma i wneud daioni ac, os
mynno Duw, ni chollwn fyth olwg ar y pwrpas hwn’, ac ‘fe blannwyd ysgol eglwys yma fel y
cysyllter addysg â gwirionedd ysbrydol ac y bo i addysg y cymeriad gorau oll’.

Deil llawer o’n hysgolion i gynnal gyda balchder y gwerthoedd a’r amcanion a gyhoeddid gan
yr arloeswyr hyn. Mae’r amcanion pwerus hyn yn parhau i fod yn berthnasol i genhadaeth
Gristnogol ysgolion yr Eglwys yng Nghymru heddiw.

2.6 Rhoddodd Deddf  Addysg 1944, a greodd y strwythur driphlyg o ysgolion cynradd, ysgolion
uwchradd ac Addysg Bellach sydd gennym heddiw, y dewis hefyd o gynyddu cyllid yr ysgolion
eglwys trwy sefydlu Ysgolion a Reolir yn Wirfoddol ac Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol. Yr
un Ddeddf  a wnaeth Addysg Grefyddol a gweithred ddyddiol o addoliad yn orfodol ym mhob
ysgol. Rhoddodd gweithredu Deddf  Addysg 1944 hwb pellach i’r broses o ail-drefnu darparu
ysgolion a gychwynnwyd yn dilyn Deddf  1902. Ni fu a wnelo’r Eglwys yng Nghymru â sefydlu
dim ond ychydig o ysgolion uwchradd. 

2.7 Yn y cyfnod ers pasio Deddf Addysg 1944 bu newidiadau lawer yng Nghymru, gan gynnwys
cyflwyno ysgolion cyfun, ond parhaodd y strwythur sylfaenol. Yn 1988, gyda phasio’r Ddeddf
Diwygio Addysg, darparwyd Cwricwlwm Cenedlaethol ac asesu allanol cyson ar gynnydd
disgyblion. Newidiwyd hefyd y modd y rheolir ysgolion yn ariannol. Yn 1998 eglurodd Deddf
Safonau a Fframwaith Ysgolion sefyllfa ysgolion â chymeriad crefyddol yn y ddarpariaeth
gyffredinol a chreodd y categori o ysgolion Sylfaen.

2.8 Gydol y cyfnod hwn, er mwyn medru ymateb yn effeithiol i natur gyfnewidiol y ddarpariaeth
addysg a’r dealltwriaethau newydd o anghenion plant a oedd yn ymhlyg yn y ddarpariaeth
honno, bu gan bob esgobaeth bwyllgor ffurfiol i arolygu ei gwaith gydag ysgolion a rhannau
eraill o’r ddarpariaeth statudol. Fel rheol, ond nid gyda chysondeb, gelwir y pwyllgor hwn  yn
Fwrdd Addysg yr esgobaeth. At bwrpas ein hadroddiad defnyddiwn y term ‘Bwrdd Addysg
esgobaethol’ i ddynodi’r pwyllgor yn yr esgobaeth sy’n delio â’r materion hyn.

2.9 Yn 1999, sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a dechreuodd cyfnod newydd ym myd
addysg yng Nghymru gyda datblygu cyfundrefnau newydd a chwricwlwm newydd i’r wlad. Y
pryd hynny datganolwyd i Gymru bron holl gyfrifoldebau’r llywodraeth ganolog am addysg a
hyfforddiant.
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2.10 Er bod y datblygiadau hyn i’w croesawu, rhaid inni dynnu sylw Llywodraeth Cynulliad
Cymru a’r Eglwys yng Nghymru at ddiffyg cysondeb sylweddol mewn deddfwriaeth a all, onis
datrysir, effeithio yn y dyfodol ar effeithiolrwydd y bartneriaeth ddarparu addysg rhwng y
wladwriaeth a’r eglwys. Yn Lloegr, lle y deil yr Eglwys Anglicanaidd i fod yn eglwys sefydledig,
darperir fframwaith i’r bartneriaeth rhwng y wladwriaeth a’r eglwys gan y Mesur Byrddau Addysg
Esgobaethol, 1991. Y mae’r mesur hwn, a gymeradwywyd gan yr eglwys a’r senedd, yn
sefydlu’n ffurfiol y Byrddau Addysg esgobaethol a swydd y Cyfarwyddwr Addysg esgobaethol.
Er 1991 diwygiodd pob llywodraeth y Mesur i sicrhau ei fod yn cyfateb i’r ddarpariaeth gyfredol,
yn enwedig yng nghyd-destun rôl a chyfrifoldebau Cyfarwyddwr Addysg yr esgobaeth a’i Bwrdd
Addysg. O ganlyniad, y mae dealltwriaeth glir o rôl a gorchwyl yr eglwys oddi mewn i’r
gyfundrefn addysg. Yng Nghymru, rhagdybiwyd bod y rhan fwyaf  o’r gorchwylion hyn yn bod
am nad yw gwaith y bartneriaeth yn effeithiol hebddynt, ond oni chydnabyddir hwy yn ffurfiol a’u
datblygu fel y newidia’r ddeddfwriaeth gyda threigl amser gall anawsterau ac anghydfod yn
hawdd godi. Y mae angen i’r Eglwys yng Nghymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru gydweithio
i sicrhau dealltwriaeth glir o rôl y Byrddau Addysg esgobaethol. I gynorthwyo yn hyn o beth,
cynwysasom yn Atodiad CH ddetholion o Fesur Byrddau Addysg Esgobaethol 1991 sy’n
ymwneud â rôl Cyfarwyddwr Addysg a Bwrdd Addysg yr esgobaeth.

2.11 Y mae gennym ddau gynnig penodol i’w hychwanegu at y pwyntiau cyffredinol a wnaed
yn y paragraff  blaenorol. Yn gyntaf, nodasom effaith cyhoeddi gan yr Adran Plant, Ysgolion a
Theuluoedd yn Lloegr y ddogfen Faith in the System, datganiad ar y cyd â’r holl grwpiau
crefyddol sy’n darparu addysg a gyllidir yn gyhoeddus yn Lloegr ar rôl a phwysigrwydd
partneriaeth. Awgrymwn y gallai Llywodraeth Cynulliad Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr yr
Eglwys yng Nghymru, yr Eglwys Gatholig ac enwadau a chrefyddau eraill i ystyried i ba raddau
y gallai cyhoeddiad o’r fath gynorthwyo i egluro’r modd y mae grwpiau crefyddol yn ymwneud
ag ysgolion ac addysg yng Nghymru ac yn eu cefnogi.

2.12 Y mae a wnelo ein hail gynnig â’r gwahaniaethau rhwng yr ymadrodd llafar a ddefnyddir
yn aml yn y cyfryngau am ysgolion yr Eglwys yng Nghymru a’r Eglwys Gatholig a’r ymadrodd
a ddefnyddia’r gyfraith i’w disgrifio. Credwn fod yr ymadrodd llafar ‘ysgolion ffydd’ yn traethu
barn ar natur ysgolion Cristnogol nas cefnogir gan y ffeithiau. Gwell gennym yr ymadrodd
ysgolion â chymeriad crefyddol, sy’n deillio o Ddeddf  Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 ac
sy’n gywirach disgrifiad o rôl ysgolion     Cristnogol yn y gyfundrefn addysg. Byddai’n gymorth
o safbwynt eglurder ac osgoi anghydfod yn y gyfundrefn pe gallai pob corff  statudol ac eglwysig
ddefnyddio’r disgrifiad sydd yn y gyfraith yn hytrach na’r talfyriad hwylus a ddefnyddir gan rai.

2.13 Geilw dyfodiad Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac effaith hynny ar y gyfundrefn addysg yng
Nghymru, am ailfeddwl ynglŷn â’r modd y mae’r Eglwys yng Nghymru yn trefnu ei hymwneud
â datblygu polisi addysg ac y mae’r Gymdeithas Genedlaethol yn ei chefnogi yn y gwaith hwn.
Hyd at 1999 cynrychiolai’r Gymdeithas Genedlaethol yr Eglwys yng Nghymru yn San Steffan
ar faterion yn ymwneud â deddfwriaeth ac â’r penderfyniadau gweinyddol sy’n dilyn newidiadau
mewn deddfwriaeth a pholisi. I wneud y gwaith hwn yn effeithiol, mynychai swyddogion y
Gymdeithas Genedlaethol gyfarfodydd Cyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau yng Nghymru a
rhoi iddynt yr un gefnogaeth ag a roddent i esgobaethau Lloegr. Er 1999, a chanolbwynt polisi
a gweinyddiaeth yn symud yn gynyddol o Lundain i Gaerdydd, nid yw’r dull hwn o weithio mor
effeithiol ag y bu.

2.14 Mae’n amlwg i’r Grŵp Adolygu fod yn rhaid i’r Eglwys yng Nghymru, fel partner llawn yng
nghyfundrefn addysg y wlad, fod yn awr mewn sefyllfa i ddatblygu ei hymateb ei hun i bolisïau
deddfwriaethol a gweinyddol Llywodraeth Cynulliad Cymru  ac i gyfrannu at eu datblygiad.
Golyga hyn fod yn rhaid iddi fedru datblygu polisi yn enw’r Eglwys yng Nghymru yn ei
chyfanrwydd a thrafod ar sail y polisi hwnnw gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru a phartneriaid
eraill yn y gyfundrefn addysg. Ar hyn o bryd, fe ddigwydd hynny yng nghyfarfodydd tymhorol y
Cyfarwyddwyr Addysg esgobaethol â Chyfarwyddwr Addysg y dalaith (sydd hefyd yn
Gyfarwyddwr Addysg Esgobaeth Llandaf). 
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2.15 Hyd yn hyn, gweithiodd y trefniant hwn yn dda, ond y mae iddo’r anfantais sydd i bob
trefniant anffurfiol, sef  nad oes unrhyw atebolrwydd clir am waith a wneir ar y cyd, nac ychwaith
unrhyw gyfundrefn sy’n galluogi’r Eglwys yng Nghymru yn ei chyfanrwydd i berchenogi’r
polisïau. Oherwydd hyn, argymhellwn greu strwythur daleithiol ffurfiol i fod yn gyfrifol am
fframwaith genedlaethol polisi’r eglwys ac am y materion ymarferol pwysig hynny, megis system
archwilio ysgolion yr Eglwys yng Nghymru o dan Adran 50, yr ymgymerir â hwy ar hyn o bryd
gan y Cyfarwyddwyr Addysg esgobaethol gyda’i gilydd ac ar eu hawdurdod eu hunain. Nid
awgryma hyn fod ar y Cyfarwyddwr Addysg esgobaethol angen eu harolygu yn y gwaith a wnânt
dros y dalaith gyfan. Awgryma, yn hytrach, fod y gwaith hwnnw’n datblygu i fod mor bwysig fel
ei bod yn bryd i’r Eglwys yng Nghymru ei gefnogi a’i berchenogi a’i osod yn ddiogel oddi mewn
i’w strwythurau hi ei hun. At bwrpas yr adroddiad hwn, cyfeiriwn at y corff  newydd hwn fel Bwrdd
Addysg Statudol y dalaith. Nid yr enw sy’n bwysig, ond ei waith a sianelau ei atebolrwydd.
Cynigiwn y dylai fod yn atebol i Fainc yr Esgobion.

2.16 Bydd newidiadau o’r fath yn effeithio hefyd ar y modd y mae’r Gymdeithas Genedlaethol
yn cefnogi’r Eglwys yng Nghymru. Fe fydd yn dal yn bwysig fod yr Eglwys yng Nghymru yn
cydweithio’n agos â’r Gymdeithas er mwyn sicrhau bod ei gwaith yn cysylltu â’r hyn sy’n
digwydd yn Lloegr ac y gall hefyd fanteisio ar y gwasanaeth y gall y Gymdeithas ei gynnig mewn
perthynas â senedd San Steffan sy’n deddfu ar gyfer yr holl Deyrnas Gyfunol. Wrth gynnig
aelodaeth Bwrdd Addysg y dalaith, cynigiwn fod lle arno i’r Gymdeithas Genedlaethol, a bwriad
hynny yw rhoi mynegiant ffurfiol i’r berthynas newydd sy’n datblygu rhwng y Gymdeithas a
gwaith addysgol yr Eglwys yng Nghymru. Awgrymwn hefyd fod y Gymdeithas Genedlaethol yn
ystyried dynodi neu greu swydd gyda’r teitl o Ddirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol (Cymru) i
ddangos ymrwymiad clir i’w rôl newydd o safbwynt y gefnogaeth a gynigia i’r Eglwys yng
Nghymru yn gyffredinol ac i’w hysgolion yn arbennig.
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Aelodaeth a rôl arfaethedig Bwrdd Addysg Statudol y Dalaith

Gallai aelodaeth y Bwrdd fod fel a ganlyn:
Yr esgob sy’n gyfrifol am addysg (cadeirydd)
Un cynrychiolydd o bob esgobaeth wedi ei enwebu gan Fwrdd Addysg yr esgobaeth (yn
fwy na thebyg, cadeirydd y Bwrdd)
Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymdeithas Genedlaethol

Yn bresennol yn y cyfarfodydd
Swyddog Addysg y dalaith (ysgrifennydd)
Cyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau

Ei brif waith fyddai:
• Datblygu polisi addysg i’r Eglwys yng Nghymru i gyfateb i’w rôl yn y gyfundrefn

addysg statudol yng Nghymru.
• Sicrhau y cynrychiolir y polisi hwn ar lefel genedlaethol.
• Cymryd cyfrifoldeb am y gyfundrefn arholi Adran 50 yn ysgolion yr Eglwys yng

Nghymru.
• Cadw data cenedlaethol ar ymwneud yr Eglwys yng Nghymru ag addysg statudol a

sicrhau ei fod ar gael i dimau addysg esgobaethol ac i eraill a chanddynt ddiddordeb
cyfreithlon ynddo. 

• Arolygu datblygu Cwricwlwm Addysg Grefyddol i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.
• Cefnogi gwaith y timau addysg esgobaethol yn eu hesgobaethau.
• Datblygu cynllun cenedlaethol i ddatblygu arweinyddiaeth yn ysgolion yr Eglwys yng

Nghymru.

3614 CiW EdRev Welsh:Layout 1  10/9/09  10:00  Page 12



2.17 Dylid gweld y datblygiadau hyn ar y cyd â’n hargymhellion ym Mhennod 8 yr adroddiad hwn
ynglŷn â’r angen i roi lle amlycach i rôl a chyfrifoldebau Byrddau Addysg yr esgobaethau yn
strwythurau’r Eglwys yng Nghymru a hefyd yn fframwaith ddeddfwriaethol addysg yng Nghymru.

Beth a ddywed ein hymchwil wrthym
2.18 Ar hyn o bryd, mae gan yr Eglwys yng Nghymru 168 ysgol gynradd (sef  10.9% o’r ysgolion
cynradd yng Nghymru), 3 ysgol uwchradd, ac un ysgol uwchradd a rennir â’r Eglwys Gatholig
(sef  1.5% o holl ysgolion uwchradd Cymru). Mae’r ysgolion hyn yn rhoi addysg i 21,261 o blant
a phobl ifanc (4.4% o ddisgyblion Cymru). (Atodiad B Tablau 1-4)

2.19 Awgryma arolwg o beriglorion yr Eglwys yng Nghymru eu bod yn rhoi’r hyn sy’n cyfateb i
3,760 diwrnod gwaith i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, 5,640 o ddiwrnodau gwaith i ysgolion
cymunedol a 200 diwrnod gwaith i ysgolion Catholig. Yn ychwanegol at hyn, dylid cyfrif  yr amser
a roddir i fenter addysg yng Nghymru gan glerigion cynorthwyol ac aelodau’r timau esgobaethol.
Awgryma’r ffigyrau fod pob clerig yn yr Eglwys yng Nghymru yn rhoi, ar gyfartaledd, o leiaf
hanner diwrnod o waith mewn ysgolion bob wythnos yn y flwyddyn ysgol. (Atodiad B Tabl 5)

2.20 Dymuna’r Grŵp Adolygu ddiolch i bawb a gyfrannodd at gasglu data at bwrpas yr
Adolygiad a chred ei bod yn bwysig defnyddio’r wybodaeth sy’n awr yn ei feddiant i greu set
systematig o wybodaeth am ymwneud yr eglwys ag addysg y gall timau addysg a phwyllgorau
esgobaethol ei ddefnyddio i lywio eu gwaith.

2.21 Fodd bynnag, bu casglu data am waith yr Eglwys yng Nghymru mewn addysg yn fwy
cymhleth nag a ddisgwylid. Yr oedd nifer o ffactorau yn cyfrannu at yr anawsterau, yn eu plith:

• y pwysau ar dimau addysg esgobaethol bychain a’u tuedd naturiol i gadw gwybodaeth ar gof
yn hytrach na rhoi amser ac egni prin i gadw cofnodion;

• polisïau anghyson yn yr Eglwys yng Nghymru ar y manylion i’w cynnwys ym Mlwyddlyfrau’r
esgobaethau am ysgolion yr eglwys;

• polisïau anghyson yn yr Awdurdodau Lleol ar y modd y gwneir gwybodaeth ar ysgolion yn
hysbys;

• greddf  mudiadau sy’n cadw data i warchod ei gyfrinachedd, hyd yn oed rhag y sawl y dylid
ei rannu â hwy, naill ai ar sail cyfrinachedd a dim arall neu oherwydd ofn deddfwriaeth ar
warchod data;

• pwysau amser ar athrawon ac ymarferwyr eraill sy’n cyfyngu ar eu gallu i ymateb i geisiadau
am wybodaeth.

2.22 Derbyniasom bapur oddi wrth Gwella (fforwm arolygu ysgolion eglwys) yn nodi eu hawydd
am well gwybodaeth am ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Rhanasom beth o’u hanawsterau a’u
rhwystredigaethau.

2.23 Parodd yr anawsterau hyn inni argymell rôl i’r Bwrdd Addysg arfaethedig yn y gwaith o ddal
neu ddod o hyd i wybodaeth ar ran yr Eglwys yng Nghymru a sicrhau ei rhannu â Thimau
Addysg esgobaethol ac eraill a chanddynt ddiddordeb cyfreithlon ynddi. Dylai bod ag un corff
yn gyfrifol am hyn hwyluso’r gwaith o ddod o hyd i wybodaeth, er enghraifft ar berfformiad
ysgolion, rhagor y drefn bresennol lle y mae’n rhaid i bob esgobaeth chwilio amdani yn achos
ei hysgolion ei hun.

Beth a ddywed yr ymatebion i’r ymgynghoriad wrthym
2.24 Yn ein dogfen ymgynghorol ni fynegwyd yn glir ein cynigion am Grŵp Strategaeth Addysg
Daleithiol am i’r cynigion hynny grisialeiddio i raddau yn ystod y broses o ymgynghori. Wrth inni
drafod ein cynigion gyda gwahanol gyrff  a chanddynt ddiddordeb, daeth yn amlwg inni mai
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ffurfio Grŵp Taleithiol oedd y ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau’r statws cenedlaethol a’r cynlluniau
cenedlaethol y credwn fod ar yr Eglwys yng Nghymru eu hangen i sicrhau ei bod yn parhau yn
bartner effeithiol a deinamig yn y gwaith o ddarparu addysg yng Nghymru.

2.25 Yn nhermau’r tasgau y gwelwyd angen clir amdanynt, cefnogwyd creu bas data
cenedlaethol gan 88% o’r ymatebwyr a ddefnyddiodd ein ffurflenni ymateb. Cefnogwyd
cydnabod rôl Swyddog Addysg y dalaith a Chyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau gan 81% o’r
ymatebwyr a ddefnyddiodd y ffurflenni ymateb.

Casgliad
2.26 Mae’n amlwg oddi wrth y crynodeb byr o hanes yr Eglwys yng Nghymru yng nghyfundrefn
addysg Cymru, a’r ystadegau cyfredol ar y modd y mae’n parhau i ddarparu ysgolion, fod yna
lawer i’w ddathlu. Pryderwn mai ychydig o gefnogaeth a roddir mewn rhai ardaloedd i ffocws y
Sul Addysg traddodiadol, a gysylltir â Septwagesima ac a ddaw, felly, tua diwedd mis Ionawr,
ar waith ysgolion a cholegau. Y mae hyn oherwydd ei amseriad a hefyd am bod ei ddyddiad yn
newid bob blwyddyn oherwydd ei gysylltiad â’r Pasg. Nodwn hefyd fod mewn llawer lle
wasanaethau tua diwedd y flwyddyn ysgol i ganolbwyntio ar anghenion y rhai sy’n gadael yr
ysgol ac yn symud i gyfnod newydd yn eu haddysg neu i’r gweithle. Dymunwn gynnig ystyried
cynnal Sul Addysg yng Nghymru yn ystod ail hanner mis Medi, i ddathlu gwaith ysgolion a
cholegau ar ddechrau’r flwyddyn academaidd ac, o bosibl, yn cynnwys comisiynu athrawon,
staff  a llywodraethwyr newydd neu anfon allan y rhai sy’n mynd i golegau Addysg Bellach neu
Addysg Uwch.

2.27 Daw’n amlwg hefyd oddi wrth yr hanes a amlinellwyd ar ddechrau’r bennod hon y bydd y
Gymdeithas Genedlaethol yn dathlu ei daucanmlwyddiant yn 2011. Dyma gamp arbennig iawn
ym myd gwasanaethu addysg ac mae’n briodol i’r dathliadau adlewyrchu amrediad llawn ei
gwaith. Yn ystod 2011, felly, dymunwn sicrhau y rhoddir sylw i waith y Gymdeithas Genedlaethol
yng Nghymru.

2.28 Canolbwyntiodd y cyfan o’r bennod hon ar rôl yr Eglwys yng Nghymru fel partner yng
nghyfundrefn addysg Cymru. Tynasom sylw at rai o’r sialensiau a wyneba’r eglwys wrth iddi
barhau i ddatblygu’r bartneriaeth honno i’r dyfodol. Y mae i bartneriaeth darparu ysgolion
gyfrifoldebau lawer. Os yw i fod yn bartneriaeth ddeinamig rhaid iddi fod yn barod i groesawu
newid – newid yn natur dysgu, newid yn y modd y darperir addysg, a datblygiad yn ansawdd y
profiad addysgol i holl blant Cymru. Bydd a wnelo llawer o’r hyn a ddywedir yn y penodau nesaf
â’r materion hyn, ond y mae’n bwysig datgan yma bod y Grŵp Adolygu am weld cyfraniad yr
Eglwys yng Nghymru at y gyfundrefn addysg genedlaethol yn tyfu, nid yn dirywio. Yn y cyd-
destun hwn, wrth ad-drefnu ysgolion mewn ymateb i gynnydd neu gwymp ym mhoblogaeth
plant mewn gwahanol ardaloedd, disgwyliwn, er y bydd rhai o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru
yn cau pan nad ydynt bellach yn hyfyw, y bydd ganddi hefyd ysgolion newydd, neu ysgolion
eciwmenaidd newydd lle y bydd ganddi bresenoldeb cryf. Wrth wneud y sylwadau hyn cymerwn
yn ganiataol y bydd pawb y mae a wnelont ag adolygu darpariaeth ysgolion yn mabwysiadu
dulliau a fydd yn cymryd golwg strategol ar addysg. O ystyried ymrwymiad yr Eglwys yng
Nghymru i ddwyieithrwydd, ni welwn unrhyw reswm pam na ddylai bod ysgolion eglwys newydd
yn defnyddio’r Gymraeg yn gyfrwng addysg i rai neu’r cyfan o’r plant. 

Argymhellion
2. Argymhellwn greu Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol. Dylai’r Grŵp gynnwys yr esgob
sy’n gyfrifol am addysg (cadeirydd) ac un cynrychiolydd o Fwrdd Addysg pob esgobaeth.
Dylid gwahodd Cyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau a Swyddog Addysg y dalaith i fynychu
holl gyfarfodydd y Grŵp.

3. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn atebol i Fainc yr Esgobion am 
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fframwaith o bolisi i gyfarwyddo’r berthynas rhwng yr Eglwys yng Nghymru a’i phartneriaid
wrth ddarparu addysg ar lefel genedlaethol ac i ddilyn y cynlluniau gorau ar lefel
genedlaethol i gefnogi datblygu gwaith yr esgobaethau yn y maes hwn.

4. Argymhellwn fod Ysgrifennydd Cynorthwyol y Gymdeithas Genedlaethol yn aelod o’r
Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol i gydnabod rôl hanesyddol a pharhaus y Gymdeithas
Genedlaethol yng Nghymru ac i sicrhau cydlynu polisi ar faterion deddfwriaethol.

5. Argymhellwn fod gan y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol gyfrifoldeb dros waith
Swyddog Addysg y dalaith ac aelodau eraill o dîm ysgolion y dalaith y gellir eu penodi o bryd
i’w gilydd. 

6. Argymhellwn fod gan y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol gyfrifoldeb dros gydlynu
Arolygiadau ‘Adran 50’ yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ar lefel daleithiol.

7. Argymhellwn fod gan y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol gyfrifoldeb dros ddatblygu
cynlluniau hyfforddi at arweinyddiaeth a chynlluniau olynu i bawb y mae a wnelont ag
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru (gweler paragraff   3.44)

8. Argymhellwn fod y data a gasglwyd ar ran y Grŵp Adolygu hwn yn ffurfio sylfaen i gronfa
ddata am ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.

9. Argymhellwn bod y gronfa ddata hon yn cael ei dal dan oruchwyliaeth y Grŵp Strategaeth
Addysg Daleithiol, bod angen adnoddau digonol i reoli’r data yn effeithiol a’i fod ar gael i
dimau addysg esgobaethol a chyrff  eraill sydd â diddordeb cyfreithlon.  Dylid rhoi adroddiad
ar sut y mae pethau’n mynd i Fainc yr Esgobion o fewn deuddeng mis i gyhoeddi’r adroddiad
hwn.

10. Argymhellwn fod y Gymdeithas Genedlaethol yn ystyried creu swydd Dirprwy
Ysgrifennydd Cyffredinol (Cymru) naill ai o blith ei thîm proffesiynol presennol neu trwy
gydweithio â Bwrdd Addysg Statudol y dalaith i benodi rhywun addas.

11. Argymhellwn fod Sul Addysg yn yr Eglwys yng Nghymru, o bosibl yn ail hanner mis Medi
bob blwyddyn, i ddathlu gwaith ei hysgolion, ei heglwysi a’i haelodau ym myd addysg.

12. Argymhellwn fod y Gymdeithas Genedlaethol yn cydweithio â Chyfarwyddwyr Addysg
yr esgobaethau yng Nghymru i ddatblygu cyfraniad penodol Gymreig i ddathliadau
daucanmlwyddiant y Gymdeithas yn 2011.

13. Argymhellwn ddefnyddio’r ymadrodd ysgolion â chymeriad crefyddol, y mae iddo
ddiffiniad cyfreithiol yn Neddf  Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, ym mhob dogfen
swyddogol yng Nghymru, ac na ddefnyddir yr ymadrodd ‘ysgolion ffydd’, nad oes iddo
ddiffiniad cyfreithiol.

14. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn trafod gyda Llywodraeth
Cynulliad Cymru a all cyfle godi yn y dyfodol i sefydlu diffiniad cyfreithiol clir o
swyddogaethau a chyfrifoldebau Byrddau Addysg yr esgobaethau.

15. Argymhellwn fod yr Eglwys yng Nghymru yn ceisio cyfleoedd i ddatblygu ysgolion
newydd a dulliau newydd o ymwneud ag ysgolion o ganlyniad i ad-drefnu, datblygiadau
dychmygus yn strwythur ysgolion neu ddatblygu cyfraniad yr Eglwys at ddysgu Cymraeg
(gweler hefyd argymhelliad 32).

16. Argymhellwn fod gan bob esgobaeth yn yr Eglwys yng Nghymru Fwrdd Addysg ffurfiol.

17. Argymhellwn fod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn dechrau gweithio gyda’r Grŵp
Strategaeth Addysg Daleithiol a’r Eglwys Gatholig ac enwadau a chrefyddau eraill i ystyried
i ba raddau y byddai cyhoeddiad yng Nghymru yn gymorth i egluro’r modd y mae grwpiau
crefyddol yn ymwneud ag ysgolion ac addysg yng Nghymru ac yn eu cefnogi.
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3. Yr Ysgol, y Plwyf  a’r Gymuned  
3.1 Mae’r Eglwys yng Nghymru yn bartner ymrwymedig yng nghyfundrefn addysg statudol
Cymru. Dengys ddiddordeb a gofal am addysg yn gyffredinol yng Nghymru, nid yn unig am yr
ysgolion y mae ganddi gyfrifoldeb uniongyrchol amdanynt. Mynegir y diddordeb hwn mewn
gofal am bobl, disgyblion, staff  a gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn y gyfundrefn addysg ac am rai
meysydd penodol yng ngweithgaredd yr ysgol. Mae’r bennod hon, felly, yn ymdrin yn y lle cyntaf
â materion perthnasol i bob ysgol yng Nghymru, ac yna â materion perthnasol i ysgolion yr
Eglwys yng Nghymru yn benodol.

Pob ysgol
3.2 Mae ysgolion yn bod i ddarparu’r profiad addysgol gorau posibl i’r holl blant a ymddiriedir
i’w gofal. Golyga hyn sicrhau nid yn unig bod yr ysgol yn cyfateb i ofynion dogfennau’r
cwricwlwm cenedlaethol, sylabwsau arholiad a threfniadau arolygu, ond ei bod hefyd yn dod o
hyd i ffordd o alluogi pob disgybl i gyflawni ei botensial i’r eithaf, yn y presennol ac yn y dyfodol.
Ni all gyflawni’r nod hon ond drwy weithio mewn partneriaeth â’r rhieni a’r gofalwyr sy’n gyfrifol
am y plant. Y rhieni a’r gofalwyr sy’n darparu’r cartrefi lle y meithrinir y plant a lle y dysgir hwy
gan eu teuluoedd a’u ffrindiau. Mae’r plant yn fwyaf  tebygol o ffynnu pan gysylltir yn agos â’i
gilydd y dysgu hwn a’r addysg a ddarperir gan yr ysgol. Dylid deall popeth a ysgrifennir am
ysgolion yn y bennod hon a’r penodau dilynol yng nghyd-destun y berthynas hon o bartneriaeth
rhwng y cartref  a’r ysgol. Wedi dweud hyn, rhaid derbyn fod gan ysgolion gyfrifoldeb i’w
disgyblion a all, ar brydiau, osod straen ar y bartneriaeth hon â rhieni a gofalwyr. Rhaid i ysgolion
ddod o hyd i’r ffyrdd gorau o reoli’r gwrthdaro posibl pan fo anghenion y disgyblion yn tynnu’r
ysgol i ddadl â safbwyntiau a chredoau’r rhieni. Gall ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ddisgwyl
y bydd yr eglwys, yn lleol ac esgobaethol a chenedlaethol, yn eu cefnogi yn y gwaith o ddatblygu
perthynas â  rhieni, gofalwyr a’r gymuned ehangach.

Dechrau’n lleol
3.3 Fel arfer, mynegir mewn nifer o ffyrdd y cysylltiadau rhwng yr eglwys leol a’r ysgolion sy’n
gwasanaethu’r un ardal Y mae’r canlynol gyda’r mwyaf  cyffredin:
• gweddïo – eglwysi lleol yn sicrhau y cynhelir yr ysgol a’i hanghenion drwy weddi yn yr eglwys;
• bod yn gyfeillgar – cynrychiolwyr yr eglwys yn sefydlu cysylltiadau cyfeillgar ac adeiladol ag

arweinwyr yr ysgol;
• croesawu – annog ysgolion lleol i ymweld â’r eglwys fel rhan o’u cwricwlwm neu ar gyfer

gwasanaethau neu weithgareddau eraill, gan gyfrannu at ddatblygiad ysbrydol disgyblion;
• cyfrannu - bod yn barod i ddarparu pobl a all helpu i arwain addoliad mewn ysgolion neu fod

yn ymwelwyr ar gyfer y rhaglen Addysg Grefyddol neu feysydd eraill yn y cwricwlwm, neu
gymryd at swyddi eraill, yn cynnwys bod yn aelod o’r corff  llywodraethu;

• cefnogaeth fugeiliol – bod yn barod i ddarparu cefnogaeth fugeiliol i unigolion neu i grwpiau
yn yr ysgolion mewn ymateb i geisiadau gan yr ysgolion;

• cysylltu –  galluogi ac annog cysylltu rhwng yr ysgol a’r gymuned leol ehangach.

Ni all pob eglwys gyfrannu'r cyfan o’r pethau hyn, ac ni fyddai pob ysgol yn dymuno eu
defnyddio; ond y mae llawer enghraifft ohonynt oll.

Sut y mae’r eglwys ehangach yn cefnogi ysgolion?
3.4 Sianelir y gefnogaeth a gynigir i ysgolion gan yr Eglwys yng Nghymru yn  bennaf  trwy waith
timau addysg esgobaethol, ac yn y rhan fwyaf  o esgobaethau gan ‘Ymwelwyr yr Esgob’ sy’n
cydweithio â hwy. Ym mhob esgobaeth, y mae Cyfarwyddwr Addysg esgobaethol sy’n rhoi
arweiniad i’r Tîm Addysg i gynrychioli’r eglwys ym myd addysg  a chynrychioli byd addysg yn
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yr eglwys. Bydd angen i’r Cyfarwyddwr sicrhau bod plwyfi a deoniaethau yn cael eu hannog a’u
cefnogi yn eu gwaith ym myd addysg, yn ogystal â gweithio’n uniongyrchol gyda’r ysgolion.
Bydd yn cefnogi timau arwain yr ysgolion ac athrawon Addysg Grefyddol mewn ysgolion
uwchradd. Bydd hefyd yn cefnogi llywodraethwyr ysgolion. Mewn rhai esgobaethau, bydd gan
y Cyfarwyddwr gydweithwyr i’w helpu yn y gwaith hwn a chynnig eu harbenigedd penodol.
Swydd allweddol yw un y Swyddog Ysgolion, sy’n darparu cefnogaeth ynglŷn â’r cwricwlwm i
ysgolion cynradd yr esgobaeth. Bydd gan y Swyddog Ysgolion brofiad cyfredol neu ddiweddar
o ysgolion a’r cwricwlwm, a gall fod yn athro sy’n rhannu’r swydd honno â’r cyfrifoldebau
esgobaethol. Pan fydd y rhai sy’n cefnogi cwricwlwm yr ysgol yn wirfoddolwyr, efallai y penodir
hwy gan yr esgob, a bydd ganddynt y teitl ‘Ymwelwyr yr Esgob’.  Gan amlaf, tasg Ymwelydd yr
Esgob yw ymgorffori gofal bugeiliol yr esgob yn ysgolion ei esgobaeth. Mewn un esgobaeth,
rhoddir cymorth pellach i’r Cyfarwyddwr gan Swyddog Adeiladau a Chyfraith.

Arolygu

Yn 2006 sefydlwyd corff  a elwir Gwella i oruchwylio’r arolygu statudol ar gymeriad Cristnogol
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Cadarnhaodd Deddf  Addysg 2005 yr ymrwymiad
deddfwriaethol i arolygu enwadol, ar y cyd â fframwaith arolygu cyffredinol Estyn. Mae
Gwella yn goruchwylio hyfforddiant cychwynnol a pharhaus arolygwyr ac yn cydlynu ag
Estyn i sicrhau’r safonau uchaf  gydol y broses arolygu.

Erbyn hyn sefydlodd yr Eglwys yng Nghmru ddull o arolygu ar y cyd â  phroses Estyn. Fe’i
sylfaenwyd ar dri Chwestiwn Allweddol sy’n barnu yn gyntaf  effaith cymeriad Cristnogol yr
ysgol ar ei disgyblion cyn mynd rhagddo i ystyried effeithiolrwydd gofal bugeiliol a
chyd-destun cymunedol yr ysgol ac effeithiolrwydd ei harweinyddiaeth a’i rheolaeth.

Disgwylir llawer oddi wrth yr arolygwyr enwadol. Disgwylir y gallant dywys yr ysgol trwy’r
arolwg fel rhan o broses barhaus o welliant. I’r pwrpas hwn, cynhyrchwyd deunydd
hunan-werthuso i arwain ysgolion.

Yn y cyfamser, y mae perthynas gadarnhaol yn datblygu gydag Estyn, ac y mae trefn gytûn
o arolygu ysgolion eglwys ar y gweill.

3.5 Tasg arall y bydd y Cyfarwyddwyr Addysg esgobaethol yn ymgymryd â hi yw cefnogi
ysgolion drwy’r broses arolygu, a sicrhau fod digon o bobl gymwys ar gael i arolygu Addysg
Grefyddol yn yr Ysgolion a Gynorthwyir gan yr Eglwys yng Nghymru, ac addoliad ac ethos ym
mhob un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.  Fe all arolygwyr a hyfforddwyd i wneud hyn
gyfrannu hefyd at waith yr esgobaeth yn cefnogi pob ysgol yn y rhannau hyn o’r cwricwlwm. Mae
gwaith y timau addysg esgobaethol mewn perthynas â phob ysgol yng Nghymru yn
canolbwyntio ar y meysydd canlynol gyda golwg ar ethos a’r cwricwlwm.

A. Addoli ar y Cyd
3.6 Mae’r Eglwys yng Nghymru yn cefnogi Addoli ar y Cyd mewn ysgolion trwy
• waith clerigion lleol yn ymweld ag ysgolion i arwain addoliad ac yn croesawu ymweliadau

gan ysgolion i’w heglwysi i’r un diben;
• gwaith aelodau’r timau addysg esgobaethol, ac mewn rhai esgobaethau, Ymwelwyr yr Esgob;
• arolygu’n statudol Addoli ar y Cyd yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, a thrwy’r fframwaith

a gynhelir gan yr eglwys at y broses arolygu hon;
• cyfrannu arbenigedd a chefnogaeth ac adnoddau sylweddol trwy sefydliadau a mudiadau

sy’n bartneriaid (er enghraifft, y Gymdeithas Genedlaethol, Coleg Prifysgol y Drindod,
Caerfyrddin ac ymddiriedolaethau elusennol fel Ymddiriedolaeth y Santes Fair).

3.7 Cred y Grŵp Adolygu fod addoli mewn ysgolion yn bwysig: y mae’n cyfrannu’n sylweddol
at ddatblygu ethos yr ysgol, yn amlygu ei gwerthoedd, yn cyfrannu at ddatblygiad ysbrydol
disgyblion, ac yn rhoi cyfle iddynt ddysgu am addoli ac am draddodiadau mawl gwych crefydd
yn gyffredinol ac, yn benodol, y traddodiadau hynny a fu’n bwysig yng Nghymru ac sy’n dal i fod
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yn bwysig. Gan hynny, yr ydym yn credu y dylai addoliad barhau i fod yn ofyniad statudol ym
mhob ysgol.

B. Addysg grefyddol
3.8 Mae’r Eglwys yng Nghymru yn cefnogi Addysg Grefyddol mewn ysgolion trwy:
• ymrwymiad ei chynrychiolwyr ar Gynadleddau Ymgynghorol Sefydlog yr  Awdurdodau Lleol

ar Addysg Grefyddol;
• gwaith clerigion lleol yn ymweld ag ysgolion i gyfrannu at y cwricwlwm Addysg Grefyddol, yn

croesawu ymweliadau gan ysgolion i’w heglwysi ar gyfer y diben hwn, a phan fo ganddynt
arbenigedd, yn cyfrannu at ddatblygiad y cwricwlwm yn yr ysgol;

• gwaith aelodau’r timau addysg esgobaethol (gan gydnabod yn neilltuol waith Swyddogion
Ysgolion esgobaethol) ac, yn y rhan fwyaf  o achosion, Ymwelwyr yr Esgob;

• y maes llafur Addysg Grefyddol a ddatblygodd ar gyfer ysgolion yr Eglwys yng Nghymru;
• arolygu Addysg Grefyddol yn yr ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir gan yr Eglwys yng

Nghymru ac mewn rhai ysgolion Gwirfoddol a Reolir gan yr Eglwys yng Nghymru;
• gwaith Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin yn cefnogi dysgu Addysg Grefyddol;
• cyfraniad ariannol sylweddol ymddiriedolaethau elusennol fel Ymddiriedolaeth y Santes Fair.

3.9 Ymrwymodd y Grŵp Adolygu i annog Addysg Grefyddol o safon uchel sy’n anelu at alluogi
plant i ddysgu am grefyddau’r byd a  arddelir yng Nghymru, a dysgu oddi wrthynt, ac am y
dreftadaeth grefyddol unigryw Gymreig. Dylai hyn fod yn hawl i bob plentyn ym mhob ysgol yn
y Gymru gyfoes. Yn achos plant a fegir mewn teuluoedd neu gymunedau lle y mae crefydd yn
bwysig, dylai Addysg Grefyddol gyfoethogi eu dealltwriaeth o’u credoau. Yn achos plant a fegir
mewn teuluoedd neu gymunedau lle nad yw crefydd yn bwysig, mae Addysg Grefyddol yn
gymorth iddynt ddeall beth sy’n bwysig ym mywydau pobl eraill. Dylai hyn arwain at well
dealltwriaeth oddi mewn i gymunedau a rhyngddynt. Yn achos pob disgybl, y mae’n bwysig o
safbwynt deall y dreftadaeth a’r cyfoeth diwylliannol o’u cwmpas yng Nghymru a’r byd. Mae’r
sawl sy’n gwadu pwysigrwydd Addysg Grefyddol ac Astudiaethau Crefyddol mewn perygl o
amddifadu eu disgyblion o’r dreftadaeth hon.

C. Datblygiad Ysbrydol a Moesol
3.10 Mae datblygiad Ysbrydol a Moesol yn bynciau trawsgwricwlaidd, ac felly yn un o’r meysydd
lle y mae diddordeb penodol yr Eglwys yng Nghymru mewn addysg yn cyffwrdd â holl
weithgarwch ysgol.  Mae’r Eglwys yng Nghymru yn cefnogi datblygiad Ysbrydol a Moesol
disgyblion yn ysgolion Cymru trwy:
• ymrwymiad ei chynrychiolwyr ar Gynadleddau Ymgynghorol Sefydlog yr  Awdurdodau Lleol

ar Addysg Grefyddol, lle’r ymdrinnir â datblygiad Ysbrydol, Moesol, Cymdeithasol a
Diwylliannol;

• gwaith clerigion lleol yn ymweld ag ysgolion i arwain addoliad, ac yn croesawu ymweliadau
gan ysgolion i’w heglwysi i’r un diben;

• gwaith aelodau’r timau addysg esgobaethol, ac mewn rhai esgobaethau, Ymwelwyr yr Esgob;
• arolygu Addoli ar y Cyd yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, a thrwy’r fframwaith a gynhelir

gan yr eglwys at y broses arolygu hon;
• gwaith Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin, yn cefnogi meithrin a datblygu athrawon yng

nghyd-destun ffydd ac arferion Cristnogol;
• cyfraniad ariannol sylweddol ymddiriedolaethau elusennol fel Ymddiriedolaeth y Santes Fair.

3.11 Cred y Grŵp Adolygu fod datblygiad Ysbrydol a Moesol pob disgybl yn dasg bwysig y mae
ysgolion yn cyfrannu’n arwyddocaol ati. Mae’r grŵp yn pryderu y bydd, efallai, duedd mewn
rhai ysgolion i gredu – o fod wedi canolbwyntio ar y maes hwn yn ystod y 1990au – y gellir yn
awr ei adael i arferion a defodau sefydledig. Cred y Grŵp Adolygu fod datblygiad ysbrydol a
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moesol yn cyfrannu’n fawr at ddatblygiad y plentyn cyfan, ac y dylid annog ysgolion i rannu a
datblygu arferion gorau yn y maes hwn. Dylid rhoi’r adnoddau i gefnogi’r timau addysg
esgobaethol.

CH. Addysg mewn Perthnasoedd Personol
3.12 Nid dim ond yr hyn a drafodir yn ystod gwersi Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd
yw Addysg Perthnasoedd, er y gall fod yn ganolbwynt yn ystod y gwersi hyn. Yn hytrach, y mae
a wnelo â’r hyn a ddysgir am berthnasoedd rhwng pobl a’i gilydd drwy ddod yn aelod o gymuned
yr ysgol. Y mae a wnelo nid yn unig â pherthnasoedd rhwng partneriaid, ond hefyd â
pherthnasoedd ag aelodau o’r teulu estynedig, y gweithle a ffrindiau; nid yn unig â materion byr-
dymor, ond â pherthnasoedd a all bara gydol oes. Y mae, felly, wrth galon cyfraniad yr ysgol at
baratoi disgyblion ar gyfer bywyd fel oedolion. Mae’r Eglwys yng Nghymru yn cefnogi Addysg
Perthnasoedd mewn ysgolion trwy

• waith clerigion lleol yn ymweld ag ysgolion
• gwaith aelodau timau addysg esgobaethol, ac mewn rhai esgobaethau, Ymwelwyr yr Esgob;
• adnabod cymeriad Cristnogol unigryw ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, a’r fframwaith sy’n

ei gefnogi, drwy’r broses arolygu;
• cyfrannu arbenigedd, cefnogaeth ac adnoddau sylweddol drwy sefydliadau a gweithleoedd

sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r Eglwys yng Nghymru.

3.13 Cred y Grŵp Adolygu fod angen gwneud mwy i greu fframweithiau ar gyfer Addysg
Perthnasoedd a fydd yn ystyried credoau, yn annog ymrwymiad ac yn datblygu’r gallu i fad-
dau a chymodi fel rhan o natur hanfodol y berthynas rhwng pobl a’i gilydd.

D. Cyfrifoldeb am yr Amgylchedd
3.14 I Gristnogion y mae’r gorchymyn beiblaidd i ddangos cyfrifoldeb am y byd naturiol a’i
gyfoeth yn mynd yn ôl i benodau cyntaf  llyfr Genesis. Caiff  ysgolion, felly, gefnogaeth barod yr
eglwys i raglenni dysgu sy’n annog neu’n datblygu byw’n gyfrifol mewn cytgord â gweddill y
cread. Ymhellach, rhoddir pob anogaeth i ysgolion sy’n gweithredu i gefnogi rhaglenni dysgu
o’r fath trwy gymryd camre i leihau eu defnydd o ynni neu i sicrhau defnyddiau cynaliadwy wrth
gynllunio datblygiadau newydd yn nhechnoleg neu adeiladau’r ysgol.Cefnoga’r Eglwys yng
Nghymru stiwardiaeth dda ar yr amgylchedd mewn ysgolion trwy:

• annog ei hysgolion ei hun i gymryd rhan mewn cynlluniau sy’n hyrwyddo dysgu am yr
amgylchedd;

• sicrhau bod yr adeiladau y bydd yn eu comisiynu yn seiliedig cyn belled ag y bo modd ar
ddefnyddiau cynaliadwy;

• gwneud yn glir y berthynas rhwng gwaith o’r fath yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru a’u
hethos Cristnogol.

DD. Diogelu Plant
3.15 Gesyd Deddf  Addysg 2002 ddyletswydd ar bob corff  llywodraethol i ddiogelu a hyrwyddo
lles y plant yn yr ysgol. Rhaid i ddiogelu fynd ymhellach na sicrhau bod y plant yn gorfforol
ddiogel. Dylent fedru mwynhau eu haddysg mewn man lle y gallant deimlo’n hyderus a diogel
a lle y perchir hwy fel bodau dynol o werth. Rhaid i’r parch hwn gynnwys parchu eu daliadau
crefyddol os oes ganddynt rai neu os megir hwy mewn teulu neu gymuned a chanddynt
ddaliadau o’r fath. Cefnoga’r Eglwys yng Nghymru ddiogelu plant trwy:
• y safonau y mae’n eu gosod i bobl sy’n cynrychioli’r eglwys mewn ysgolion a mannau addysg

eraill;
• yr arferion a sefydlwyd yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru i ddiogelu plant; 
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• gwaith aelodau timau addysg yr esgobaethau ac, mewn rhai esgobaethau, Ymwelwyr yr
Esgob.

3.16 Er bod arferion da mewn llawer man, cred y Grŵp Adolygu fod angen gwneud mwy i
sicrhau bod plant yn ddiogel yn amgylchfyd yr ysgol. Yn y cyd-destun hwn y mae’n pryderu’n
arbennig am arolwg Francis a Robbins o 30,000 o blant 13-15 mlwydd oed, Urban Hope and
Spiritual Health – the Adolescent Voice (Epworth, 2005), lle’r adroddir bod cyfran sylweddol
uwch o blant a chanddynt ymlyniad crefyddol yn poeni am gael eu bwlio yn yr ysgol nag sydd
o blant heb ymlyniad crefyddol. Rhaid i bob ysgol gymryd o ddifrif  bob ffurf  ar fwlio yng
nghymuned yr ysgol neu o’i hamgylch. Yn dilyn yr ymchwil hwn, dylai polisïau ysgolion ar fwlio
gydnabod ac ymateb i achlysuron pan fu cred grefyddol yn ffactor wrth ddewis rhai i’w bwlio.

3.17 Yn y paragraffau uchod, sydd i gyd yn ystyried materion sy’n effeithio ar bob un o ysgolion
Cymru, nodasom ymhle y mae’r Eglwys yng Nghymru yn ymwneud â’r materion dan sylw. Ni
ddylem gau’r adran hon heb dynnu sylw at nifer aelodau’r Eglwys yng Nghymru sy’n mynegi eu
disgyblaeth Gristnogol trwy eu hymrwymiad i’w gwaith fel athrawon, staff  cefnogi,
llywodraethwyr neu wirfoddolwyr mewn ysgolion o bob math. Bydd gennym fwy i’w ddweud am
y grŵp pwysig hwn ym Mhennod 6.

Beth a ddywed ein hymchwil wrthym

3.18 Yn y bennod flaenorol cyfeiriasom at ymrwymiad clerigion yr Eglwys yng Nghymru
i weithio mewn ysgolion a chyda hwy. Mae’n amlwg oddi wrth yr ymchwil hwn fod y
berthynas sylfaenol rhwng y plwyf a’r ysgol neu’r ysgolion cynradd o’i fewn yn gweithio’n
effeithiol yn y rhan fwyaf  o leoedd. Dangoswyd hyn yn ein harolwg o ysgrifenyddion
Cynghorau Plwyf Eglwysig yn ogystal ag yn ein harolwg o beriglorion. Yr oedd yr un mor
amlwg nad yw hyn o angenrheidrwydd yn wir am y berthynas rhwng plwyfi ac ysgolion
uwchradd. Y mae hyn i’w ddisgwyl am fod ysgolion uwchradd yn gwasanaethu
ardaloedd eang a bod ganddynt nifer o eglwysi unigol y gallent gysylltu â hwy. Fe all fod
o gymorth ystyried y berthynas ag ysgolion uwchradd yn orchwyl i’w gydlynu gan y
deoniaethau trwy’r eglwysi a fedr eu cynrychioli orau naill ai oherwydd ffactorau
daearyddol neu am ei bod yn amlwg fod gan unigolion penodol ddoniau arbennig at y
gwaith. Gorau oll pe gellid cydlynu’r gwaith yn eciwmenaidd. (Atodiad B Tabl 8)

Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru
3.19 Crybwyllir nifer o’r meysydd cefnogaeth i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru mewn mannau
eraill yn yr adroddiad hwn, yn enwedig yn yr adrannau ar athrawon ac adeiladau. Mae’r Grŵp
Adolygu yn disgwyl y bydd holl ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn gymunedau Cristnogol
effeithiol sy’n ymrwymedig i ddarparu’r addysg orau bosibl i’w holl blant a phobl ifanc. Mae’r
eglwys yn cynnig cefnogaeth i’r ysgolion hyn trwy:
• waith clerigion lleol yn ymweld ag ysgolion i arwain addoliad, i wasanaethu ar y corff

llywodraethol ac i roi gofal bugeiliol i’r staff  a’r plant a’u rhieni;
• gwaith aelodau’r plwyf  neu’r eglwys leol sy’n rhoi o’u hamser i fod yn aelodau o’r cyrff

llywodraethu;
• gwaith aelodau’r timau addysg esgobaethol, ac mewn rhai esgobaethau, Ymwelwyr yr Esgob;
• arolygu Addysg Grefyddol, Addoli ar y cyd ac ethos yr ysgol, ynghyd â’r fframwaith y mae’n

ei chefnogi ar gyfer y broses arolygu hon;
• cyfraniad sylweddol Ymddiriedolaeth y Santes Fair i gyllido Canolfan Genedlaethol Addysg

Grefyddol Cymru yn y gorffennol, a’r cyllid y mae’n ei roi yn awr at Ganolfan y Santes Fair
yn Llyfrgell Deiniol Sant.

3.20 Un o’r ffyrdd y gellir cyfleu natur cymuned yr ysgol yw drwy brosbectws neu lyfryn ysgol
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a gyhoeddir bob blwyddyn. Fel rhan o’r gwaith a wnaed ar gais yr Adolygiad, casglwyd a
dadansoddwyd yn ofalus brosbectws 80% o’r ysgolion. Cyfyd y pwyntiau a drafodir yn y
paragraffau canlynol i gyd o’r dadansoddiad hwnnw, neu fe’u seiliwyd ar wybodaeth a ddaeth
ohono.

Dewis y rhieni
3.21 Mae gan bob un o’r Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir gan yr Eglwys yng Nghymru a
phob un o’i Hysgolion Sylfaen awdurdod dros fynediad. Golyga hyn  fod y llywodraethwyr, mewn
ymgynghoriad â’r awdurdod lleol, yn gyfrifol am benderfynu ar bolisi mynediad yr ysgol.  Mewn
rhai Ysgolion Gwirfoddol a Reolir, dirprwyodd yr Awdurdod Lleol – sef  yr awdurdod cyfreithlon
ar fynediad i bob Ysgol a Reolir yn Wirfoddol ac Ysgol Gymunedol – bwerau tebyg.
Gwasanaetha nifer o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru y pentref  neu’r ardal lle y lleolir hwy, a
lle nad oes, ar lefel gynradd, ddewis realistig arall i nifer o rieni am fod yr anawsterau o gludo
plant i’r ysgol gynradd nesaf  yn rhy fawr. Mae rhai o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru mewn
ardaloedd lle y mae gan rieni nifer o ysgolion i ddewis o’u plith. Mewn ardaloedd o’r fath, mae’n
bwysig fod pob rhiant yn ymwybodol o’r meini prawf mynediad y bydd awdurdod yr ysgol yn eu
cymhwyso pe digwydd i’r ysgol gael mwy o geisiadau nag sydd ganddi o leoedd. Mae’n
anffodus, felly, nad yw rhai o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn nodi’r meini prawf  hyn yn
llyfryn yr ysgol, er gwaetha’r ffaith bod gofyn cyfreithiol ar iddynt wneud hynny.  Efallai i hyn
ddigwydd oherwydd bod dryswch rhwng ‘meini prawf mynediad’ a ‘threfniadau mynediad’.  Mae
trefniadau mynediad – sy’n delio â’r adeg a’r modd y croesewir plant i gymuned yr ysgol – yn
bwysig, ond nid yr un mohonynt â’r meini prawf neu’r polisi mynediad.  Er mwyn cynorthwyo
rhieni i wneud penderfyniad, dylai ysgolion adolygu eu llyfrynnau a sicrhau eu bod yn
cydymffurfio â’r gyfraith yn hyn o beth.

3.22 Cynaliasom brosiect bychan i ystyried y rhesymau pam fod rhieni yn dewis ysgolion yr
Eglwys yng Nghymru ar gyfer eu plant.  Derbyniwyd atebion gan 708 o rieni plant sydd yn
mynychu ysgolion yr Eglwys yng Nghymru mewn dwy esgobaeth.  Er bod y rhan fwyaf  o
ymatebion wedi dod o ysgolion lle y mae dewis, nododd 54% o’r ymatebwyr mai’r ysgol leol
oedd yr un yr oedd eu plant yn ei mynychu, a nododd 80% fod yr ysgol o fewn dwy filltir i’w
cartref  (y pellter cerdded statudol ar gyfer plant cynradd). Nododd nifer o’r ymatebwyr yr oedd
yr ysgol eglwys yn ysgol leol iddynt eu bod yn aelodau gweithredol o’u heglwys leol. Awgryma
hyn nad gwir, yn sicr yn achos ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, yr hollt a gyflwynir weithiau wrth
sôn am ysgolion â chymeriad crefyddol – naill ai eu bod yn gwasanaethu ardal ddaearyddol leol
neu eu bod yn casglu plant o deuluoedd Cristnogol o ardal helaeth.  Mae rhesymau rhieni dros
ddewis ysgol i’w plant bob amser yn gymhleth, ond nodwyd dau brif  reswm gan dri chwarter yr
ymatebwyr, sef  ‘hunaniaeth’ yr Eglwys yng Nghymru a’r hyn a welir fel ‘safonau uchel’ yr ysgol.
Bydd cyrff  llywodraethu a staff  ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn ceisio dangos yn glir
gymeriad crefyddol yr Eglwys yng Nghymru yn eu hysgol, a chyflawni’r safonau uchaf  posibl o
addysg i’w disgyblion.  Dylent gael eu calonogi fod cyfran mor uchel o’r rhieni yn rhannu’r
dyheadau hynny.

Mynediad
3.23 Archwiliwyd meini prawf mynediad holl ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru i weld i
ba raddau y defnyddid categorïau gwahanol i benderfynu pa blant a ddylai gael mynediad pe
bai mwy na’r uchafswm wedi gwneud cais am le yn yr ysgol. Gwiriwyd meini prawf mynediad
yr ysgolion hynny nad oedd eu llyfryn ar gael neu na chynhwyswyd eu meini prawf yn y llawlyfr,
drwy gysylltu â’r awdurdodau lleol – â’u gwefannau, fel arfer.

3.24 Mae angen cyflwyno’r data a ganlyn yn ofalus. Os rhoddir blaenoriaeth i frodyr a chwiorydd
plant sydd eisoes yn yr ysgol, yna penderfynir natur mynediad i’r ysgol ar y meini prawf eraill a
ddefnyddir, oherwydd mai’r rhai hynny a ddefnyddiwyd i ganiatáu mynediad i aelod cyntaf  y
teulu.  Os mai i ardal ddaearyddol ddiffiniedig y rhoddir y safle uchaf  yn y meini prawf, yna bydd
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yr ysgol yn gwasanaethu’r holl blant lleol y mae eu rhieni yn dymuno iddynt gael mynd iddi –
mewn geiriau eraill, bydd hon yn ysgol y gymdogaeth.  Dim ond os bydd yr ysgol yn rhoi’r
flaenoriaeth uchaf  i blant rhieni sy’n mynychu’r eglwys, a bod nifer digonol o blant rhieni sy’n
mynychu’r eglwys i lenwi’r rhan fwyaf  o’r lleoedd yn yr ysgol, y gellir dweud bod yr ysgol yn
gweithredu polisi o ddethol ar sail crefydd.

3.25  Mae 77% o holl ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn rhoi blaenoriaeth i ganiatáu mynediad
i blant sy’n byw yn yr ardal y mae’r ysgol yn ei gwasanaethu.  Dim ond 23% sy’n dynodi y rhoddir
blaenoriaeth i blant y mae eu rhieni’n mynychu eglwys. Yn ymarferol, fe all na olyga hyn ond nifer
fechan iawn o blant yn rhai o’r ysgolion hyn, ac efallai y bydd rhai o’r plant yn y categori hwn
yn byw’n lleol, fel y dengys ein hymchwil i’r rhesymau a rydd rhieni dros ddewis ysgol eglwys.
Mae’n bwysig bod y rhai hynny sy’n dadlau ynglŷn â rôl ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn y
gyfundrefn addysg yn cymryd sylw o’r ffeithiau hyn.

Mynediadau

Er bod nifer y disgyblion yn gostwng ledled Cymru, y mae gormod o ddisgyblion yn
nifer o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Y mae’n anochel bod hyn yn arwain at siomi
rhieni na allant gael lle i’w plentyn yn ysgol eu dewis. Rhaid i ysgolion a’u
llywodraethwyr ymdrin â sefyllfa o’r fath yn ofalus a sensitif.

Wyneba ysgolion uwchradd yn y trefi sialens arbennig. Y maent yn aml yn tynnu eu
disgyblion o gynifer â 50 o wahanol ysgolion cynradd. Mater o bwys mawr i
lywodraethwyr ac esgobaethau yw sicrhau cydbwysedd rhwng gwasanaethu
anghenion a dymuniadau myfyrwyr a’u teuluoedd a gofalu na orlwythir yr ysgol â
disgyblion.

Fel rheol, awdurdodau addysg yr esgobaethau sy’n rheoli’r broses statudol o apelio,
a thros y blynyddoedd diwethaf datblygodd cryn arbenigedd ar ymdrin ag apeliadau
ynglŷn â mynediad.  Dangosodd y paneli apêl, sy’n dilyn Cod Ymarfer Llywodraeth
Cynulliad Cymru, eu gwerth, a darparant broses sensitif a chyfiawn sydd hefyd, hyd
yn oed i lygad barcud Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, yn un lem.

Anghenion Dysgu Ychwanegol
3.26 Dangosodd ein hymchwil ei bod yn gymharol brin i destun llyfrynnau ysgolion wneud y
cysylltiad rhwng polisïau’r ysgol ar blant ag anghenion dysgu ychwanegol, sut bynnag y diffinnir
hwy, ac ethos yr ysgol neu ei hunaniaeth Gristnogol. Mae hyn yn syndod, oherwydd dylai fod
yn amlwg y bydd ysgol a sefydlwyd ac a gynhelir ar werthoedd Cristnogol yn adlewyrchu’r gred
fod pob unigolyn yn fod dynol unigryw y mae Duw yn ei garu. O hyn, y mae’n dilyn y bydd yr
ysgol yn ceisio darparu rhaglen addysg a fydd wedi ei threfnu’n arbennig nid at anghenion y
mesur cyfartalog yn y dosbarth, ond yn hytrach at anghenion pob plentyn unigol a’i holl
hynodweddau. Nid yw’r polisi ar anghenion dysgu ychwanegol, y mae ar bob ysgol ei angen,
yn rhywbeth ar wahân i weddill polisïau’r ysgol – yn hytrach, dylai ddeillio o galon y polisïau
hynny.  (Atodiad B Tabl 9)

3.27 Ni ddylai ysgol eglwys betruso cyn caniatáu mynediad i blant ag anghenion dysgu
ychwanegol os ydynt yn cwrdd â meini prawf mynediad yr ysgol, neu pan fydd gan yr ysgol le
ar eu cyfer a’r ddarpariaeth arbenigol. Dylai pob ysgol sicrhau fod y meini prawf mynediad yn
adlewyrchu’r parodrwydd hwn. Ein gobaith yw y bydd ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn effro
i’r cyfle i ddatblygu eu darpariaeth arbenigol.  (Gweler paragraffau 4.10 a 4.11)

Plant ‘mewn gofal’
3.28 Mae ar blant sydd yng ngofal yr Awdurdod Lleol neu sydd mewn cartref  maeth angen
addysg ar yr union yr un telerau â phob plentyn arall. Golyga hyn os bydd gan rai o ysgolion yr
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Eglwys yng Nghymru bolisi mynediad a seiliwyd ar  leoliad daearyddol na ddylai plant mewn
gofal gael anhawster wrth wneud cais am le yn yr ysgol. Gall problemau godi pan fydd gormod
wedi gwneud cais am le, neu pan fydd y llywodraethwyr yn gwneud eu penderfyniadau ar
fynediad yn gynnar yn y flwyddyn cyn mynediad arfaethedig y plentyn i’r ysgol.  Gall yr
anawsterau o’r fath godi am fod rhai o’r plant hyn yn cyrraedd yr ardal a wasanaethir gan yr
ysgol ar ôl i’r llywodraethwyr gwblhau’r broses fynediad.

3.29 Pan fydd gan ysgol yr Eglwys yng Nghymru bolisi mynediad sy’n rhoi blaenoriaeth i blant
y mae eu rhieni yn weithgar yn yr eglwys, dylai’r llywodraethwyr sicrhau na fydd y modd y
gweithredir y polisi yn ymarferol yn arwain at sefyllfa sy’n anffafrio caniatáu mynediad i blant
‘mewn gofal’.

3.30 Gall plant ‘mewn gofal’ ymddangos yn nalgylch yr ysgol unrhyw bryd, ac mae’n bwysig fod
eu mynediad i’r ysgol mor rhwydd ag y bo modd. Dylai pob corff  llywodraethol sicrhau bod eu
polisïau wedi eu hadolygu i sicrhau bod ynddynt sylw priodol i anghenion plant ‘mewn gofal’.

Darpariaeth ddwyieithog Gymraeg
3.31 Mae’n anodd gwybod oddi wrth y llyfrynnau a dderbyniasom o’r ysgolion a oes polisi
trefnus a chyson ar ddwyieithrwydd ledled y dalaith. Y mae hyn i’w ddisgwyl, oherwydd y mae
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn gweithredu mewn un ar hugain o’r awdurdodau lleol yng
Nghymru, a’r rhan fwyaf  ohonynt yn gwasanaethu’r gymuned sydd o amgylch yr ysgol. O gofio
bod pob awdurdod yn debyg o ddehongli’r polisi cyffredinol ar ddwyieithrwydd i adlewyrchu’r
amgylchiadau yn ei ardal, a bod angen i bob ysgol ddehongli’r polisïau a dderbynia  yng
ngoleuni ei hardal ei hun ac anghenion ei disgyblion, ni ddylai fod yn syndod nad yw’r
llyfrynnau’n gyson. Er hynny, yr ydym yn awyddus i’r mater hwn fod yn eglur yn yr Eglwys yng
Nghymru. Barn y Grŵp Adolygu yw y dylai pob plentyn yng Nghymru, erbyn y bydd yn un ar
ddeg oed, fod yn gwneud cynnydd sylweddol at allu cyfathrebu’n hawdd yn Gymraeg a
Saesneg, ac erbyn ei fod yn gadael addysg lawn amser, y dylai allu siarad y ddwy iaith a
gwerthfawrogi cyfoeth diwylliannol a threftadaeth y ddwy, a’r ffyrdd gwahanol o feddwl y mae
defnyddio’r ieithoedd yn rheolaidd yn ei gynrychioli. I’r perwyl hwn, credwn y byddai’n
ddefnyddiol pe bai holl ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn adolygu eu llyfrynnau i sicrhau eu
bod nid yn unig yn cynnwys polisi’r Awdurdod Lleol ar ddysgu’r ieithoedd, ond yn nodi hefyd sut
y bydd cynnydd tuag at yr amcanion hyn yn cael ei gyflawni yn yr ysgol. Derbyniwn y gall hyn,
mewn rhai ysgolion, arwain at newid yng nghydbwysedd y gwaith yn y ddwy iaith, ac fe’n
calonogid gan y canlyniad hwnnw pe bai’n golygu bod y ddwy iaith yn cael eu dysgu’n fwy
effeithiol. Am fanylion am nifer ysgolion yr Eglwys yng Nghymru sy’n dysgu drwy gyfrwng y
Saesneg, y Gymraeg neu’r ddwy iaith, gweler Atodiad B Tablau 3, 5 a 6.

3.32 Y mae dyhead yn y Grŵp Adolygu am i’r Eglwys yng Nghymru gynyddu nifer ei hysgolion
lle yr addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg, ond ni ellir cyflawni hyn heb wneud yr adolygiadau a
awgrymir uchod pan fydd hi’n amlwg bod angen newid o’r fath ac y cefnogir hynny gan y rhieni,
gan weithio gyda’r awdurdod lleol a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Gallai ysgolion mwy sy’n
perthyn i’r Eglwys yng Nghymru ystyried ffurfio dwy wahanol ffrwd, y naill yn defnyddio Cymraeg
yn gyfrwng addysg a’r llall yn defnyddio Saesneg.

3.33 Mae’r Eglwys yng Nghymru yn eglwys ddwyieithog, a dylai fod yn glir i’r sawl y mae a
wnelont â chynllunio darpariaeth newydd y byddai ysgol eglwys gyfrwng Cymraeg, pan fyddai
hynny’n briodol ac yn derbyn cefnogaeth leol, yn ychwanegiad yr un mor ddefnyddiol i gwmpas
dewis rhieni ag unrhyw fath arall o ysgol.

3.34 Yn yr ymatebion i’n hymgynghoriad tynnodd nifer fechan o ymatebwyr ein sylw at yr
anawsterau a brofir weithiau gan oedolion na chawsant gyfle i ddysgu un o ieithoedd swyddogol
y wlad i chwarae rhan lawn ym mywyd yr ysgol fel gweithiwr, gwirfoddolwr neu lywodraethwr. Yn
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, disgwyliwn ysbryd o anogaeth a haelioni at y rhai hynny sy’n
dal i ddysgu’r naill iaith neu’r llall fel y gellir lleihau’r anawsterau hyn.
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Addoliad mewn ysgolion ac Addysg Grefyddol
3.35 Dyma feysydd y gellid disgwyl i ysgolion eglwys ragori ynddynt, neu o leiaf  ddangos
ymrwymiad sylweddol atynt. Er na fydd llyfrynnau ysgol o bosibl yn rhoi darlun cywir o
bwysigrwydd y meysydd hyn ym mywyd yr ysgol, mae’n siomedig fod nifer ohonynt yn rhoi cyn
lleied o le iddynt, ac eithrio datganiadau moel am y ficer yn dod i’r ysgol. Mae’r llyfrynnau yn
gyfle i roi gwybod i rieni a darpar rieni  beth sydd o’r pwysigrwydd mwyaf i’r ysgol. Mae’n amlwg
oddi wrth yr ymchwil a wnaed ar gyfer yr Adolygiad nad yw nifer o ysgolion yn manteisio ar y
cyfle hwn. (Atodiad B Tablau 9 a 10)

3.36 Yn benodol, nid oes bron yr un ysgol yn crybwyll yn ei phrosbectws y berthynas rhwng ei
rhaglen addoli a’r traddodiad Anglicanaidd, nac ychwaith werth addysgol addoli yn yr ysgol na’r
cyfiawnhad drosto. Ym mharagraff  3.7 soniasom am rai o’r ffyrdd y mae addoliad a baratowyd
ac a adnoddwyd yn dda yn cyfoethogi’r ysgol fel cymuned ac yn cyfoethogi hefyd brofiad
addysgol pob plentyn. Nid oes raid eu hailadrodd yma gan y byddant yn wybyddus yn ysgolion
yr Eglwys yng Nghymru. Fodd bynnag, y mae mantais ychwanegol i addoliad ysgolion yr Eglwys
yng Nghymru y teimlwn y dylem dynnu sylw ati. Pan fo gan ysgol hunaniaeth grefyddol amlwg
a pherthynas dda â’r gymuned addolgar leol, y mae dadl gref  dros gysylltu’r deunydd (emynau,
caneuon, gweddïau, ymatebion etc) a ddefnyddia yn ei haddoliad â’r hyn a ddefnyddir yn yr
eglwys. Pan wneir hynny, mae’n debyg o fod yn adnodd o ddeunydd ysbrydol y gall y plant sy’n
mynychu’r ysgol adeiladu arno gydol eu bywyd. Yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, bydd yr
adnodd hwnnw’n adlewyrchu’r traddodiad Anglicanaidd fel y mynegwyd ef  yng Nghymru, yn
Gymraeg a Saesneg. Mewn llawer achos o’r fath teimlwn fod polisi’r ysgol ar addoli yn ymdrin
yn ddigonol â’r materion hyn. Onid e, byddem yn disgwyl i’r sawl a fu’n arolygu’r ysgolion hyn
o dan drefniadau arolygu Adran 50 dynnu sylw at y peth yn eu hadroddiad. Lle nad yw’r broblem
yn ddim ond camgyfatebiaeth rhwng polisi ac arfer yr ysgol a’r hyn a ddywedir yn y llyfryn,
mater cymharol hawdd yw i’r corff  llywodraethol ei ddatrys.

3.37 Yr ydym yn ymwybodol fod y timau addysg, yn enwedig trwy waith y Swyddogion Ysgolion
ac Ymwelwyr yr Esgob, wedi cymryd camau i gefnogi a datblygu addoli yn ysgolion yr Eglwys
yng Nghymru. Credwn fod angen neilltuol am waith pellach yn y maes hwn i godi lefel y
ddealltwriaeth a’r arfer ym maes addoliad mewn ysgolion. Gellir adlewyrchu hyn wedyn yn
llyfryn yr ysgol a’r ddogfennaeth gysylltiol.

Cysylltiadau rhyngwladol
3.38 Mae’r Grŵp Adolygu yn ymwybodol o’r arferion da sy’n bodoli mewn llawer ysgol gyda
golwg ar ddatblygu cysylltiadau ag ysgolion mewn gwledydd eraill. Mae’n hanfodol i addysg
pob plentyn ei fod yn dod i wybod am amrywiol bobloedd a gwledydd y byd ac yn dod i gysylltiad
â hwy. Gobeithiwn fod pob un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn deall pwysigrwydd
cysylltiadau o’r fath ac yn gweithio i’w datblygu. Y mae’r Eglwys yng Nghymru yn rhan o’r
cymundeb Anglicanaidd byd-eang y mae ganddo draddodiad cryf  o ddarparu addysg lle bynnag
y bo. Rhydd hyn gyfle aruthrol i ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol yn ymestyn o gymdeithasau
datblygedig iawn megis Unol Daleithiau’r America ac Awstralia i lawer o wledydd y trydydd byd
yn Affrica a lleoedd eraill. Sefydlodd llawer o esgobaethau gysylltiadau ag esgobaethau
Anglicanaidd, neu esgobaethau yn perthyn i eglwysi sydd mewn cymundeb â’r Eglwys
Anglicanaidd, mewn mannau eraill o’r byd. Lle na wneir hynny eisoes, fe ellid ac fe ddylid
ehangu’r cysylltiadau hyn i gynnwys ysgolion.

Perfformiad yr ysgol
3.39 Rhan allweddol o unrhyw adolygiad o ysgolion yw ystyriaeth o’u perfformiad cyfredol. Bydd
yn amlwg fod yr Adolygiad hwn yn cymryd golwg eang iawn ar rôl ysgolion ac ar ystod y
dangosyddion y dylid eu defnyddio i’w mesur. Cynnwys y rhain ddata ar ganlyniadau arholiadau

Eglwys yng Nghymru 24 Adolygiad Addysg

3614 CiW EdRev Welsh:Layout 1  10/9/09  10:00  Page 24



a phrofion yn ogystal â chanlyniadau arolygon ac amryw fesurau eraill. Yn anffodus, y mae rhy
ychydig o ysgolion uwchradd yn perthyn i’r Eglwys yng Nghymru i sicrhau y byddai unrhyw
ystyriaeth o’u canlyniadau arholiadau yn rhoi cymhariaeth ystadegol arwyddocaol ag ysgolion
uwchradd eraill yng Nghymru. Nid felly y mae yn achos ysgolion cynradd yr eglwys. Yr ydym
yn ddiolchgar i Ymddiriedolaeth Teulu Fischer am roi inni ganlyniadau Cyfnod Allweddol 2 am
y tair blynedd ddiwethaf  ac i Lywodraeth Cynulliad Cymru am sicrhau caniatâd i hynny. Dengys
y canlyniadau fod gan ysgolion yr Eglwys yng Nghymru fel grŵp sgôr ‘Gwerth Ychwanegol’ a
‘Gwerth Cyd-destunol Ychwanegol’ ychydig yn uwch nag ysgolion cynradd eraill yng Nghymru
mewn Saesneg, Gwyddoniaeth a Mathemateg. Dengys Tablau 11 i 15 yn Atodiad B fod y
datganiadau hyn yn dal yn wir pan grwpir yr ysgolion yn ôl y math o ardal y maent yn ei
gwasanaethu neu yn ôl statws.Tanlinella dadansoddiad o’r data ar gyfer pob esgobaeth ar
wahân (Tablau 16 i 21 yn Atodiad B) rai gwahaniaethau arwyddocaol. Dangosant fod gan yr
Eglwys yng Nghymru rai ysgolion cyfrwng Cymraeg hynod o effeithiol, ond bod rhai ardaloedd
lle y bydd yn rhaid i’r awdurdod lleol a’r tîm esgobaethol gynyddu eu cefnogaeth i wella’r ysgol.

3.40 Mae’r sefyllfa ynglŷn ag asesu’r Gymraeg yn fwy cymhleth. Fe all fod y rheswm am hynny
yn gyfuniad o’r gyfran o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru sydd mewn ardaloedd Cymraeg eu
hiaith a’r nifer gymharol fechan sy’n defnyddio’r Gymraeg yn iaith dysgu. Mater dyrys yw bod
y sgôr am y Gymraeg yn is yn Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru a Reolir yn Wirfoddol nag yn
ei hysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol. 

3.41 Syndod i’r Grŵp Adolygu oedd dysgu nad yw’r data hwn ar ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru, hyd yn oed ar ei wedd ehangaf, ar gael yn rheolaidd i’r timau addysg esgobaethol.
Pe bai’r data hwn ganddynt, os yn bosibl am bob ysgol unigol, byddai ganddynt well arfogaeth
i weithio gyda’r ysgol a chyda chydweithwyr yn yr awdurdodau lleol i gefnogi a datblygu’r
ysgolion hynny y mae angen gwella eu perfformiad ac i annog y rhai y mae eu perfformiad
eisoes yn foddhaol neu’n well. Cydnabyddwn bod tensiwn rhwng ar y naill law yr angen i sicrhau
na chesglir data oddi wrth ysgolion fwy nag unwaith ac y perchir yr hyn sydd i fod yn gyfrinachol
ac, ar y llaw arall, sicrhau y gall y sawl y mae arnynt angen y data er mwyn chwarae rhan mewn
datblygu addysg ddod o hyd iddo. Awgryma ein profiad ni nad yw’r atebion cyfredol i’r  materion
hyn yn foddhaol. 

Arweinyddiaeth yr ysgol a datblygiad proffesiynol
3.42 Bydd yn amlwg fod y Grŵp Adolygu yn disgwyl llawer oddi wrth ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru a, thrwy oblygiad, oddi wrth eu harweinwyr. I arwain ysgol â’r ffydd Gristnogol yn
ganolog iddi rhaid wrth ddealltwriaeth glir o ddiwinyddiaeth arweinyddiaeth a sut yr ymarferir hi
yn ogystal ag o’r modd y gellir adlewyrchu ym mywyd beunyddiol yr ysgol ymadroddion megis
‘parchu’r unigolyn fel bod dynol unigryw a wnaed ar ddelw Duw ac a gerir gan Dduw’. Ni olyga
hyn y gall dealltwriaethau diwinyddol gymryd lle medrusrwydd proffesiynol uchel wrth arwain
ysgol ond yn hytrach y bydd dealltwriaethau diwinyddol yn ysbrydoli medrusrwydd o’r fath yn y
rhai a all ddarparu’r arweinyddiaeth orau yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Awgryma’r
datganiadau moel hyn fod yn rhaid wrth gynllun datblygu proffesiynol i alluogi athrawon sy’n
dymuno arwain un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, neu sy’n addas i wneud hynny, i
ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol i gyflawni’r cyfrifoldebau hyn.

3.43 Gwnaed llawer o waith i sicrhau bod rhaglen gadarn o ddatblygiad proffesiynol ar gael i
athrawon i roi iddynt y sgiliau i arwain ysgol. Mae’r Grŵp Adolygu yn awyddus i sicrhau bod y
rhaglen hon, neu ffyrdd cysylltiedig â hi, yn galluogi’r athrawon hynny sydd fwyaf addas i arwain
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru i ddatblygu’n broffesiynol. Dylai’r datblygiad hwn anelu at
alluogi’r athrawon i gyrraedd stad pan fydd eu harweinyddiaeth yn sicrhau bod yr ysgol a
ymddiriedwyd i’w gofal yn ffynnu a hwythau’n profi’r boddhad personol a ddaw o gyflawni eu
galwedigaeth.

3.44 Gwelwn ddwy ffordd ymlaen. Yn gyntaf, dylid cynnwys yn y rhaglenni datblygiad
proffesiynol sydd eisoes yn bod elfennau perthnasol i arwain ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.
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Golyga hyn drafod gofalus gyda’r darparwyr presennol fel bod digon o ofod a hyblygrwydd oddi
mewn i’w rhaglenni i alluogi cymryd yr agwedd hon o ddifrif. Yn ail, dylai’r Grŵp Strategaeth
Addysg Daleithiol geisio cydlynu a datblygu cynllun cenedlaethol o ddatblygiad proffesiynol i
athrawon sy’n gweithio yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, neu’n ymddiddori ynddynt, i redeg
yn gyfochrog â rhaglenni darparwyr eraill. Golygai hyn y byddai angen ysgafnhau’r pwysau o
du mathau eraill o ddatblygiad proffesiynol i alluogi athrawon i gymryd rhan. Yn ymarferol,
credwn mai’r peth gorau yw deall y ddwy ffordd hyn nid fel dau ddewis gwahanol ond fel dwy
ran p gyfangorff  y gellid ei ddatblygu mewn partneriaeth â Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru
a Chanolfan y Cymhwyster Cenedlaethol Proffesiynol i Brifathrawon. 

Timau Addysg Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a’r Eglwys Gatholig

Un o lwyddiannau eciwmenaidd y blynyddoedd diwethaf  yw’r cydweithio cryf  rhwng timau
addysg esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a thimau addysg esgobaethol yr Eglwys
Gatholig. Rhydd sefydlu yn statudol ysgolion eglwys agenda gyffredin i’r ddwy eglwys a,
chyda 250 o ysgolion yn gwasanaethu mwy na 50,000 o ddisgyblion, y mae’r sector ysgol
eglwys yn fwy nag unrhyw Awdurdod Addysg Lleol yng Nghymru.

Bydd y timau addysg yn cyfarfod â’i gilydd bob tymor i rannu gwybodaeth ac arbenigedd.
Mae cwmpas y cyfarfodydd hyn yn ymestyn i bob maes ym myd addysg a bydd swyddogion
o Lywodraeth Cynulliad Cymru a chyrff  eraill sy’n bartneriaid yn ymweld â hwy yn aml.

Nodwedd bwysig arall yw cyfarfodydd gyda’r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol
Oes a Sgiliau. Dwg y rhain ynghyd agweddau strategol ac agweddau gweithredol gwaith
Cyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau a’u timau ledled Cymru.

Gweithio gydag Ysgolion Catholig
3.45 Mae’r Grŵp Adolygu yn croesawu’r berthynas waith agos rhwng y timau addysg
esgobaethol a’u cymheiriaid yn yr Eglwys Gatholig. Yn neilltuol, fe’n calonogwyd yn fawr gan
ddatblygu Ysgol Uwchradd Sant Joseff  ar y cyd rhwng y Catholigion a’r Anglicaniaid yn
Wrecsam, yr ymwelasom â hi ar gyfer ein cyfarfod yn Chwefror 2008.  Credwn fod cydweithredu
o’r fath yn bwysig iawn, a gobeithiwn y bydd y berthynas waith agos sy’n bodoli yn arwain at
gydweithredu pellach mewn meysydd eraill yn y dyfodol. Y mae presenoldeb aelodau o’r Eglwys
Gatholig ar y Grŵp Adolygu yn dangos y pwysigrwydd  a rydd y ddwy eglwys ar y cydweithio
hwn, ac yn ganlyniad ymarferol iddo.

Argymhellion
19. Argymhellwn fod pob deoniaeth bro yn yr Eglwys yng Nghymru yn sefydlu gweithgor
bychan, ar y cyd, efallai, a deoniaethau eraill, o bobl gyda’r profiad neu’r gallu i gysylltu
rhwng eglwysi a sefydliadau addysgol i gydlynu gweinidogaeth yr eglwys i ysgolion
uwchradd.

20. Argymhellwn fod timau addysg esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru yn gweithio mewn
partneriaeth agos â’r Awdurdodau Addysg lleol i gefnogi datblygiad personol cyfannol,
datblygiad ysbrydol a chyflawniad academaidd pob plentyn yn ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru. 

21. Argymhellwn fod y timau addysg esgobaethol yn ceisio sicrhau bod eu cyfraniad at wella
ysgolion yn canolbwyntio’n glir ar weithio gydag Awdurdodau lleol i hwyluso gwella ysgolion
yr Eglwys yng Nghymru. 

22. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn ceisio sicrhau y gall y byrddau
addysg esgobaethol bob amser gael gafael ar ddata ar berfformiad ysgol.
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23. Argymhellwn fod Cyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau yn cynhyrchu cyfarwyddyd
taleithiol ar y broses fynediad i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Dylai hyn gynnwys 
cyfarwyddyd ar weinyddu mynediad, llunio meini prawf mynediad a threfniadau derbyn. Dylid
cynhyrchu’r cyfarwyddyd o fewn deuddeng mis i dderbyn yr adroddiad hwn gan Fainc yr
Esgobion, a’i ddosbarthu i gorff  llywodraethol pob un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru mor
fuan ag y bo modd wedi hynny. Dylai’r cyfarwyddyd adlewyrchu’r ddeddfwriaeth newydd ar
fynediad i ysgolion ac apeliadau ynglŷn â mynediad a ddatblygir ar hyn o bryd gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru.

24. Argymhellwn fod Cyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau yn cynnwys yn y cyfarwyddyd
ar feini prawf mynediad (argymhelliad 23) gyfarwyddyd llawn i gyrff  llywodraethol ar y meini
prawf  mynediad mewn perthynas â phlant a chanddynt anghenion dysgu ychwanegol a
phlant ‘mewn gofal’.

25. Argymhellwn fod holl gyrff  llywodraethol ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn adolygu eu
polisïau ar faterion fel anghenion dysgu ychwanegol i sicrhau y gosodir hwy yn glir yn
fframwaith hunaniaeth a chymeriad yr ysgol fel un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.

26. Argymhellwn fod y timau addysg esgobaethol yn sefydlu gweithgor i adolygu’r arfer o
addoli yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Dylai’r gweithgor ddatblygu strategaeth eglur i
ddatblygu addoli ar y cyd, gan adeiladu ar yr arfer cyfredol gorau.   Dylid hysbysu Mainc yr
Esgobion o fewn dwy flynedd pa gynnydd a fu yn y gwaith.

27. Argymhellwn ddarparu cyfleoedd hyfforddi i holl arweinwyr ysgolion eglwys i’w hannog
i archwilio’r berthynas rhwng addoli mewn ysgolion a’r traddodiad addoli Anglicanaidd, a’r
cyfiawnhad addysgol dros addoli yn yr ysgol.

28. Argymhellwn fod y Cyfarwyddwyr Addysg esgobaethol yn cynhyrchu canllawiau i
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ar sut i adlewyrchu cymeriad Cristnogol unigryw yr ysgol
yn ei llyfryn.

29. Argymhellwn fod pob un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, wrth drefnu neu adolygu
eu cysylltiadau rhyngwladol ag ysgolion eraill, yn ystyried sut y gallant ddefnyddio
cysylltiadau esgobaethol neu blwyfol ag eraill yn y Cymundeb Anglicanaidd yn fan cychwyn
i greu cysylltiadau ag ysgolion eraill yn y Cymundeb.

30. Yng ngoleuni’r argymhellion uchod, argymhellwn fod holl ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru yn adolygu testun llyfryn eu hysgol i sicrhau ei fod yn adlewyrchu’n ddigonol arfer
a chredoau'r ysgol ei hun yng nghyd-destun polisïau’r Awdurdod lleol a’r esgobaeth.  Dylid
rhoi sylw neilltuol i ddatganiadau yn y llyfryn ar Addysg Grefyddol, addoli mewn ysgolion,
dwyieithrwydd, a pholisi mynediad yr ysgol.

31. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn cymryd cyfrifoldeb
cenedlaethol am hyrwyddo’r polisïau a amlinellir ym Mhennod 3, yn enwedig y rhai hynny y
mae a wnelont ag Addoli ar y Cyd (paragraff  3.7) ac Addysg Grefyddol (paragraff  3.9)

32. Argymhellwn fod yr Eglwys yng Nghymru yn chwilio am gyfleoedd i agor ysgolion eglwys
newydd cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg lle y mae galw am ddarpariaeth addysg
Gymraeg. Argymhellwn hefyd fod ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, sy’n ddigonol o ran
maint a lle na ddarperir ar hyn o bryd addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ystyried y
posibilrwydd o sefydlu ffrwd Gymraeg.
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4. Bob amser ac ym mhob lle: 
Cysylltu mewn amseroedd anodd

4.1 Mae llawer o’r hyn sydd wedi cael sylw hyd yma yn yr adroddiad hwn wedi canolbwyntio ar
brif  dasg addysgol ysgolion – hynny yw, addysgu.  Yn y bennod hon dymunwn droi at faes
gwahanol. Y mae a wnelo’r maes hwnnw â’r rhai hynny sydd angen cymorth neu sy’n mynd
drwy gyfnod anodd yn eu bywydau.

Strwythur gofal bugeiliol

4.2 Yng ngwaith arferol ysgol, fe fydd adegau pan wanheir addysg plentyn neu blant neilltuol
oherwydd pryderon sydd gan y plentyn naill ai am agwedd benodol ar fywyd yr ysgol, neu am
yr hyn sy’n digwydd iddo y tu hwnt i ffiniau’r ysgol. Mae ysgolion yn deall bod gofyn iddynt, os
ydynt i gynorthwyo’r plentyn i lwyddo’n addysgol, sefydlu systemau gofal bugeiliol i ddarparu’r
gefnogaeth y mae arno eu hangen.

4.3 Mae pob aelod o staff  yr ysgol yn gyfrifol am ofalu’n fugeiliol am y plant. Daw’r gofal hwnnw
yn y lle cyntaf   oddi wrth yr athro dosbarth mewn ysgolion cynradd, ac oddi wrth diwtor y
dosbarth mewn ysgolion uwchradd. Gall hyn fod yn waith heriol, ac yng nghyd-destun yr
hyfforddiant a ddarperir fel rheol i’r rhai sy’n gweithio mewn ysgolion, yn waith y bydd nifer o staff
yn teimlo na pharatowyd mohonynt yn ddigonol ar ei gyfer. Mae angen i ysgolion ystyried sut y
byddant yn paratoi eu staff  i ymgymryd â’r swyddogaethau cwnsela a chefnogi hyn. Pan fydd
caplan neu dîm caplaniaeth mewn ysgol, bydd y sawl sy’n gwneud y gwaith hwnnw mewn
sefyllfa dda i ddarparu cefnogaeth yn y maes hwn i ddisgyblion a staff.

4.4 Yn dilyn adroddiad Ymchwiliad Clywch gan Gomisiynydd Plant Cymru, yr ydym yn
ymwybodol fod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn datblygu gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion
– ysgolion uwchradd yn y lle cyntaf. Er gwaetha’r datblygiad derbyniol hwn, fe fydd o hyd
aelodau o’r staff  a fydd yn eu cael eu hunain yn lled-gwnsela. Er nad yw hyn yn ddelfrydol, ac
y gall osod straen sylweddol ar athrawon, gellid lleddfu peth o’r straen hwnnw trwy sefydlu
cyfundrefnau priodol o gymorth iddynt.

4.5 Mae ysgolion hefyd yn cydnabod y bydd yn rhaid iddynt o bryd i’w gilydd, er mwyn darparu’r
gefnogaeth y mae ar y plentyn ei hangen, ddarparu cefnogaeth i’w rieni neu ei ofalwyr. Mewn
ysgolion cynradd, y pennaeth, yn aml, sy’n gwneud y gwaith hwn. Mewn ysgolion uwchradd fe’i
rhennir rhwng nifer o staff, ac fel arfer fe’i gwneir gan yr aelod sydd â’r berthynas agosaf  â’r
rhiant. Gall hon fod yn swydd y bydd staff  yn teimlo nad ydynt yn barod iawn ar ei chyfer, pa un
bynnag a ydynt yn gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng y rhieni neu ofalwyr a’r sawl a all roi’r
cymorth gorau neu megis cwnselwyr am fod angen brys ac nad oes neb arall ar gael. Mewn
amgylchiadau o’r fath, mae’n bosibl na fydd ganddynt ychwaith y gefnogaeth bersonol y mae’r
gwaith yn gofyn amdano. Y mae gan gwnselwyr proffesiynol bron bob amser ‘oruchwyliwr’,
hynny yw, unigolyn sy’n darparu cefnogaeth bersonol, y gallant rannu ag ef  y beichiau a
rannwyd â hwy gan y rhai y buont yn eu cwnsela. Yn aml iawn, nid yw’r gwaith ‘cwnsela’
anffurfiol mewn ysgolion, boed hynny gyda’r disgyblion neu gyda’u rhieni neu eu gofalwyr, yn
cynnwys system o ‘oruchwyliaeth’ o’r fath.

4.6 Dylai ysgolion yr Eglwys yng Nghymru sicrhau bod ganddynt gefnogaeth briodol i’r rhai
hynny sy’n cwnsela plant neu eu rhieni. Gall y gofal bugeiliol a’r gefnogaeth hon ddisgyn ar
ysgwyddau llywodraethwyr yr ysgol, yn enwedig y rhai hynny sydd â sgiliau bugeiliol eu hunain.
Yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, arweinir y gwaith hwn fel arfer gan yr offeiriad plwyf.  Dyma
un rheswm pam na ddylai’r offeiriad plwyf  fod yn gadeirydd y llywodraethwyr, gan y gallai hyn
wrthdaro â’i waith bugeiliol.
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Adegau o Argyfwng Bugeiliol
4.7 Y bobl sy’n rhan ohonynt sy’n bwysig ym mhob sefydliad addysgol – staff, disgyblion,
myfyrwyr.  Heb y bobl, nid oes diben i’r sefydliadau. Ymhlith ei  amcanion y mae pob sefydliad
addysgol bron yn cynnwys ‘datblygu cymuned o ddysgu’, sut bynnag y mynegir hynny. Fel y
bydd bodau dynol yn profi adegau anodd pan â pethau o’u lle neu pan fydd colled neu
brofedigaeth, felly hefyd y bydd  sefydliadau, gyda chyfnodau o straen ac anawsterau pan fo
newidiadau, neu pan fo damwain neu brofedigaeth yn effeithio’n fawr ar y rhai sy’n rhan o’r
gymuned ddysgu.

4.8 Ar adegau o argyfwng, fe all patrymau arferol gofal bugeiliol yr ysgol fod dan bwysau mawr.
Mewn achosion o’r fath, gellir defnyddio arbenigedd clerigion lleol, neu arbenigedd y gwyddant
amdano, i gynorthwyo a chefnogi’r systemau arferol a amlinellir yn yr adran flaenorol. Er
enghraifft, y mae profedigaeth mewn dosbarth yn debyg o effeithio ar yr athro yn ogystal â’r
disgyblion, a bydd yn bwysig fod pawb a gyffyrddwyd gan y farwolaeth yn cael cymorth a
chefnogaeth wrth iddynt  hefyd geisio cynorthwyo a chefnogi ei gilydd. Datblygodd rhai ysgolion
weithdrefnau at achlysuron o’r fath.

4.9 Yn ein hargymhellion yn y bennod flaenorol (argymhelliad 19) cynigiasom fod pob
cynhadledd ddeoniaethol yn ffurfio grŵp addysg. Gallai grŵp o’r fath drefnu i ddarparu cymorth
a chefnogaeth ychwanegol i ysgolion pan fo angen hynny fwyaf.

Disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
4.10 Datblygodd rhai ysgolion eglwys arbenigedd sylweddol yn eu gofal dros blant ag
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’u cefnogaeth iddynt. Soniodd nifer o athrawon a phenaethiaid
am yr effaith gadarnhaol a gaiff  croesawu plentyn ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ar
gymuned yr ysgol. Cynorthwyodd hyn i ddatblygu arbenigedd ymysg staff, ac mewn rhai
achosion, daeth â her gadarnhaol i werthoedd yr ysgol gyfan. Nododd penaethiaid ac athrawon
fod gweithio gyda phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn rhan allweddol o’u diben fel ysgol
â chymeriad crefyddol.

Cynnwys plant trwm eu clyw mewn ysgol eglwys gyffredin
Yn Ysgol Gynradd yr Archddiacon John Lewis ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sy’n perthyn i’r
Eglwys yng Nghymru, cymer disgyblion a chanddynt anghenion dysgu ychwanegol ran lawn
yn y dosbarthiadau cyffredin. Y mae gan y plant amryw o wahanol anghenion: parlys yr
ymennydd, anhwylder sbectrwm awtistig, anawsterau cymdeithasol ac emosiynol,
anawsterau ymddygiad, dyspracsia, anawsterau dysgu penodol a chyffredinol, amhariaeth
ar olwg a chlyw.  Ffynna’r plant hyn mewn amgylchedd sy’n eu cefnogi a’u calonogi. Dysg
y plant eraill sut i fyw a chydweithio â rhai heb fod mor ffodus â hwy ac fe’u paratoir at fyw
mewn cymdeithas amrywiol. 

Anogodd presenoldeb plant trwm eu clyw yr ysgol gyfan i ddysgu iaith arwyddion. Daeth y
disgyblion a’r staff  yn fwyfwy hyddysg yn Iaith Arwyddion Prydain wrth i’r plant trwm eu clyw
symud trwy’r ysgol. Derbyniodd athrawon hyfforddiant i wella’u gwybodaeth. Defnyddir iaith
arwyddion bob amser ac ym mhob lle ledled yr ysgol. Bydd emynau a gweddïau, yn ogystal
â  sgyrsiau a gynhelir yn ystod y dydd, yn  cael eu harwyddo yn ogystal â’u llefaru. 

Synnodd un rhiant at fedr a hyder y disgyblion. Yr oedd hi a’i phlentyn yn y ciw talu mewn
archfarchnad adnabyddus. Yr oedd y wraig o’u blaen yn drwm ei chlyw ac yn ceisio’n
aflwyddiannus gyfathrebu gyda’r person wrth y til a oedd yn cael anhawster i ddeall, yn
teimlo’n annifyr ac yn amlwg yn anesmwyth. Aeth y plentyn ymlaen a chymryd yr awenau
yn hyderus, gan gyfathrebu rhwng y wraig a’r person wrth y til, a datryswyd y broblem.

4.11 Cynigia’r Grŵp Adolygu y dylid, wrth gynllunio neu ddatblygu darpariaeth ysgolion yr
Eglwys yng Nghymru, ystyried y posibilrwydd i rai o ysgolion yr eglwys gymryd cyfrifoldebau
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arbennig am blant a chanddynt fathau penodol o anghenion dysgu trwy greu neu ddatblygu
ymhellach unedau arbennig yn yr ysgol. Mae’n amlwg y byddai’n rhaid datblygu hyn mewn
cysylltiad agos â’r Awdurdod Lleol a’r esgobaeth fel y gellid llwyr werthuso’r goblygiadau
ariannol ac addysgol a gwneud cynlluniau priodol.

Beth a ddangosodd ein hymgynghoriad
4.12 Yn ein dogfen ymgynghori rhoddasom sylw arbennig i ddau argymhelliad a ddeuai i’r
amlwg, y naill yn ymwneud â materion ynglŷn â gofal bugeiliol am blant, a’r llall â materion
ynglŷn ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Derbyniodd y cyntaf  gefnogaeth 90% o’r rhai a
ymatebodd, a’r ail gefnogaeth mwy nag 85%. Yr oedd hefyd groeso i’n cynigion yn yr ymatebion
nad oedd ar ein ffurflenni ymateb, ynghyd â rhai awgrymiadau a oedd o gymorth ac y ceisiasom
eu cynnwys wrth ddatblygu ein hadroddiad terfynol. Fe’n calonogwyd yn arbennig gan ymateb
Awdurdodau Lleol i’r bennod hon.

Argymhellion
33. Argymhellwn fod corff  llywodraethu pob un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn
adolygu ei bolisïau a’i drefniadau  gofal bugeiliol i sicrhau ei fod yn deall pa gefnogaeth a
roddir i ofalwyr yn yr ysgol  i ymgymryd yn effeithiol â’r rhan hon o’u gwaith.  

34. Argymhellwn fod y grwpiau addysg deoniaethol yn ystyried pa gymorth a chefnogaeth
weddigar y gallant ei roi i ysgolion ar adegau o argyfwng.

35. Argymhellwn roddi pob cefnogaeth i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn eu gwaith gyda
disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Gan gydnabod yr arferion da sy’n bod yn
barod, anogwn ysgolion i chwilio am gyfleoedd i ddatblygu arbenigedd mewn gweithio gyda
phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, ac anogwn esgobaethau i gryfhau partneriaethau
i gefnogi hyn. Dylid rhoi ystyriaeth i’r adnoddau ymarferol a’r hyfforddiant sy’n oblygedig yn
y datganiad hwn.

36. Argymhellwn fod yr Eglwys yng Nghymru, mewn cysylltiad â’r Awdurdodau Lleol, yn
ystyried y posibilrwydd o sefydlu ysgol neu uned i ateb gofynion plant gydag Anghenion
Dysgu Ychwanegol mewn ardaloedd lle nad atebir y gofynion hynny ar hyn o bryd.
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5. Tu Hwnt i’r Ysgol: Addysg Bellach ac Addysg Uwch
5.1 Mae polisi’r Llywodraeth yn symud i gyfeiriad cynnwys pob unigolyn ifanc mewn addysg
barhaus o leiaf  hyd at 18 oed, a thu hwnt i’r oedran hwnnw yn achos llawer. Ar hyn o bryd,
cofrestrwyd 263,000 o fyfyrwyr ar gyrsiau mewn sefydliadau Addysg Bellach a 123,000 mewn
Addysg Uwch yng Nghymru. Golyga niferoedd y myfyrwyr sy’n derbyn Addysg Bellach ac
Addysg Uwch fod angen i’r Eglwys yng Nghymru ystyried y sectorau hyn o ddifrif. Y mae’r ddau
sector yn wahanol o ran eu dull o ddysgu a’r modd y byddant yn darparu ar gyfer anghenion eu
myfyrwyr. Geilw eu dulliau gwahanol am bwysleisiau gwahanol yn y ffordd y mae eglwysi yn
trefnu’r gofal bugeiliol a’r gefnogaeth y maent yn eu cynnig i’r sefydliadau hyn.

Rhoi Adnoddau i Addysg Bellach
5.2 Yn draddodiadol, canolbwyntiodd Addysg Bellach ar ddarparu cyrsiau galwedigaethol neu
ar gynnig man amgen i astudio at lefel ‘A’ i’r rhai hynny y mae arnynt angen newid sefydliadau
pan fyddant yn un ar bymtheg oed. Mewn rhai ardaloedd, ac mewn ymateb i anghenion lleol,
datblygodd y gwaith hwn yn ddarpariaeth llawer ehangach a gynigir yn bennaf  i fyfyrwyr lleol.
Bydd cyfran sylweddol o’r myfyrwyr hyn yn cyfuno eu hastudiaethau â gwaith llawn-amser neu
ran-amser, ac yn byw gartref.  Mae’n naturiol, felly, i’r eglwys ymateb i’r sefydliadau hyn ar lefel
leol. Y mae achos cryf  o blaid ymgymryd â’r gwaith hwn trwy’r ddeoniaeth yn hytrach na thrwy’r
plwyf  neu’r plwyfi y lleolir yr adeiladau neu’r coleg ynddynt (argymhelliad 19).

5.3 Mewn Coleg Addysg Bellach, addasir swyddogaeth caplaniaeth, pa un bynnag a gyflawnir
hi gan unigolyn neu gan grŵp o Gristnogion, yn unol â natur y sefydliad. Mae’r modelau sydd
i’w cael yn gyffredin yn cynnwys:
• canoli’r presenoldeb Cristnogol – hynny yw, sicrhau bod presenoldeb Cristnogol gweladwy yn

y sefydliad y gall Cristnogion sy’n gweithio neu’n astudio yno uniaethu ag ef;
• caplaniaeth ddiwydiannol – hynny yw, ystyried y sefydliad fel gweithle, a cheisio darparu

gweinidogaeth caplan i bawb sy’n gweithio yno ac i’r sefydliad ei hun;
• gofal bugeiliol – hynny yw, canolbwyntio ar anghenion bugeiliol y gymuned gyfan, a

chydweithio’n agos â darpariaeth y coleg at gwnsela a chefnogi myfyrwyr, neu fod yn rhan o’r
ddarpariaeth honno;

• presenoldeb gweladwy a phersonol – hynny yw, bod â phresenoldeb gweladwy fel y gall y rhai
sy’n dymuno siarad â’r caplan wneud hynny.

Chaplaincy in Further Education

Gall Caplaniaeth Addysg Uwch fod yn gyfartal bron o ran rhwystredigaeth a llawenydd. Ar
ddau gampws yn ein Caplaniaeth Addysg Uwch fawr iawn byddwn yn cynnal Gwasanaethau
Carolau Nadolig o gwmpas y dderbynfa (am nad oes unlle arall sy’n ddigon mawr). Fe’u
cychwynnais rai blynyddoedd yn ôl heb fawr o obaith y byddent yn ennyn fawr o ddiddordeb.
Bu’r ddau yn llwyddiant anhygoel – ar ddau gampws sy’n benderfynol o seciwlar. Y flwyddyn
ganlynol, cymerodd y myfyrwyr a’r staff  a oedd yn Byw’n Annibynnol at drefnu un ohonynt,
a bu’n rhaid defnyddio pob lle a oedd ar gael yn y dderbynfa ac ar y grisiau, ac yr oedd pobl
yn eistedd oddi ar y canllawiau ac yn gwthio o gwmpas y drysau. Yr oedd – ac y mae – yn
dystiolaeth bwerus a byw ar y ddau gampws i un o brif  swyddogaethau ffydd, sef  dod â
llawenydd a gobaith ac ystyr i unrhyw gyd-destun, amser neu le..

5.4 Ymddengys fod sawl amrywiad a chyfuniad o’r dulliau hyn yn gweithredu’n effeithiol ac yr
ydym yn ymwybodol o’r ystod o arferion a gofnodwyd gan arbenigwr Addysg Bellach Adran
Addysg Eglwys Loegr. Credwn mai’r ddeoniaeth leol, neu’r deoniaethau lleol gyda’i gilydd, ac
mewn ymgynghoriad â’r rhai sy’n gweithio yn y coleg, yw’r lle gorau i ystyried beth sydd eisoes
yn digwydd. Pan fo hynny’n dda, dylid ei berchenogi a’i annog a’i gefnogi. Pan fo angen ei
ddatblygu, yna, gan ddefnyddio’r amrywiol bosibiliadau yn adnodd, gellid gofyn i’r coleg ystyried
sut y cred y gellir ei gefnogi orau yn y dyfodol trwy ddatblygu caplaniaeth. Gall y tîm addysg
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esgobaethol neu Swyddog Addysg y dalaith gefnogi’r trafodaethau hyn pan fo angen archwilio
modelau sy’n croesi ffiniau esgobaethol.

5.5 Er mwyn bod yn y sefyllfa orau i gefnogi’r deoniaethau yn y gwaith hwn, cynigiwn fod
Swyddog Addysg y dalaith yn gofyn am gymorth arbenigwr Eglwys Loegr ar Addysg Bellach i
ddarparu amrediad o fodelau o gaplaniaeth mewn Addysg Bellach. Dylid cyfuno’r cyngor hwn
ag enghreifftiau o arfer da yng Nghymru i ddatblygu adnodd i gynorthwyo cynrychiolwyr y
deoniaethau yn eu trafodaethau â’r colegau Addysg Bellach ar y dulliau mwyaf  buddiol ac
ymarferol o symud ymlaen.

Adnoddi Addysg Uwch
5.6 Yn draddodiadol, dim ond ar ôl iddynt gwblhau lefel ‘A’ y mae Addysg Uwch wedi derbyn
myfyrwyr, a dyma, fel arfer, brofiad cyntaf  y rhan fwyaf  o fyfyrwyr o fyw oddi cartref. Mae
myfyrwyr yn dewis Prifysgol neu Goleg oherwydd priodoledd y cwrs a gynigir i’w anghenion a’u
doniau, ac weithiau oherwydd atyniad yr amgylchedd, hyd yn oed os yw hynny’n golygu teithio
pellteroedd mawr i astudio.  Bydd y rhan fwyaf  o fyfyrwyr yn astudio’n llawn amser at radd
gyntaf, ac yn symud ymlaen wedyn at astudiaethau pellach neu i’r byd gwaith. Golyga’r dull
colegol hwn o addysgu i Gaplaniaeth, fel arfer, gael ei gweld fel mater o benodi rhywun i swydd
lawn-amser i gymryd gofal bugeiliol llawn dros y rhai sy’n gweithio ac yn astudio yn y sefydliad,
gan gynnwys, yn aml, ddarparu patrwm o addoli yno. 

5.7 Y mae a wnelo un o’r newidiadau a fu’n digwydd mewn Addysg Uwch â’r modd yr ariennir
myfyrwyr neu y maent yn eu hariannu eu hunain. Arweiniodd hyn at bwysau ar fyfyrwyr i wasgu
mwy i mewn i’w dydd, efallai trwy gyfuno gwaith rhan-amser â’u hastudiaethau. Yn yr un modd,
y mae staff, yn arbennig y rhai hynny sy’n ymwneud yn bennaf  â dysgu, dan bwysau i fod yn
fwy hyblyg yn eu harferion gwaith i ymateb i’r newid yn yr amseroedd pan fydd y myfyrwyr ar
gael ac i anghenion myfyrwyr aeddfed, myfyrwyr rhan amser a myfyrwyr sy’n astudio o bell.
Bydd staff  y mae a wnelont yn bennaf  ag ymchwilio dan bwysau mawr nid yn unig i gwblhau’r
ymchwil yr ariennir hwy i’w wneud ond hefyd i sicrhau ariannu pellach at barhau eu gwaith eu
hunain a gwaith eu huned neu eu hadran. Wrth i fyfyrwyr a staff  ddod dan bwysau cynyddol i
ffitio rhagor o waith i’w diwrnod, mae’n arbennig o bwysig fod y patrwm addoli, ac yn fwy
cyffredinol, ddarpariaeth y gaplaniaeth, yn sicrhau amser a lle i fyfyrio’n gyffredinol, ac ystyried
sut y gall yr hyn a wneir adlewyrchu a chyfoethogi credoau’r unigolyn.

5.8 Mewn rhai sefydliadau, fe all y bydd y caplan hefyd yn cyfrannu at y dysgu pan fydd ganddo’r
cefndir addysgol priodol, ac ystyrir hyn yn beth priodol gan bawb. Nid yw caplaniaid o’r fath, er
eu bod yn gweithio mewn ardal ddaearyddol, fel pe baent bob amser yn gallu cysylltu’n
rheolaidd â’r clerigion sy’n gweithio yn y plwyfi lleol. Yn aml, nid ydynt yn aelodau o’r siapter na’r
frawdoliaeth leol, ac fe allant deimlo eu bod ar wahân i’w heglwys fel cyfangorff, ac eithrio’r
cysylltiad sydd rhyngddynt a’u hesgob.

5.9 Yn yr hyn a ysgrifennwyd hyd yma, fe allai ymddangos ein bod yn deall caplaniaeth mewn
Addysg Uwch mewn termau enwadol yn unig. Nid dyna’r gwir.  Mewn nifer o sefydliadau Addysg
Uwch, bydd y gaplaniaeth yn rhyng-enwadol, ac ar adegau yn rhyng-grefyddol. Bydd yr union
ffyrdd y gwneir y trefniadau hyn yn adlewyrchu anghenion y sefydliad, yr adnoddau sydd ar
gael a’r unigolyn neu’r unigolion gorau i ddarparu’r gaplaniaeth. Mae’n bwysicach penodi’r
unigolyn sydd fwyaf addas at y gwaith, waeth beth fo’i enwad, na phenodi rhywun sy’n llai addas
yn syml am ei fod yn perthyn i enwad sy’n cyd-fynd â thraddodiadau’r sefydliad neu’r ffynonellau
cyllido. Pwy bynnag fydd yn ymgymryd â’r gwaith, bydd yn bwysig iawn ei fod yn cynnal
cysylltiadau priodol â’r cymunedau Cristnogol lleol.

5.10 Mae nifer y myfyrwyr sy’n dewis astudio ar lefel Addysg Uwch yn lleol gan fyw gartref, a’r
nifer sy’n astudio ar gyfer graddau uwch neu’n astudio’n rhan-amser, yn cynyddu. Am y rheswm
hwn yn unig, heb son am unrhyw reswm arall, mae’n bwysig pontio’r hen raniad rhwng
caplaniaeth prifysgol a’r eglwys leol. 
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5.11 Mae llawer o brifysgolion yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr tramor astudio am radd gyntaf  neu
radd uwch. Fe all y bydd y rhai sy’n astudio at radd gyntaf  yn ywneud yn hawdd â gweddill y
myfyrwyr, ond mae’n bosibl na fydd hynny’n wir am y rhai sy’n astudio at radd uwch.Os ydynt
yn fyfyrwyr aeddfed, mae’n bosibl y bydd eu teulu gyda hwy ac na fyddant yn byw yn y lleoedd
y bydd myfyrwyr yn byw ynddynt fel rheol. Fe all fod gweinidogaeth arbennig i’r myfyrwyr hyn
a’u teuluoedd i’w hymarfer rhwng caplaniaeth y brifysgol a’r eglwysi neu’r grwpiau crefyddol
lleol. Gellir datblygu cysylltiadau o’r fath orau pan fo perthynas dda rhwng caplaniaeth y brifysgol
a’r eglwysi lleol.

5.12 Gellid rhoi i’r grŵp addysg deoniaethol a grybwyllwyd eisoes yn yr adroddiad hwn
(argymhelliad 19) rôl ychwanegol i feithrin y cysylltiadau a sicrhau bod gan y caplaniaid prifysgol
lleol ac aelodau tîm caplaniaeth y brifysgol y gefnogaeth a’r anogaeth y mae eu hangen arnynt.
Gallai swyddogaethau eraill y grwpiau addysg deoniaethol gyda golwg ar Addysg Uwch
gynnwys:
• annog eglwysi lleol i gynnal cysylltiadau â phobl ifainc o deuluoedd eglwysig sydd ar hyn o

bryd oddi cartref  mewn prifysgolion fel nad oes byth synnwyr bod rhywun, wrth fynd i goleg,
yn ‘gadael cartref’ ac yn ‘gadael yr eglwys’;

• annog eglwysi lleol i ystyried eu gweinidogaeth i staff  y brifysgol neu’r coleg lleol a all fod yn
aelodau o’u cynulleidfaoedd;

• meithrin cysylltiadau rhwng myfyrwyr, yn enwedig y rhai sy’n astudio at radd uwch, a
chynulleidfaoedd lleol.

5.13 Dylid yma roi sylw arbennig i grŵp bychan arall o bobl. Fe fydd gan lawer sefydliad Addysg
Bellach ac Addysg Uwch gyrff  llywodraethol. Ymhlith y llywodraethwyr ar y cyrff  hyn fe fydd
Cristnogion, rhai ohonynt yno’n benodol oherwydd eu cysylltiad â’r eglwys a rhai a enwebwyd
oherwydd gweithgareddau nad oes a wnelont â’u hymrwymiad eglwysig. Pan fo’r llywodraethwyr
hyn yn Gristnogion gweithredol, dylent wybod bod yr eglwys yn gwerthfawrogi eu gwaith a dylid
eu cynorthwyo i weld y gwaith hwnnw fel rhan o’u disgyblaeth. Bydd yn rhaid iddynt wneud rhai
penderfyniadau anodd ac fe all y bydd yn bwysig iddynt wybod bod eu gwaith yn ganolbwynt
cefnogaeth weddigar eu heglwys ac eraill sy’n gysylltiedig â hi. Dylai aelodau’r timau addysg
esgobaethol fod ar gael i gynorthwyo a chefnogi ac annog llywodraethwyr sy’n Gristnogion
mewn Addysg Bellach ac Addysg Uwch pan fo angen hynny.

Coleg y Drindod, Caerfyrddin
5.14 Mae bodolaeth Coleg Prifysgol y Drindod yn bwysig i’r Eglwys yng Nghymru am ddau brif
reswm. Yn gyntaf, dyma’r unig Sefydliad Addysg Uwch sydd gan yr Eglwys Anglicanaidd yng
Nghymru, ac y mae o’r herwydd yn dyst pwysig i gyfraniad yr eglwys i addysg ar y lefel hon. Yn
ail, mae ei swyddogaeth yn addysgu athrawon yng Nghymru yn gyfraniad pwysig i waith
ysgolion yn gyffredinol, ac ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn enwedig, ledled y dalaith.

5.15 Mae’r Grŵp Adolygu yn ymwybodol o’r cydweithio rhwng y Cyfarwyddwyr Addysg
esgobaethol a staff  Coleg Prifysgol y Drindod i baratoi a darparu hyfforddiant i athrawon ac
arweinwyr ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Mae presenoldeb prifathro’r coleg yn y Grŵp
Adolygu yn dystiolaeth bellach o’r cydweithio agos.
Yn y cyd-destun hwn, anesmwythwyd y Grŵp o glywed bod y Coleg yn ddiweddar wedi lleihau
nifer y lleoedd y gall eu cynnig i ddarpar athrawon sy’n paratoi at ddysgu trwy gyfrwng y
Saesneg. Gan mai Saesneg yw iaith y dysgu yn y rhan fwyaf  o ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru, cred y Grŵp Adolygu ei bod yn bwysig fod gan y Coleg le i’r ddwy iaith yn ei
Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon. Hoffem weld cynnal trafodaethau pellach i sicrhau mai dim
ond dros dro y symudwyd y lleoedd hyn.

5.16 Buom yn ystyried sut y gellid cryfhau’r cydweithio rhwng Coleg Prifysgol y Drindod a
Chyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau a’u timoedd. Ymddengys i ni y dylai’r gwaith hwn, pan
fo a wnelo â strategaeth daleithiol, fod yn rhan o gyfrifoldebau Bwrdd Addysg Statudol y dalaith
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a gynigir ym Mhennod 2 yr adroddiad hwn. Pan fo a wnelo ag anghenion penodol esgobaethau
unigol, fe ddeil, wrth gwrs, i fod yn rhan o gyfrifoldebau Byrddau Addysg yr esgobaethau a’u
Cyfarwyddwyr Addysg.

5.17 Mae Coleg Prifysgol y Drindod hefyd yn gwneud cyfraniad pwysig at addysg yng Nghymru
trwy ymdrechu i hwyluso cynnig Addysg Uwch i’r rhai hynny a adawodd yr ysgol heb y
cymwysterau traddodiadol y mae eu hangen i ddilyn cyrsiau israddedig. Mae pwysigrwydd
hwyluso mynediad yn allweddol i sicrhau y gall pawb a all elwa ar gyrsiau Addysg Uwch, beth
bynnag fo eu hoedran, wneud hynny.

5.18 Fe ddaeth y newyddion bod Coleg Prifysgol y Drindod a Phrifysgol Cymru, Llanbedr Pont
Steffan, wedi cytuno i gydweithio i sefydlu prifysgol newydd yn rhy hwyr i fod yn rhan o
drafodaethau ffurfiol yr Adolygiad. Hyderwn y bydd y trefniadau a wneir yn cadw hunaniaeth
Anglicanaidd Coleg Prifysgol y Drindod.

Argymhellion
37. Argymhellwn fod y grwpiau addysg deoniaethol (argymhelliad 19) yn cynnwys yn eu
briff  y gwaith o ddatblygu a chefnogi darpariaeth caplaniaeth mewn Addysg Bellach, gan
weithio’n eciwmenaidd lle bynnag y bo hynny’n bosibl. 

38. Argymhellwn fod y grwpiau addysg deoniaethol (argymhelliad 19) yn darparu cefnogaeth
leol i gaplaniaeth mewn Addysg Uwch, gan weithio’n eciwmenaidd lle bynnag y bo hynny’n
briodol. 

39. Argymhellwn fod Swyddog Addysg y dalaith yn cael gan Adran Addysg Eglwys Loegr
amrediad o ddisgrifiadau swydd ar gyfer caplaniaethau mewn Addysg Bellach ac Addysg
Uwch y gellir eu defnyddio yn adnodd i dimau addysg deoniaethol ac esgobaethol. Dylai’r
adnodd ddangos hefyd pa gefnogaeth sydd ei hangen i alluogi’r gwaith hwn.  

40. Pan wneir gwaith ar ran y dalaith gyfan, argymhellwn ddatblygu’r cydweithredu presennol
rhwng Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin, a Chyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau, a
rhoi i’r gwaith hwb strategol pellach trwy ei ddwyn o dan ofal y Grŵp Strategaeth Addysg
Daleithiol.

41. Argymhellwn fod yr Eglwys yng Nghymru ar lefel daleithiol yn cychwyn trafodaethau
brys â’r cyrff  priodol i sicrhau cadw yng Ngholeg Prifysgol y Drindod leoedd yn y ddwy iaith
at hyfforddi athrawon. Mae’n bwysig nad yw’r Coleg yn colli ei allu i baratoi athrawon, yng
nghyd-destun eu galwedigaeth, i weithio ym mhob ysgol, ac yn enwedig mewn ysgolion â
chymeriad crefyddol.
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6. Meithrin Galwedigaeth

Natur galwedigaeth
6.1 Mae dryswch yn aml rhwng y gair galwedigaeth a’r cysyniad o recriwtio i faes penodol o
wasanaeth. Tybia llawer fod synnwyr o alwedigaeth neu alwad yn datblygu yn yr unigolyn cyn
iddo geisio hyfforddiant at y gwasanaeth sy’n apelio ato. Awgryma ymchwil diweddar, o leiaf
gyda golwg ar addysgu, nad oes gan bawb o’r rhai sy’n mynd i mewn i’r proffesiwn synnwyr clir
o alwedigaeth, ond bod y  ddealltwriaeth eu bod yn gwneud y gwaith y galwyd hwy i’w wneud
gan Dduw yn cynyddu drwy brofiad, a myfyrdod gweddigar ar y profiad hwnnw. Felly, wrth
ystyried sut i feithrin yr alwedigaeth i addysgu, mae’n rhaid cydnabod bod hyn yn cynnwys mwy
na dim ond materion recriwtio.

6.2 Yn y bennod hon byddwn yn canolbwyntio ar yr alwedigaeth i ddysgu neu i wasanaethu ym
myd addysg. Yn y meysydd hyn sydd, fe gredwn, yn rhan o’n gwaith, byddwn yn cyfeirio’n
anorfod at hyfforddiant a datblygiad proffesiynol clerigion yn ogystal ag athrawon ac eraill sy’n
gweithio mewn ysgolion. Y mae hyn am bod ein hymchwil yn dangos yn glir yr amser a rydd
clerigion i weithio mewn ysgolion a gyda hwy, ac am ein bod hefyd yn dymuno gweld galluogi
clerigion ymhellach yn eu gweinidogaeth i bawb sy’n gweithio mewn ysgolion (Atodiad B Tabl
7). Beirniadodd rhai a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad ein methiant i ystyried cwestiwn
ehangach cefnogaeth yr eglwys i ystod o alwedigaethau Cristnogol, er enghraifft yn y
Gwasanaeth Iechyd neu’r gwasanaethau cymdeithasol. Yr ydym yn llwyr ymwybodol fod rhai
yn mynegi eu disgyblaeth yn y meysydd hyn ac mewn meysydd eraill. Nid ydym o’r farn fod galw
ar i’r eglwys gymryd o ddifrif  alwedigaeth i wasanaethu ym myd addysg yn gwanhau mewn
unrhyw fodd y ddadl ar iddi gymryd o ddifrif  bob galwedigaeth Gristnogol. Yn hytrach, dylai
danlinellu arwyddocâd yr alwedigaeth i wasanaeth Cristnogol a ddangosir gan lawer aelod lleyg
o’r eglwys yn eu bywyd beunyddiol.

Datblygu clerigion yn broffesiynol at waith mewn
ysgolion a chydag athrawon
6.3 Fel arfer, daw clerigion i weithio mewn ysgolion pan benodir hwy i’w swydd gyntaf  ar ôl
hyfforddi at y weinidogaeth. Fe all y bydd gan rai brofiad o weithio mewn ysgolion yn ystod eu
hyfforddiant; fe all eraill fod wedi gweithio mewn ysgolion cyn cychwyn ar yr hyfforddiant hwnnw.
Ymddengys na fydd gan y rhan fwyaf, fodd bynnag, unrhyw brofiad o weithio mewn ysgol nes
dod iddi fel un o gynrychiolwyr ffurfiol yr eglwys. Gall rhai clerigion ddarganfod neu ddatblygu
dawn arbennig i weithio mewn ysgolion a chyda hwy; gall eraill ddarganfod nad ydynt yn
gyffyrddus yn y maes hwn. O gofio bod yr ymchwil a gomisiynwyd ar gyfer yr Adolygiad hwn yn
dangos fod a wnelo bron bob offeiriad i ryw raddau â gwaith gydag ysgolion, a bod llawer
ohonynt yn rhoi amser sylweddol i’r tasgau amrywiol y gall hyn ei olygu, mae’n bwysig fod y rhai
sy’n gyfrifol am hyfforddi a chefnogi clerigion plwyf  yn ymwybodol o bwysigrwydd y
gweithgareddau hyn yn eu patrymau gweithio.

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru, Pendeulwyn, Bro Morgannwg

Bu cysylltiad hir rhwng Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru ym Mhendeulwyn ym Mro
Morgannwg wledig ac eglwys y plwyf  a’r gymuned leol. Mae cymeriad Cristnogol cryf  yr
ysgol wedi ei hen sefydlu ac y mae’n rhan arwyddocaol o’i dylanwad ar ei disgyblion.

Mae ethos yr ysgol yn cynnwys nifer o nodweddion y mae’n hawdd eu gweld yn ei bywyd
bob dydd. Mae’r cwricwlwm yn ddychmygus ac yn meithrin y plant i ddatblygu gwybodaeth
a sgiliau yng nghyd-destun myfyrdod agored a meddylgar. Ar y Sul, mae’r addoli ar y cyd yn
yr ysgol yn lledaenu i’r plwyf, lle y mae cymuned yr ysgol yn fwy na chymuned o ddysgwyr.
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Mae’r gefnogaeth fugeiliol aeddfed gan athrawon a chlerigion lleol yn llai gweladwy ond yn
effeithiol dros ben, gyda chydlynu cryf  a rhannu cyfrifoldeb bugeiliol am y plant a’u
teuluoedd.

Mae’r berthynas barhaus hon yn llifo’n ôl i fywyd beunyddiol yr ysgol, a’r plant yn eiddgar i
herio ac i dderbyn syniadau am ffydd a phrofiadau crefyddol mewn cymuned agored o
gydymddiriedaeth.

6.4 Dengys ein hymchwil fod 77% o beriglorion yr Eglwys yng Nghymru yn gweithio’n rheolaidd
mewn ysgolion cymunedol a bron i 43% yn rhoi amser hefyd i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.
Mae’n amlwg bod rhai yn gweithio yn y ddau fath o ysgol bob wythnos. Golyga hyn, er nad yw’n
wir am rai periglorion, fod y mwyafrif  helaeth ohonynt yn rhoi amser at waith rheolaidd mewn
ysgolion. Pan ofynnwyd iddynt, dywedodd 58% eu bod yn teimlo na chawsant hyfforddiant
digonol at hyn; dim ond 11% oedd o’r farn iddynt gael eu paratoi’n iawn; nid oedd y gweddill yn
siŵr. Awgryma hyn fod angen gwneud amser i’r materion hyn yn Addysg Weinidogaethol
Barhaus clerigion. Byddai cyrsiau coleg diwinyddol yn darparu profiad cychwynnol a myfyrdod
yn y maes hwn yn fuddiol iawn i glerigion sydd ar hyn o bryd yn derbyn hyfforddiant na fyddent
fel arall yn dod i wybod am waith ysgolion nes eu bod yn gynrychiolwyr ffurfiol yr eglwys
ynddynt, o leiaf  o safbwynt yr ysgol.

6.5 Yn ystod ein hymgynghoriad fe’n calonogwyd gan barodrwydd Coleg Mihangel Sant,
Llandaf, prif  ffynhonnell hyfforddiant at weinidogaeth blwyf  yn yr Eglwys yng Nghymru ar hyn
o bryd, i fynd i’r afael â’r materion hyn, ac y mae’r argymhellion a wnawn yn yr adroddiad hwn
yn adlewyrchu ein trafodaethau ag ef. Yn ystod y broses o ymgynghori yr oedd a wnelo dau o’r
argymhellion a ddeuai i’r amlwg â pharatoi clerigion at waith mewn ysgolion. Yn y ddau achos
cefnogodd dros 90% o ymatebwyr ein cynigion cyffredinol.

6.6 Credwn y dylai rhan o unrhyw gynllun hyfforddiant a ffurfiant diwinyddol at weinidogaeth
blwyf  yn yr Eglwys yng Nghymru gynnwys cyfleoedd i brofi gwaith mewn ysgolion ac, yn
arbennig ond nid yn unig, i arwain addoliad mewn ysgolion. Dylai fod dau amcan ymarferol i’r
cyfleoedd hyn:

1. cychwyn paratoi ymgeiswyr at arwain addoliad ysgolion yn y dyfodol; 
2. galluogi ymgeiswyr i gyflawni’r newid meddwl sy’n golygu symud oddi wrth wybod am

ysgol trwy brofiad fel disgybl neu riant i ddechrau deall, fel oedolyn, beth yw gorchwyl
ysgol sy’n gwasanaethu cymuned leol. 

Pe cyflenwid y ddau amcan hyn byddai’n haws i ysgolion dderbyn clerigion, yn enwedig clerigion
dibrofiad, a gallai mwy o glerigion wynebu’r rhan hon o’u gweinidogaeth yn hyderus.

6.7 Yn y paragraff  blaenorol trafodasom gynlluniau ar gyfer ymgeiswyr. Trown yn awr at Addysg
Weinidogaethol Barhaus. Mae’n amlwg mai strategaeth hir-dymor yw newid y ffyrdd y paratoir
clerigion at eu gwaith mewn ysgolion, ond gan fod y periglorion presennol yn dweud na
pharatowyd hwy’n ddigonol at weithio mewn ysgolion credwn y dylid rhoi sylw hefyd i’w
hanghenion hwy. Yn ein hargymhellion gosodwn gynllun gwaith a allai, yn ein barn ni, fod o
gymorth i ddiwallu’r anghenion hyn. 

6.8 Ym mlynyddoedd cynharaf  eu gweinidogaeth awgrymwn mai pennaf  angen clerigion yw
cymorth a chefnogaeth i arwain addoliad mewn ysgolion gan mai dyma un o’r pethau mwyaf
cyffredin a wnânt. Cynigiwn y dylai hyn fod yn rhan o Addysg Weinidogaethol Barhaus
blynyddoedd 4-7, sy’n cyfateb, fel rheol, i gyfnod curadaeth. 

6.9 Wedi hynny, credwn y dylai Addysg Weinidogaethol Barhaus i beriglorion sefydledig
gynnwys cyfleoedd i fyfyrio ar berthynas y gwaith a wnânt, neu y maent yn ceisio’i wneud, yn
eu hysgolion lleol â’r modd y maent yn meddwl am eu gweinidogaeth gyfan yn y plwyf. Byddai
hyn yn cynnwys eu rôl ar gyrff  llywodraethol a’u cefnogaeth i alwedigaeth athrawon a rhai sy’n
gweithio mewn ysgolion. Argymhelliad wedi’i gyfeirio at genhadu yw hwn. Cadarnha ein
hymchwil ddarganfyddiadau nifer o astudiaethau sy’n dangos bod eglwysi, pan fo perthynas dda
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rhyngddynt a’r ysgolion, yn enwedig ysgolion cynradd, yn gweld mwy o blant ac oedolion ifainc
yn cyfrannu at eu gweithgareddau  nag eglwysi lle nad oes cystal perthynas.

6.10 Ochr yn ochr â’r ddeubeth hyn dylai fod cyfleoedd i ddysgu am y datblygiadau a’r
newidiadau mewn addysg sy’n adlewyrchu’r newid yn anghenion disgyblion a chymdeithas ac
i fyfyrio ar y datblygiadau a’r newidiadau hynny.

6.11 Yr ydym wedi canolbwyntio yn yr adran hon ar glerigion, ond gwyddom am lawer o rai
eraill sy’n cynrychioli’r eglwys ac yn gweinidogaethu ar ei rhan i ysgolion yn eu hardaloedd, yn
enwedig Darllenwyr ac aelodau o dimau addysg deoniaethol. Credwn y gellid ennill llawer pe
cynhwysid pynciau a dulliau cyffelyb yn y cyfleoedd hyfforddi a roddir iddynt hwy. Yn wir, gwelwn
werth, yn enwedig pan fo adnoddau’n brin, mewn cynnig peth o’r hyfforddiant a ragwelwn ar y
cyd i glerigion ac eraill heb eu hordeinio sy’n gwasanaethu i ysgolion yn enw’r eglwys.

Recriwtio Athrawon, Hyfforddiant Cychwynnol a
Datblygiad Proffesiynol
6.12 Mae gan athrawon dri phrif  lwybr i fynd i mewn i’r proffesiwn. Y cyntaf  yw dilyn cwrs gradd
tair, neu weithiau bedair, blynedd mewn addysg, a hynny’n arwain at statws athro cymwys.
Cynlluniwyd rhaglenni o’r fath ar gyfer y rhai a ymrwymodd i addysgu wrth gychwyn ar Addysg
Uwch. Yr ail yw dilyn cwrs blwyddyn Tystysgrif  Addysg i Raddedigion ar ôl derbyn gradd gyntaf.
Hwn fu’r llwybr traddodiadol i athrawon a oedd yn bwriadu gweithio yn haen uwchradd byd
addysg, ond fe’i defnyddir yn gynyddol bellach at yr haen gynradd hefyd. Y trydydd llwybr, a
gynigir fel arfer i rai y mae ganddynt  eisoes gymwysterau da ac a fu’n gweithio mewn proffesiwn
neu alwedigaeth arall ers cwblhau eu haddysg gychwynnol, yw cynllun hyfforddi ‘yn y gwaith’,
lle y darperir hyfforddiant yn yr ysgol neu mewn consortiwm o ysgolion lle y mae’r athro eisoes
yn dysgu. Yn hanesyddol, gallai darpar athrawon hyfforddi naill ai yn Lloegr neu yng Nghymru,
ac yna geisio am waith yn y naill wlad neu’r llall. Yn y blynyddoedd diwethaf, o ganlyniad i
ddatblygu polisïau dwyieithog yng Nghymru a chyflwyno’r Cwricwlwm Cymreig, bu’r patrwm
hwn yn newid, ac erbyn hyn y mae’n llawer mwy tebygol y bydd athrawon yn gweithio yn y wlad
lle yr hyfforddwyd hwy.

6.13 O safbwynt yr Eglwys yng Nghymru, golyga hyn fod cyfraniad Coleg Prifysgol y Drindod,
Caerfyrddin at addysg gychwynnol a pharhaus athrawon yng Nghymru yn neilltuol o bwysig. Er
y dylai pob sefydliad sy’n addysgu athrawon yng Nghymru allu dangos sut yr adlewyrchir yn ei
gyrsiau ei ddealltwriaeth o gyfraniad yr Eglwys yng Nghymru a’r Eglwys Gatholig at addysg
yng Nghymru, yng ngholegau’r eglwys y disgwylir yr arferion a’r datblygiadau gorau yn y
meysydd hyn.

6.14 Fel rheol, recriwtir aelodau eraill staff  yr ysgol o ardal leol yr ysgol ac, er y bydd gan lawer
gyfoeth o brofiad defnyddiol, nid yw’n glir pa mor galed y mae pob ysgol neu awdurdod lleol yn
ymdrechu i sicrhau bod staff  o’r fath yn cael yr hyfforddiant cychwynnol y mae ei angen arnynt.
Mae’n amlwg mai cyfrifoldeb ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yw darparu hyfforddiant ar gyfer
staff  o’r fath yn y meysydd hynny yn ethos a pholisi’r ysgol sy’n deillio’n uniongyrchol o’r ffaith
ei bod yn ysgol eglwys.  Bydd sawl ysgol, o bosibl, yn disgwyl am gymorth yn y maes hwn oddi
wrth y tîm addysg esgobaethol ond, o gofio am y lefelau cyfredol o adnoddau, go brin y bydd y
timau hynny yn medru cwrdd â’r her hyfforddi benodol hon.

6.15 Mae sawl aelod o eglwysi lleol yn gwasanaethu fel llywodraethwyr ysgolion.  Yn ysgolion
yr Eglwys yng Nghymru, fe fydd y rhain yn cynnwys clerigion lleol sy’n rhoi amser sylweddol at
y dasg, ac enwebeion y Cyngor Plwyf  Eglwysig neu’r Bwrdd Addysg esgobaethol sy’n
llywodraethwyr sylfaen. Ym mhob ysgol, gall aelodau o’r eglwys ymuno â’r corff  llywodraethu
drwy gael eu hethol yn gynrychiolwyr rhieni neu eu henwebu gan awdurdod lleol. Er bod y rhan
fwyaf  o awdurdodau lleol yn cynnig hyfforddiant i lywodraethwyr sy’n gwasanaethu am y tro
cyntaf, nid yw’n amlwg bod ystyriaeth bob amser i faterion yn ymwneud ag ysgolion eglwys.
Mae’r timau addysg esgobaethol wedi darparu hyfforddiant i lywodraethwyr mewn ysgolion
eglwys ac, ar rai adegau, wedi cael cefnogaeth ariannol i hynny oddi wrth Lywodraeth Cynulliad
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Cymru.  Dim ond y timau addysg esgobaethol sy’n cynnig hyfforddiant i lywodraethwyr yn y
maes hwn. Mae cyfraniad llywodraethwyr at arweiniad strategol yr ysgol yn bwysig iawn, yn
enwedig wrth benodi’r pennaeth ac uwch-aelodau eraill o dîm y staff.  Er gwaetha’r gwaith da
a wnaed mewn rhai mannau, pery’r angen am ddull cyson o ddatblygu a chefnogi hyfforddi
llywodraethwyr yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Mae hyn yn gofyn am i’r esgobaethau
gymryd camau i sicrhau bod adnoddau ar gael i’w timau addysg allu arwain yn y maes hwn, ond
gallai’r Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cynulliad Cymru gynorthwyo trwy sicrhau fod yr hyn
a gynigiant hwy i lywodraethwyr yn adlewyrchu’n gyson nid yn unig y sefyllfa mewn ysgolion
cymunedol, ond hefyd y sefyllfa mewn Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol, Ysgolion a Reolir
yn Wirfoddol ac Ysgolion Sylfaen y mae i’r rhan fwyaf  ohonynt gymeriad crefyddol.

6.16 Dylid gweld y broses o ddatblygu athrawon proffesiynol da yn ddirprwy benaethiaid a
phenaethiaid yn un sy’n dechrau gyda’r hyfforddiant cychwynnol ac yn parhau ymhell ar ôl y
penodiad cyntaf  yn bennaeth. Y mae a wnelo yn rhannol â phatrymau gyrfa, ac yn rhannol â
hyfforddi a pharatoi at y dasg nesaf. Ond y mae a wnelo hefyd â rhoi i’r athrawon yr amser i
fyfyrio ar eu harferion cyfredol eu hunain, a sut y mae’r rheini’n cyfateb i’r: 
• arferion gorau mewn addysg;
• y cefndir damcaniaethol a’r ymchwil y seilir yr arferion gorau arnynt;
• eu credoau proffesiynol a phersonol eu hunain.

Y mae ar athrawon angen y cyfle i ystyried y berthynas rhwng y tair ffactor hyn.  Gall hyn fod
yn sylfaen i’r adnoddau proffesiynol y mae eu hangen nid yn unig i reoli ysgol yn llwyddiannus,
ond hefyd i arwain a datblygu ysgol i’r cyfeiriad a fydd o’r budd mwyaf  i’w disgyblion. Ochr yn
ochr â hyn, gellir hefyd ddatblygu’r sgiliau proffesiynol i ymgymryd â’r gwaith o arwain, y mae
cymaint o’r Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawon fel pe bai’n
canolbwyntio arno. 

6.17 Rhoddwyd lle i grynodeb o faterion yn ymwneud â recriwtio a hyfforddiant cychwynnol
pawb sy’n rhan o fywyd ysgolion, oherwydd cred y Grŵp Adolygu fod bylchau sylweddol yn y
ddarpariaeth gyfredol at y paratoi a’r hyfforddi cychwynnol a roddir i’r holl grwpiau hyn, yn
enwedig yn rhai o feysydd y cwricwlwm a drafodwyd ym Mhennod 3 uchod ac ym maes ethos
ysgol eglwys, a phwysigrwydd ysgolion â chymeriad crefyddol yng nghyfundrefn addysg Cymru.

6.18 Clywsom y dadleuon ynglŷn â’r pwysau ar y cwricwlwm a rydd rhaglenni hyfforddi
cychwynnol, a sut y mae’n amhosibl darparu hyfforddiant ym mhob maes, ac yr ydym, i ryw
raddau, yn derbyn y dadleuon hynny. Eto i gyd, nid yw’n dderbyniol i’r rhai sy’n ymwneud â
hyfforddiant cychwynnol yn y meysydd a restrir uchod guddio y tu ôl i’r datganiadau hyn.
Teimlwn ei bod yn deg i’r rhai y mae’n rhaid iddynt weithio gyda chanlyniadau’r diffygion hyn yn
y cwricwlwm holi ynglŷn â’r meini prawf  a ddefnyddir gan hyfforddwyr cychwynnol wrth
benderfynu beth i’w gynnwys a beth i’w hepgor. Credwn hefyd fod yr un pwysau ar amser ac
adnoddau’r rhai sy’n gofalu am ddarparu datblygiad proffesiynol parhaus, ac a fydd yn gorfod
rhoi sylw i’r materion hyn (gweler isod). Y canlyniad yw bod nifer yn y proffesiynau y mae
ysgolion yn dibynnu arnynt yn brin o’r sgiliau a’r dealltwriaethau y dylid eu darparu yn eu ffurfiad
proffesiynol a’u cefnogaeth barhaus.

6.19 Y mae meithrin synnwyr o alwedigaeth yn yr holl feysydd gwasanaethu y rhoddir sylw
iddynt yn y paragraffau blaenorol yn fater nid yn unig i’r rhai sy’n dewis ac yn darparu
hyfforddiant cychwynnol, er y bydd cymhelliad pobl at y gwaith o bwysigrwydd iddynt, ond y
mae’n dasg hefyd i’r plwyfi ac i’r Eglwys yng Nghymru fel cyfangorff. Mae nifer o elfennau
cysylltiol yn rhan o feithrin yr alwedigaeth i weithio mewn ysgolion. Mae’r rhain yn cynnwys:
• Dangos yn gyhoeddus y gwerthfawrogir y gwaith fel rhan o ddisgyblaeth Gristnogol;
• Gwrando ar y rhai sy’n gwasanaethu yn y modd hwn ar hyn o bryd, a chlywed eu storïau yn

gyhoeddus ac yn unigol;
• Darparu cefnogaeth fugeiliol i’r rhai sy’n cyflawni’r gwaith ar hyn o bryd;
• Gweddïo mewn addoliad cyhoeddus ac mewn defosiwn preifat dros y gwaith a wneir. 
• Dod o hyd i rai a all fod yn teimlo galwad i wneud y gwaith hwn, a lle bo hynny’n briodol,

trafod hynny gyda hwy.
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6.20 Nid yw dim o hyn yn anarferol, gan y bydd pob eglwys bron yn gwneud y cyfan o’r pethau
hyn, a mwy, wrth gefnogi gweinidogaeth ordeiniedig yr eglwys. Nid yw’n glir y gwneir hwy yn yr
ysgolion fel ym meysydd eraill gwasanaeth Cristnogol. Dylid rhoi i bobl yr arweiniodd eu
galwedigaeth hwy i weinidogaeth daledig neu wirfoddol yn yr eglwys leol y cyfle yn eu Haddysg
Weinidogaethol Barhaus i fyfyrio ar y gwahanol ffyrdd y mae’r eglwysi yn meithrin ac yn cynnal
yr alwedigaeth i wasanaethu Crist mewn gwaith lleyg.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus
6.21 Bydd angen i bawb sy’n gweithio mewn ysgolion neu gydag ysgolion, yn glerigion,
penaethiaid, athrawon, staff  neu lywodraethwyr, gymryd rhan mewn rhaglenni datblygiad
parhaus yn gysylltiedig â’u gwaith. Cred y Grŵp Adolygu fod cymryd rhan mewn datblygiad
parhaus o’r fath yn gyfrifoldeb proffesiynol ar yr unigolion hynny sydd wedi derbyn unrhyw un
o’r swyddogaethau a restrir uchod. I raddau helaeth, arweinir darparwyr unrhyw fath o
ddatblygiad proffesiynol parhaus gan y farchnad, yn enwedig pan fydd cymaint o’r cyllid ar gyfer
cwrdd â chostau’r hyfforddi hwn yn rhan o gyllidebau’r ysgolion. Credwn fod dyletswydd ar y rhai
sy’n gosod polisïau ysgolion, yn gweinyddu cyllidebau hyfforddi ysgolion neu’n dyfarnu grantiau,
i sicrhau cefnogaeth briodol i’r meysydd yng nghwricwlwm ac ethos yr ysgol a drafodwyd uchod
drwy ddarparu hyfforddiant. Bydd aelodau’r timau addysg esgobaethol yn gyfranwyr gwerthfawr
at y rhaglenni hyfforddi y mae eu hangen i roi sylw i’r meysydd hyn, ond gan nad pethau
ychwanegol at y rhaglen hyfforddi mo’r rhain, a’u bod yn hytrach yn rhan annatod o waith yr
ysgol, dylai ysgolion fod yn barod i dalu am gyfraniad aelodau’r  tîm esgobaethol yn yr un modd
ag y maet yn talu am hyfforddwyr eraill. Os bydd ysgolion yn peidio â gwneud hyn, byddant yn
cyfyngu yn y tymor hir ar allu’r esgobaethau i ddarparu’r gefnogaeth hon. 

6.22 Yn y paragraffau ar recriwtio a hyfforddiant cychwynnol, amlygasom broblem cydlynu
rhwng hyfforddiant cychwynnol a datblygiad proffesiynol parhaus. Y mae’r argymhellion a
wnawn isod ar ddatblygiad proffesiynol parhaus yn cymryd yn ganiataol y rhoddir sylw trylwyr
i’r broblem hon. Ein hargymhellion, felly, yw’r pethau a ystyriwn yn angenrheidiol hyd yn oed os
na bydd yn rhaid i’r datblygiad proffesiynol parhaus ‘lenwi’r bylchau’ yn yr hyfforddiant
cychwynnol.

Athrawon, staff  a llywodraethwyr o Gristnogion
ym mhob ysgol
6.23 Cred y Grŵp Adolygu fod addysg plant a phobl ifanc Cymru ar ei orau os oes rhai athrawon
Cristnogol yn gweithio ym mhob ysgol.  Mae hyn yn wir yn aml, ond ceir o hyd beth tystiolaeth
storïol nad oes croeso mewn rhai ysgolion i athrawon sy’n Gristnogion, neu bod eu cydweithwyr
yn eu trin â mesur o amheuaeth. O gofio’r dystiolaeth bod cymhelliad yn ffactor sylweddol ym
mherfformiad proffesiynol athrawon, mae’n syndod os yw rhai a gymhellir gan ddymuniad i
wasanaethu Crist drwy wasanaethu plant mewn ysgolion yn teimlo bod hynny’n rhywbeth i
gywilyddio o’i blegid neu y dylid ei guddio. O safbwynt y disgyblion a’u profiad addysgol, mae
cyfarfod pobl sy’n arddel ffydd yr un mor bwysig â chyfarfod â phobl nad ydynt yn arddel ffydd:
yn syml, y mae’n rhan o’u haddysg eang.

6.24 Darganfu ymchwil diweddar a gynhaliwyd mewn amrywiaeth o ysgolion cynradd ac
uwchradd yn Esgobaeth Llandaf i 92% o’r holl athrawon yn yr ardal a arolygwyd ddweud eu bod
yn Gristnogion, ac i 61% nodi eu bod yn mynychu’r eglwys o leiaf  unwaith y mis a 36% eu bod
yn mynychu bron bob wythnos. Dywedodd dros 92% eu bod yn ‘ymroddedig’ i’w gwaith, a
mynnodd 80% bod cysylltiad rhwng eu ffydd a’u gwaith. Cynhaliwyd yr arolwg mewn ysgolion
cymunedol yn ogystal ag ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, ac er bod cyfran y Cristnogion yn
uwch yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, yr oedd Cristnogion gweithredol ym mhob ysgol.
Awgryma hyn y cynhelir yn ymarferol y cydbwysedd y cyfeiriwyd ato uchod. Awgryma hefyd fod
yr aelodau hynny o’r eglwys sy’n honni ‘nad oes Cristnogion yn gweithio mewn ysgolion heddiw’
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yn gwneud camgymeriad.  Er hynny, mae’n amheus pa mor agored yw athrawon ynglŷn â’u
ffydd.  Er na ddylent geisio proselytio, ni ddylent ychwaith geisio honni nad oes gan ffydd ran
yn eu bywydau. Dylai eglwysi ystyried sut y gallant gynorthwyo a chefnogi aelodau o staff
ysgolion sydd yn eu cynulleidfa i fyfyrio ar y berthynas rhwng eu proffesiwn a’u ffydd. Dylai’r
eglwysi hynny sy’n parhau i feddwl bod ysgolion bellach yn fannau lle nad yw Duw yn bresennol
ailystyried eu safbwynt yng ngoleuni’r dystiolaeth a gyflwynwn yn yr adroddiad hwn, a sicrhau
eu bod yn gwrando’n ofalus ar storïau’r rhai sy’n mynychu lle o addoliad o wythnos i wythnos.

6.25 Mewn unrhyw ysgol, rhaid wrth gydbwysedd rhwng personoliaethau, cymhellion a
nodweddion gwahanol y staff  os yw’r disgyblion i gael y budd mwyaf  o fod yn rhan o gymuned
yr ysgol. Mater i’r llywodraethwyr a’r rhai sy’n gyfrifol am weithredu polisïau’r llywodraethwyr ar
recriwtio i’r ysgol yw penderfynu ar y cydbwysedd hwn, a cheisio ei gynnal drwy’r penodiadau
a wnânt. 

6.26 Pan gyfoethogir ysgol gan athrawon o Gristnogion ac athrawon hefyd o gymunedau
crefyddol eraill, mae’n bwysig eu bod yn gwybod y gwerthfawrogir hwy nid er gwaetha’u ffydd,
ond oherwydd anawdd eu gwaith fel athrawon sy’n deillio o gymhelliad eu crefydd i wasanaethu.
Er bod llawer o ysgolion cymunedol yn gwneud hyn, y mae rhai y byddai ansawdd eu haddysg
yn elwa ar sicrhau bod yr ystafell staff  yn lle yr un mor ddiogel i fod yn aelod o gymuned
grefyddol ag y disgwyliant i’r ystafell ddosbarth fod.

Encil Staff

Bu staff  un o ysgolion mawr yr Eglwys yng Nghymru yn trafod ysbrydoledd plant mewn
sawl cyfarfod. Teimlai nifer o’r aelodau nad oeddent hwy, yn bersonol, yn rhoi digon o le ac
amser yn eu bywydau at ddatblygu’n ysbrydol, a bod hynny’n effeithio ar eu gallu i ddatblygu
ysbrydoledd eraill.

Penderfynwyd defnyddio un diwrnod hyfforddiant mewn swydd at encil staff  lle y byddid yn
canolbwyntio ar ysbrydoledd. Golygai hyn aros dros nos mewn canolfan encil yn Sir Benfro.
Canolbwyntiwyd yn llwyr ar ddatblygiad ysbrydol ac ni ddisgwylid i neb o’r 34 aelod o’r staff
a oedd yn bresennol wneud unrhyw waith ysgol ‘arferol’.

Ar y noson gyntaf  paratowyd pryd o fwyd a’i rannu. Yn gynnar bore trannoeth cyfarfu’r staff
am wasanaeth Cymun yn y capel. Gan fod y tywydd yn dda, aethant wedyn am dro yn y wlad
mewn grwpiau. Cyfarfuasant drachefn yn y ganolfan am goffi, a threulio gweddill yr amser
mewn grwpiau yn darllen ac yn gwrando ar gerddi ac iddynt ddimensiwn ysbrydol.

I lawer aelod o’r staff  a chanddynt fywydau proffesiynol a phersonol prysur, dyma gyfle prin
i ganolbwyntio ar eu hysbrydoledd mewn awyrgylch heb bwysau lle y gofelid am eu
hanghenion. Teimlai pob un ohonynt fod yr encil yn bwysig iddynt o safbwynt proffesiynol a
phersonol ac iddi roi amser a gofod iddynt ddatblygu’n ysbrydol. Bydd yr encil yn
ddigwyddiad blynyddol o hyn allan i atgoffa’r staff  bod eu ffyniant ysbrydol yn bwysig iawn
i’r ysgol.

Athrawon, staff  a llywodraethwyr o Gristnogion yn
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru
6.27 Yn y paragraffau blaenorol cyfeiriasom at yr angen i sicrhau bod ar staff  pob ysgol
gydbwysedd o bobl o wahanol grefyddau ac y gwerthfawrogir pawb am ansawdd y gwaith a
wnânt a’u cymhellion. Yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, bydd ystyriaeth arall yn dylanwadu
ar benodiadau a wneir gan y llywodraethwyr, sef  yr angen i recriwtio staff  a fydd yn cadw ac yn
cyfoethogi cymeriad Cristnogol cymuned yr ysgol. Ni olyga hyn fod yn rhaid i holl staff  ysgolion
yr Eglwys yng Nghymru fod yn aelodau o’r Eglwys yng Nghymru, ond y mae’n esbonio paham
bod y gyfraith yn diogelu hawliau llywodraethwyr Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru a
Gynorthwyir yn Wirfoddol. 
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6.28 Y mae pob aelod o’r staff  yn cyfrannu at gymeriad Cristnogol yr ysgol, ond y mae gan y
rhai sy’n arweinwyr gyfrifoldeb arbennig i wneud hynny. Mae’n dilyn y dylai fod yn rhaglen
datblygu staff  pob un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru gyfleoedd i fyfyrio ar natur cymeriad
Cristnogol cymuned yr ysgol a sut y mynegir ef. Un o’r ffyrdd symlaf  o wneud hyn yw sicrhau
bod yr ysgol yn neilltuo yn rheolaidd un o’i dyddiau hyfforddi at y pwrpas hwn. Yn ystod yr
ymgynghoriad derbyniodd y cynnig hwn, a gyflwynwyd fel argymhelliad ar y gweill, rywfaint yn
llai o gefnogaeth na rhai cynigion eraill, am fod rhai yn amau ei ymarferoldeb. Serch hynny, yr
oedd 86% o’r rhai a ymatebodd yn ei gefnogi. Ail-luniwyd yr argymhelliad i gymryd cyfrif  o’r
pryderon ac y mae’n awr yn sôn am gynnwys y gwaith hwn o fewn y rhaglen datblygu
proffesiynol. Credwn na ddylai’r un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru anwybyddu’r
argymhelliad hwn a disgwyliwn y bydd arolygwyr Adran 50 yn ystyried y mater yn eu
hadroddiadau.

6.29 Ysgolion cynradd yw’r rhan fwyaf o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ac felly y mae darparu
Addysg Grefyddol yn fater i bob athro os nad yw’n arfer ei hawl ffurfiol i dynnu’n ôl. Yn yr un
modd, bydd gan y rhan fwyaf  o athrawon ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru ran
sylweddol yn arwain addoliad yr ysgol. Bu’r Eglwys Anglicanaidd ers cryn amser yn disgwyl
llawer oddi wrth ei hysgolion yn y meysydd hyn, ac adlewyrchir hynny yn yr amser a’r egni a
roddwyd i Adran 50 y cynllun arolygu ers cyflwyno’r trefniadau yn dilyn deddfwriaeth 1992. Hyd
yn oed pe rhoddid sylw digonol i’r meysydd hyn ym mhob rhaglen Hyfforddi Cychwynnol
Athrawon, byddai’n dal yn bwysig i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru sicrhau bod pob un o’u
hathrawon y mae a wnelont â darparu Addysg Grefyddol ac ag arwain gwasanaethau yn
manteisio’n llawn ar y cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol a gynigir yn y maes hwn gan Dimau
Addysg esgobaethol ac eraill. Bydd yn briodol hefyd cynnwys Cynorthwywyr Dysgu a staff
cefnogi arall mewn hyfforddiant o’r fath am eu bod yn rhan allweddol o dîm yr ysgol. 

6.30 Y mae i lywodraethwyr ysgolion yr Eglwys yng Nghymru rôl bwysig i’w chwarae yn
natblygiad yr ysgol ac yn y modd y cynhelir ac y datblygir ei hethos. Mae’n hanfodol eu cefnogi
a’u hyfforddi i ymgymryd â’r gwaith hwn. Ym mharagraff  6.15 uchod trafodasom bwysigrwydd
sicrhau cydlynu da rhwng y gwahanol asiantaethau sy’n cynnig hyfforddiant ac adnoddau i
lywodraethwyr. Gwirfoddolwyr yw llywodraethwyr, ac phrin yw’r amser sydd ganddynt i fynd ar
gyrsiau ac i dderbyn hyfforddiant. Rhaid i bob darparwr barchu hyn a cheisio sicrhau bod y
negeseuon i lywodraethwyr yn glir, yn gywir ac yn berthnasol i’w hamgylchiadau arbennig hwy.
Yn y meysydd a drafodir yn y tri pharagraff  uchod byddem yn disgwyl i’r esgobaethau arwain
mewn darparu hyfforddiant i lywodraethwyr ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.

Arweinyddiaeth
6.31 Yn achos athrawon sy’n Gristnogion ac sy’n paratoi i fod yn benaethiaid neu i gymryd
swyddi arweiniol eraill mewn ysgol, un ystyriaeth bwysig fydd: ‘Sut y mae fy nealltwriaeth o
arweinyddiaeth yn cysylltu â’m ffydd?’ Mae llawer o bwyslais mewn adroddiadau arolygiadau
ac mewn mannau eraill ar arweiniad ‘cryf’ neu ‘ddeinamig’, ac nid yw rhai o’r dulliau o arwain
a rheoli a bortreadir yn y cyfryngau yn ddim llai na chreulon. Yn yr amgylchedd hwn, ni fydd yn
syndod os bydd rhai arweinwyr ysgol yn ansicr beth sydd gan eu ffydd i’w ddweud am
arweinyddiaeth, a sut y gall Cristnogion ei gweithredu. I Gristnogion, rhaid i’r cysyniad o
arweinyddiaeth gynnwys dealltwriaeth o’r arweinyddiaeth gwasanaethgar a ddangoswyd gan
Grist a’r gallu i gysylltu penderfyniadau bob dydd â’r weledigaeth ddiwinyddol ac addysgol sydd
wrth galon yr ysgol. Mae hynny bob amser yn her, ac ar adegau o bwysau y mae’n hynod o
anodd sicrhau yr adlewyrchir yr egwyddorion hyn ym mhob penderfyniad ac ym mhob gair a
lefarir. Cyfyd y materion hyn i bob Cristion sy’n arwain ysgol, ond i’r rhai hynny sy’n arwain ysgol
yn perthyn i’r Eglwys yng Nghymru y mae dimensiwn ychwanegol, sef  bod y cyhoedd yn
disgwyl iddynt ymarfer arweinyddiaeth Gristnogol a thrwy’r arweinyddiaeth honno gynnal a
datblygu cymeriad Cristnogol yr ysgol. 

6.32 Un o brif  gyfrifoldebau’r timau addysg esgobaethol yw cynnal a datblygu potensial arwain
y rhai hynny sy’n arwain ysgolion yr Eglwys yng Nghymru neu a fydd yn eu harwain yn y dyfodol.
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Golyga hyn fod gofyn nid yn unig am gynllun gwaith gyda’r prifathrawon presennol, ond bod
hefyd gyfleoedd i bawb sydd â’r potensial i arwain un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn awr
ac yn y dyfodol i ddatblygu eu dealltwriaeth a’r sgiliau angenrheidiol. Fodd bynnag, ni ddylai bod
yn rhaid i’r timau addysg esgobaethol ymgymryd â’r cyfrifioldeb hwn ar eu pen eu hunain.
Ymddengys i ni ei bod yn rhesymol disgwyl y gellid ei ymarfer mewn partneriaeth ag
Awdurdodau Addysg lleol, â’r prifysgolion ac â’r eglwys ehangach. 

6.33 Mae’r deunyddiau hunanwerthuso a gynhyrchwyd ar gyfer ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru yn dechrau rhoi sylw i faterion sy’n gysylltiedig ag arwain ysgol. Yn y Tool Kit for the
Self  Evaluation of  Anglican Church Schools, a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas Genedlaethol,
y mae adran ddefnyddiol iawn ar effeithiolrwydd arwain a rheoli’r ysgol fel ysgol eglwys. Y mae
yn yr adran hon botensial mawr fel arf  i benaethiaid ac arweinwyr eraill ysgolion i fyfyrio ar eu
harweinyddiaeth a sut y mae modd gweld y nodweddion a ddangosant fel arweinwyr yn y
buddiannau ymarferol a restrir yn nogfen y Gymdeithas. Er nad ydym eto wedi canfod tystiolaeth
ohoni’n cael ei ddefnyddio fel hyn, credwn fod angen rhoi mwy o sylw i’r math hwn o waith yn
rhaglen y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawon ac yn narpariaeth
esgobaethau ac Awdurdodau Lleol i arweinwyr ysgolion.

6.34 Yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru Broffeil Effeithiolrwydd Ysgolion.
Mae’n amlwg i ni y dylid astudio’r ddogfen hon yn ofalus i sicrhau bod ei pherthynas â Tool Kit
y Gymdeithas Genedlaethol a grybwyllwyd yn y paragraff  blaenorol yn glir ac i fanteisio ar yr
elfennau yn y proffeil a allai fod o gymorth i ddatblygu rhaglenni newydd i gefnogi’r rhai hynny
y mae ganddynt y potensial i arwain ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.

6.35 Bydd yn amlwg oddi wrth y drafodaeth ym mharagraffau 6.31 a 6.32 ar arweinyddiaeth
Gristnogol mewn ysgolion ein bod yn credu bod angen gwneud gwaith sylweddol ar ddatblygu
dealltwriaeth o’r cysyniad o arweinyddiaeth Gristnogol mewn ysgolion cyn, yn ystod ac ar ôl y
Cymhwyster Cenedlaethol Proffesiynol i Brifathrawon a seilir i raddau helaeth ar sgiliau. Nid
dibrisio’r cymhwyster mo hyn, ond yn hytrach bwysleisio nad yw ond un agwedd, pwysiced ag
ydyw, ar baratoi at arwain un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.

6.36 Yn yr ymchwil a wnaed ar gyfer yr Adolygiad dangosir yn glir bwysigrwydd arweinyddiaeth
yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn y flaenoriaeth a roddir i’r modd y dewisir penaethiaid gan
Gyfarwyddwyr Addysg yr Esgobaethau. Noda pob un ohonynt eu bod yn rhoi blaenoriaeth i fod
yn bresennol ym mhob cyfweliad am swydd pennaeth ysgol eglwys yn eu hesgobaethau, naill
ai yn bersonol neu trwy gynrychiolydd y maent yn ymddiried ynddo. Mae hyn yn dreth sylweddol
iawn ar eu hamser mewn swydd brysur, yn enwedig gan y penodir y rhan fwyaf  o brifathrawon
yn ystod tymor y gwanwyn. Gyda 168 o ysgolion, noda ein trafodaethau â Chyfarwyddwyr
Addysg esgobaethol bod tua 36 o gyfweliadau o’r fath bob blwyddyn a, rhwng y cyfnod paratoi
a’r adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus, y mae ar bob un angen amser sy’n gyfwerth â thri
diwrnod gwaith. Dywed rhai Cyfarwyddwyr eu bod yn ceisio sicrhau bod cynrychiolydd o’r
esgobaeth yn bresennol hefyd pan benodir dirprwy brifathrawon. Lle gellir cynnal hyn, y mae’n
amlwg yn arwydd clir o bwysigrwydd y swyddi a’u lle yn natblygiad arweinyddiaeth athrawon yn
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.

Gofal bugeiliol dros staff
6.37 Mae gan staff  ysgol yr un anghenion bugeiliol sylfaenol ag unrhyw un arall. Y maent hefyd
yn ymwneud â gwaith proffesiynol sy’n dod â hwy’n agos at broblemau’r plant a ymddiriedir i’w
gofal ac, mewn ysgolion cynradd yn enwedig, at broblemau’r rhieni a’r teulu ehangach. Fe all
hyn eu rhoi yn safle cwnsleriaid neu weithwyr cymdeithasol heb gael eu hyfforddi. Pan gynhelir
cwnsela neu ofal cymdeithasol i safonau proffesiynol, cynlluniwyd system o ‘oruchwylio’ i
alluogi’r sawl sydd mewn cyswllt uniongyrchol â’r ‘cleient’ i drafod ei berthynas â’r cleient hwnnw
gyda gweithiwr hyfedr, a thrwy hynny rannu peth o effaith emosiynol y berthynas. Fel y
dadleuasom ym Mhennod 4, nid oes trefniant o’r fath ar gyfer athrawon a phenaethiaid. Pan fydd
argyfwng mewn ysgol, neu pan fyddant wedi bod yn ymwneud ag argyfyngau yn y cartref, nid
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oes system gydnabyddedig at dderbyn y gefnogaeth y bydd arnynt o bosibl ei angen. Yn aml,
ni fydd athrawon yn gwneud dim mwy na chadw iddynt eu hunain effaith emosiynol yr hyn a
wnânt a’u gofal dros y plant y maent yn gyfrifol amdanynt. Yn yr ysgolion gorau, efallai y gall
cydweithwyr yn yr ysgol helpu, ond fe ddylai athrawon sy’n Gristnogion allu chwilio am gymorth
yn eu heglwysi hefyd.  

6.38 Yn y gwaith ymchwil a grybwyllwyd uchod ar ddealltwriaeth a phrofiad athrawon o
alwedigaeth, gofynnwyd nifer o gwestiynau i athrawon ynglŷn â’u ffynonellau cymorth.
Dywedodd dros 90% fod ‘trafodaeth â chydweithwyr profiadol o gymorth’, dywedodd 61% fod
addoliad yn yr ysgol o gymorth, a dywedodd 38% fod mynychu addoliad ar y Sul o gymorth.
Ystyriai canrannau tebyg fod gweddi o gymorth, yn ogystal â’r wybodaeth fod eraill yn gweddïo
drostynt hwy. Yn achos sefyllfaoedd lle y gellid disgwyl iddynt allu rhannu eu pryderon ag
aelodau’r eglwys a derbyn cefnogaeth ganddynt, dim ond 15% oedd yn gweld ‘grwpiau tŷ’ o
gymorth, a dim ond 16% oedd yn gweld siarad ag ‘arweinwyr ffydd’ o gymorth.  Er ei bod yn
amlwg y gwneir peth gwaith da, cred y Grŵp Adolygu y gallai’r eglwysi wneud mwy i gefnogi
athrawon ac eraill sy’n gweithio mewn ysgolion. Dylai arweinwyr eglwysig a Chynghorau Plwyf
Eglwysig anesmwytho wrth ganlyniadau’r ymchwil am eu bod yn bwrw amheuaeth ar y safbwynt
y gall Cristnogion geisio cefnogaeth oddi wrth eu heglwys. Yn yr ymgynghoriad, cefnogai 86%
yr argymhelliad y bwriadem ei wneud i Gynghorau Plwyf Eglwysig ar y mater hwn, er bod lleiafrif
yn dadlau nad cyfrifoldeb cyrff  o’r fath oedd gofalu’n fugeiliol am y plwyf.

Casgliad
6.39 Ymdriniodd y bennod hon mewn peth dyfnder â materion yn ymwneud â gwaith a
chynhaliaeth athrawon ac eraill sy’n gweithio mewn ysgolion. Nid ydym yn ymddiheuro am
hynny, oherwydd ar y bobl ymroddedig hyn y dibynna llwyddiant neu fethiant gwaith yr eglwys
mewn ysgolion. Mae’r eglwys yn disgwyl pethau gwych ganddynt. Rhaid cydbwyso hynny trwy
roi iddynt gynhaliaeth o ansawdd uchel fel unigolion ac yn eu gwaith proffesiynol.

Argymhellion
42. Argymhellwn ymgorffori gwaith gydag ysgolion yn rhaglen sgiliau craidd hyfforddiant
cychwynnol pob clerig sy’n paratoi at y weinidogaeth yn yr Eglwys yng Nghymru, o ddewis
trwy raglen strwythuredig o ymwneud ag ysgolion.

43. Argymhellwn fod arwain ac adnoddi addoliad ysgol yn rhan o raglen waith pob clerig ym
mlynyddoedd 4-7 eu Hyfforddiant Gweinidogaethol Parhaus.

44. Argymhellwn fod gweithio’n strategol gydag ysgolion yn y fywoliaeth yn rhan o gyrsiau
cyfnod canol gweinidogaeth pob clerig yn yr Eglwys yng Nghymru.

45. Argymhellwn fod gweinidogaethu i leygion sy’n dilyn neu’n archwilio eu galwedigaeth
Gristnogol trwy wasanaethu yn y gymuned yn rhan o’r hyfforddiant gweinidogaethol ym
mhob cyfnod.

46. Argymhellwn fod hyfforddiant parhaus i holl glerigion yr Eglwys yng Nghymru ar amcan
addoli ar y cyd mewn ysgolion a sut y gwneir hynny.

47. Argymhellwn roi amser priodol ym mhob rhaglen o hyfforddiant cychwynnol i athrawon
ac ym mhob rhaglen o hyfforddiant cychwynnol i glerigion i faterion yn ymwneud ag Addysg
Grefyddol, addoli ar y cyd mewn ysgolion a lle ysgolion â chymeriad crefyddol yn y
gwasanaeth addysg yng Nghymru.

48. Argymhellwn gynnwys gyda’r hyfforddiant gweinidogaethol hyfforddiant i’r rhai hynny
sy’n archwilio gweinidogaeth i ysgolion fel Darllenwyr neu aelodau o dimau addysg
deoniaethol.
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49. Argymhellwn fod y rhaglen Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawon
yn ymgorffori elfennau’n ymwneud â chynnal a datblygu ethos yr ysgol a bod hyn, yn achos
ymgeiswyr priodol, yn ymgorffori ystyriaeth o ethos ysgol eglwys. Dylai materion o’r fath
gynnwys ystyriaeth o sut y gweithredir arweinyddiaeth arbennig yng nghyd-destun ysgol â
chymeriad crefyddol. 

50. Argymhellwn fod cyhoeddiadau Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Awdurdodau Lleol i
lywodraethwyr yn ymdrin bob amser â materion yn ymwneud â llywodraethu ysgolion â
chymeriad crefyddol yn ogystal ag ysgolion cymunedol.

51. Argymhellwn adolygu cyfarwyddyd esgobaethol i lywodraethwyr a chynhyrchu
cyfarwyddyd taleithiol i nodi a chefnogi meysydd allweddol mewn llywodraethu ysgol. 

52. Argymhellwn fod y Cyfarwyddwyr Addysg esgobaethol yn creu gweithgor i ystyried y
Proffeil Effeithiolrwydd Ysgolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac i
argymell i ba raddau y dylai effeithio ar y Pecyn Hunan-Werthuso ar gyfer Ysgolion yr Eglwys
yng Nghymru (Tool Kit for the Self  Evaluation of  Anglican Church Schools) ac y mae’n
cyfrannu at y materion a godir yn y bennod hon ar arweinyddiaeth ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru. 

53. Argymhellwn fod y Cyfarwyddwyr Addysg esgobaethol, cynrychiolwyr o Lywodraeth
Cynulliad Cymru, yr Awdurdodau Lleol ac eraill sy’n darparu addysg yn cydweithio i sicrhau
ateb gofynion hyfforddi llywodraethwyr, arweinwyr ysgol a staff  mewn Ysgolion a
Gynorthwyir yn Wirfoddol, Ysgolion a Reolir yn Wirfoddol ac Ysgolion Sylfaen mewn modd
sy’n adlewyrchu arbenigrwydd eu statws a’u cymeriad crefyddol.

54. Argymhellwn fod pob ysgol eglwys yn rhoi digon o amser ac adnoddau i sicrhau bod y
staff  sy’n darparu Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd yn derbyn datblygiad proffesiynol
yn y meysydd hyn.

55. Argymhellwn fod holl ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn gosod myfyrdod cyson ar
effeithiolrwydd eu Cymeriad Cristnogol wrth galon eu rhaglen datblygu staff. Gallai ysgolion
gydweithio â’i gilydd ar hyn mewn clystyrau deoniaethol neu esgobaethol. 

56. Argymhellwn fod adolygiad nesaf  o Fframwaith Adran 50 arolygu ysgolion yr Eglwys
yng Nghymru yn ymgorffori ac yn adlewyrchu argymhellion perthnasol yr adroddiad hwn. 

57. Argymhellwn fod pob Cyngor Plwyf  Eglwysig yn adolygu’r gofal bugeiliol a’r gefnogaeth
y mae’n eu cynnig i blwyfolion sy’n gweithio mewn ysgolion.

58. Argymhellwn fod pob Cyngor Plwyf  Eglwysig yn adolygu’r gofal bugeiliol a’r gefnogaeth
y mae’n eu cynnig i athrawon a staff  ysgol proffesiynol sy’n Gristnogion yn y plwyf.
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7. Cyllido, Rheoli Asedau a Chynllunio
ar gyfer y Dyfodol

7.1 Y mae a wnelo’r bennod hon ag adeiladau ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, y gwaith cynnal
a chadw arnynt a’r gofalu amdanynt. Y mae, o reidrwydd, yn dechnegol, ond er hynny bu’n rhan
bwysig o’n gwaith oherwydd goblygiadau ariannol bod yn berchen ar adeiladau a gofalu
amdanynt.

7.2 Mae gan yr Eglwys yng Nghymru 168 ysgol gynradd a 4 ysgol uwchradd (un o’r rhain yn
ysgol ar y cyd â’r Eglwys Gatholig). Mae pob un o’r ysgolion hyn mewn adeilad a ddelir ar
weithred o ymddiriedolaeth sy’n dyddio’n ôl i sefydlu’r ysgol, ac sy’n sôn yn bennaf  am roi neu
brynu’r tir y saif  yr adeilad arno. Fel arfer, rhydd y weithred hon sylw i’r tir ar gyfer yr adeiladau,
a’r Awdurdod Lleol fydd perchennog unrhyw faes chwarae sy’n gysylltiedig â’r safle. Perthyn y
cyfrifoldeb dros ofalu am yr adeiladau hyn, eu cynnal a’u cadw a’u datblygu, i’r llywodraethwyr
yn achos Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol ac Ysgolion Sylfaen, ac i’r Awdurdod Lleol yn
achos Ysgolion a Reolir yn Wirfoddol, er y bydd ef  yn aml wedi dirprwyo llawer o’r cyfrifoldeb
hwnnw i’r llywodraethwyr dan gynlluniau dirprwyo ariannol. Cefnogir llywodraethwyr Ysgolion
a Gynorthwyir yn Wirfoddol ac Ysgolion Sylfaen yn eu gwaith ynglŷn ag adeiladau ysgolion gan
Dîm Addysg eu hesgobaeth.

7.3 Yr oedd lefel y cyllid a oedd ar gael i ysgolion rhwng canol y 1970au a diwedd y 1990au mor
isel, oherwydd pwysau economaidd y cyfnod, fel bod arian at gynnal a chadw wedi bod yn brin
mewn sawl ysgol, a dim ond ychydig o ddatblygu ystyrlon oedd yn bosibl. Nid oedd ysgolion yr
Eglwys yng Nghymru yn eithriad yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac yn debyg i sawl ysgol arall,
wynebant, o bosibl, sefyllfa lle y mae’r adeiladau mewn cyflwr gwael, ac na fydd nifer ohonynt
yn cwrdd â’r safonau a ddisgwylir mewn adeilad ysgol modern y disgwylir iddo fod wedi ei
gynllunio i addysgu plant a phobl ifanc am yr hanner canrif  nesaf. Fe fydd rhai gweithwyr addysg
proffesiynol yn cwestiynu’r datganiadau cyffredinol hyn, naill ai am eu bod, efallai, yn gweithio
mewn adeilad sy’n eithriad i’r darlun ehangach, neu am eu bod, drwy hir brofiad, wedi dod yn
gyfarwydd â gweithio mewn anawsterau a chyda lefelau cymharol isel o fuddsoddiad.  Ni
chynorthwywyd mohonynt i ddatblygu gweledigaeth o’r hyn a allai fod, ac a ddylai fod, os ydym
o ddifrif  yn ystyried addysg ein plant fel buddsoddiad cenedlaethol pwysig.

Cynlluniau Rheoli Asedau
7.4 Yn dilyn Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, bu gofyn i bob ysgol ddatblygu cynllun
rheoli asedau, sy’n rhoi manylion am gyflwr ei hadeiladau, a chynllun ar gyfer eu cynnal a’u
cadw.  Dylai’r cynllun hefyd nodi sut y bwriada’r  llywodraethwyr ddatblygu’r adeilad i wella ei
gyfleusterau pe bai cyfle i wneud hynny.  Bwriad y cynlluniau hyn yw cynorthwyo cynllunio
strategol, sicrhau nad yw mân ddatblygiadau yn y tymor byr yn mynd ar draws prosiectau
pwysicach, ac y cynhwysir gwelliannau, pan fo hynny’n bosibl, wrth wneud gwaith cynnal a
chadw mawr. Cefnogwyd y cynlluniau hyn gan awdurdodau lleol, sydd fel arfer yn dal y data a
gasglwyd am yr holl ysgolion yn eu hardal. Gwelir un o gymhlethdodau’r drefn hon yn sector yr
Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol, lle y mae’n rhaid i lywodraethwyr ddod o hyd i 15% o gost
holl waith cynnal a chadw allanol yr adeilad a phob gwaith cyfalaf. Er bod gan gyrff  llywodraethu
rhai ysgolion arian at waith o’r fath, y mae llawer heb ddim, a rhaid iddynt, felly, chwilio am
gefnogaeth o’r cronfeydd esgobaethol a ddelir ar ymddiriedolaeth at y diben hwn.

7.5 Yn ddiweddar cychwynnodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar arolwg llwyr o adeiladau
ysgolion yn y sector a Gynorthwyir yn Wirfoddol. Golyga hyn wneud arolygon newydd i sicrhau’r
data diweddaraf  a data o’r un safon. Y mae hwn yn ddatblygiad pwysig iawn, ac yr ydym yn ei
groesawu. Dylai alluogi gwneud penderfyniadau ar haeddiannau prosiectau penodol yng
ngoleuni data cymharol am holl ysgolion y sector. Dylai felly fod mwy o sicrwydd y bydd y gwaith
a wneir yn ateb blaenoriaethau uchaf  y gyfundrefn gyfan a hefyd flaenoriaethau adeiladau
ysgolion unigol. Bydd o gymorth hefyd i esgobaethau sydd angen gwybodaeth ar lefel strategol.
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Mae hyn yn arbennig o wir am gyrff  llywodraethol nad ydynt wedi cymryd y camau cyntaf
angenrheidiol eu hunain. Felly, ac adeiladu ar y gwaith a wneir yn 2009 gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru, gall pob esgobaeth greu cynllun newydd at reoli asedau  y gellir ei ddefnyddio
i roi gwell cefnogaeth i ysgolion ac a fydd hefyd yn offeryn cynllunio strategol i dimau a
phwyllgorau esgobaethol. I ryw raddau cedwir peth o’r wybodaeth allweddol hon ar hyn o bryd
ar gof  rhai o’r aelodau a wasanaethodd hwyaf  ar y timau esgobaethol, ond mae’n amlwg y
bydd yn ddiogelach o’i choladu a pheri ei bod ar gael i bawb a’i myn. Wrth drafod cyllido ysgolion
y dalaith gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, y mae ar Swyddog Addysg y dalaith angen yr
wybodaeth a goladir yn genedlaethol. Yn sgil cynllun Llywodraeth Cynulliad Cymru, y mae hyn
oll yn bosibilrwydd realistig.

7.6 Gelwir Cristnogion i fod yn stiwardiaid da ar yr amgylchedd. Mae’n amlwg oddi wrth ein
hymchwil i’w llyfrynnau fod llawer o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn cymryd y materion hyn
o ddifrif  calon. Wrth ystyried pa waith i’w wneud ar eu hysgolion a sut i’w ragnodi, dylai
llywodraethwyr holl ysgolion yr Eglwys yng Nghymru gymryd sylw o 
faterion cynaladwyedd a lleihau gollwng nwyon. Disgwyliwn yr adlewyrchir hyn wrth ddatblygu
cynlluniau rheoli asedau ar lefel ysgol, deoniaeth ac esgobaeth.

7.7 Bydd hefyd yn bwysig fod y cyfarwyddyd a roddir yn 2009 i bob corff  llywodraethol ar gynnal
a datblygu adeiladau ysgolion yn adlewyrchu’r cynlluniau newydd at reoli asedau a
chyfrifoldebau manwl llywodraethwyr pob math o ysgol. Bydd hyn yn wir pa un bynnag a ddaw’r
cyfarwyddyd oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru, yr awdurdodau lleol neu’r esgobaethau.

7.8 Mae’n amlwg y bydd gweithredu prosiectau a datblygiadau ar sail y cynlluniau newydd at
reoli asedau yn fater o bartneriaeth rhwng pawb sydd wedi ymrwymo i ddatblygu addysg yng
Nghymru. Bydd angen trafodaethau gofalus i sicrhau y dosberthir yn deg ac yn gyfiawn
brosiectau a chyllid ar draws yr holl sectorau ar sail blaenoriaethau strategol clir. Credwn fod yn
awr gyfleoedd cyffrous i sicrhau addysgu plant Cymru  mewn adeiladau a gynhelir yn dda ac a
gynlluniwyd at y safonau a ddisgwylir yn yr unfed ganrif  ar hugain, nid yn yr ugeinfed ganrif  na’r
bedwaredd ganrif  ar bymtheg.

7.9 Dibynna datblygiad parhaus ysgolion yr Eglwys yng Nghymru a phob ysgol yn y sector
gwirfoddol ar ddosbarthiad teg hefyd o’r cyfalaf  sydd ar gael i gynnal ac adnewyddu ysgolion
ledled y gyfundrefn. Ar hyn o bryd dyrennir digon o gyfalaf  bob blwyddyn i godi dwy ysgol
gynradd newydd ganolig eu maint, pe gwerid y cyfan ar hynny. O ystyried nifer yr ysgolion
cynradd ac uwchradd yn y sector a Gynorthwyir yn Wirfoddol, fe gymerai ddeng mlynedd a
thrigain, ar y dyraniad cyfredol, i godi adeiladau ysgolion newydd yn lle’r holl adeiladau a
Gynorthwyir yng Nghymru, hyd yn oed pe gellid lleihau costau cynnal yr ysgolion hyn i ddim dros
yr holl gyfnod hwnnw.

Cyfraniad ariannol yr Eglwys
7.10 Canolbwyntia’r paragraff  hwn a pharagraff   7.11 ar yr adnoddau ariannol sy’n galluogi
llywodraethwyr Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol i gwrdd â’u hatebolrwydd am adeiladau
ysgolion. Nid yw hyn ond un rhan o gyfanswm cyfraniad ariannol yr Eglwys yng Nghymru at y
gyfundrefn addysg wladol yng Nghymru, ac y mae   llawer o’r cyfraniad hwn yn amser a dreulia
clerigion ac eraill yn gwasanaethu ysgolion. Yn y rhan fwyaf  o esgobaethau, rheolir cronfeydd
yr ymddiriedolaeth ar ran y timau addysg esgobaethol gan Fwrdd Cyllid yr esgobaeth neu gan
gydweithwyr ag arbenigedd ariannol. Dywedir fod y system hon yn gweithio’n dda, ac fe’i
hadeiladwyd ar berthynas dda rhwng cydweithwyr. Neilltuwyd yr ymddiriedolaethau esgobaethol
i gefnogi ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, ac ni ellir eu defnyddio at ddibenion y tu allan i faes
addysg. Rhaid eu rheoli’n fedrus, oherwydd fe’u defnyddir yn aml i dalu i gontractwyr am waith
ar ysgol neu ysgolion cyn derbyn grant Llywodraeth Cynulliad Cymru, sydd i dalu am 85% o’r
gost. Felly, y mae rheoli llif  arian a chydbwyso incwm a gwariant clir yn faterion y mae’n rhaid
i’r rhai sy’n gwneud y gwaith hwn eu cadw mewn cof.
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7.11 Un o brif  ffynonellau’r cronfeydd hyn yw gwerthiant hen adeiladau ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru. Rhan o waith rheoli’r cronfeydd yn dda yw sicrhau bod cofnodion adeiladau o’r fath
yn cael eu cadw’n dda. Mae nifer o esgobaethau yng Nghymru a Lloegr wedi comisiynu gwaith
i sicrhau bod ganddynt gofnod o bob hen adeilad ysgol eglwys a pha bryd y peidiodd â bod yn
eiddo i Ymddiriedolaeth yr Eglwys. Os oes esgobaethau yng Nghymru heb wneud y gwaith
hwn, dylent wneud hynny cyn gynted ag y gellir dod o hyd i rywun y mae ganddo’r sgiliau
ymchwil angenrheidiol. Lle y bo eiddo a ddelir o hyd ar ymddiriedolaeth er budd addysg yn yr
Eglwys yng Nghymru, dylid gwneud arolwg i sicrhau y gwneir y defnydd gorau ohono. Lle na
wneir hynny, dylid archwilio’r posibilrwydd o werthu’r adeilad i ryddhau arian er budd ysgolion
yr Eglwys yng Nghymru yn yr esgobaeth. Fel y dywedwyd uchod, ni fu’r angen am arian bob
amser yn uchel gan mai digon cyfyng oedd y gwaith y gellid ei wneud gyda’r gyfundrefn gyllido
a oedd ohoni ar y pryd. Gan fod yn awr fwy o benderfyniad i wella ansawdd ac addasrwydd
adeiladau ysgolion, y mae mwy o angen am arian ac y mae, felly, daer angen am y gwaith hwn.

Datblygiad ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn y dyfodol
7.12 Ar hyn o bryd, mae 8.3% o ddisgyblion cynradd Cymru yn mynychu un o ysgolion yr Eglwys
yng Nghymru. Amrywia’r ffigyrau yn sylweddol rhwng awdurdodau ac mewn ardaloedd penodol.
Dymuna’r Grŵp Adolygu weld datblygu darpariaeth ysgolion yr Eglwys yng Nghymru fel bod pob
rhieni sy’n dymuno cael lle i’w plentyn yn un o ysgolion yr Eglwys yn gallu gwneud hynny.
Cydnabyddwn mai dyhead yw hwn nad oes modd ei gyflawni’n llawn yn y tymor byr, ond
cynigiwn y dylai fod yn sylfaen i gynllunio at y dyfodol. Rhaid i unrhyw system ysgolion allu
newid ac addasu i batrymau cyfnewidiol yn y boblogaeth ac anghenion disgyblion a’u rhieni.
Dylai’r Eglwys yng Nghymru ar lefel esgobaethol fod yn barod i gymryd rhan adeiladol mewn
unrhyw adolygiad rhesymol o ddarpariaeth ysgolion, a chydweithio â chanlyniadau adolygiad
o’r fath, ar yr amod eu bod yn adlewyrchu’r dyhead hwn.

7.13 Y mae, fodd bynnag, eithriadau i’r dyhead hwn mewn dau faes arbennig. Yn gyntaf, mae
anghydbwysedd rhwng darpariaeth gynradd ac uwchradd, a hoffai’r Grŵp Adolygu weld
gweithredu, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, i wneud iawn am yr anghydbwysedd hwn drwy
gynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael yn ysgolion uwchradd yr Eglwys yng Nghymru. Ni ellir
gwneud hyn ond drwy gynyddu nifer ysgolion uwchradd yr eglwys lle y mae cefnogaeth leol a
lle y byddai gwneud hynny’n cynyddu’r dewis i rieni, neu’n cynyddu cyfran ffurfiol yr Eglwys yng
Nghymru mewn  addysg eciwmenaidd ar lefel uwchradd. 

7.14 Y mae a wnelo’r ail ffactor â datblygiadau newydd yn y maes cynradd lle nad oes ar hyn
o bryd ddewis i rieni. Yn y lleoedd hyn, dylid ystyried sefydlu ysgolion newydd yn perthyn i’r
Eglwys yng Nghymru. Tynnodd ein hystyriaeth o ddwyieithrwydd ym Mhennod 3 sylw at y ffaith
y dylai’r Eglwys yng Nghymru, fel eglwys ddwyieithog, fedru datblygu ysgolion cyfrwng
Cymraeg, Saesneg neu gymysg, yn ôl gofynion yr ardal. Cydnabyddwn sialens y dyhead hwn
mewn hinsawdd pan fo’r niferoedd mewn ysgolion yn cwympo, ond yr ydym yn hyderus y gall
gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Awdurdodau Lleol ddatrys yr
anawsterau.

7.15 Credwn fod y fframwaith hwn yn cynnig cyfle i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru fod yn
rhan ddeinamig o ddyfodol addysg yng Nghymru,  mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol a
Llywodraeth Cynulliad Cymru. Bydd methiant i gyflawni unrhyw ran o’r hyn a gynigir uchod yn
debyg o ostwng darpariaeth ysgolion yr Eglwys yng Nghymru i fod ar ymylon map addysgol
Cymru.

Casgliad
7.16 Clywsom gan nifer o gyfranwyr fod rhai heb iawn ddeall fframwaith y gyfundrefn ddeuol.
Mae’n bwysig fod pawb sy’n rhan o’r gwasanaeth addysg yn deall bod yr eglwysi sy’n darparu
ysgolion yng Nghymru yn bartneriaid yn y system, a chanddynt fuddsoddiad trwm yn y

Eglwys yng Nghymru 47 Adolygiad Addysg

3614 CiW EdRev Welsh:Layout 1  10/9/09  10:00  Page 47



gyfundrefn a gynhelir gan y wladwriaeth ac ymrwymiad cryf  iddi. Mae’n dilyn y dylai’r eglwysi
hyn fod yn rhan o’r trafodaethau ynglŷn â’r modd y gweithredir polisïau yn genedlaethol a lleol,
ac nid bod yn rhan o’r ymgynghoriad ar ôl i benderfyniadau mawr gael eu gwneud. Gall methu
ag ymdrin yn effeithiol â phob partner yn y gyfundrefn achosi tensiynau a gwrthdaro cwbl
anghymesur â’r mater dan sylw. Gobeithiwn mai un ffordd y gall yr adroddiad hwn gyfrannu at
ddatblygu addysg yng Nghymru fydd trwy gynorthwyo pawb sy’n gweithio yn y system ar hyn
o bryd i ddeall a gwerthfawrogi’n well ymrwymiad yr eglwys i’r gwaith.

Argymhellion
59. Yng ngoleuni arolwg arfaethedig Llywodraeth Cynulliad Cymru o gyflwr ysgolion yr
eglwys, argymhellwn fod pob esgobaeth mewn partneriaeth agos â Changen Gyllido Cyfalaf
Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Awdurdodau Lleol, ac o fewn dwy flynedd i gyhoeddi’r
adroddiad hwn, yn creu cynllun rheoli asedau ar gyfer ei hadeiladau ysgol.  Dylid anfon
copïau o’r cynlluniau hyn i Swyddog Addysg y dalaith fel y gellir llunio ohonynt ddogfen
daleithiol. Wedi hynny, dylid adolygu Cynllun Rheoli Asedau’r dalaith yn flynyddol yn unol ag
arfer y llywodraeth.

60. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn mynd yn gyfrifol am gydlynu
ymateb y dalaith i gynllun Rheoli Asedau Ysgolion Llywodraeth Cynulliad Cymru. 

61. Argymhellwn fod Cyrff  Llywodraethol holl ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn ystyried
pa gamre y gallant eu cymryd i leihau effaith amgylcheddol eu hysgol, yn enwedig gyda
golwg ar gostau cynnal a chadw a chostau tanwydd.

62. Argymhellwn adolygu’r Cyfarwyddyd i Lywodraethwyr i adlewyrchu’r datblygu cyfredol
mewn Cynllunio Rheoli Asedau a’r effaith a gaiff  hyn ar gyfrifoldebau llywodraethwyr yn
Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir yn Wirfoddol. 

63. Argymhellwn fod pob esgobaeth yn comisiynu ymchwil i gyn-adeiladau ysgolion yr
Eglwys yng Nghymru, a phob eiddo cysylltiedig â hwy sy’n dal yn gyfrifoldeb yr esgobaeth,
gyda golwg ar sicrhau’r budd uchaf  posibl oddi wrth yr asedau hyn.

64. Argymhellwn fod pob esgobaeth yn mabwysiadu’r dyheadau a gynhwysir ym
mharagraffau 7.12 a 7.13 ynglŷn â darparu a datblygu ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn
y dyfodol a bod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn monitro’r gwaith cychwynnol.
Dylai’r Bwrdd adrodd am yr hyn a gyflawnwyd yn ei adroddiad blynyddol i Fainc yr Esgobion. 

65. Argymhellwn weithredu’r Cynllun Rheoli Asedau mewn partneriaeth â Llywodraeth
Cynulliad Cymru, gan sicrhau bod digon o gyllid at ei weithredu a bod dosbarthiad teg o
gronfeydd cyfalaf  ar draws y gwahanol sectorau yn y gyfundrefn addysg wladol.
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8. Timau Addysg Esgobaethol
8.1 Gydol yr adroddiad hwn, cyfeiriwyd at y Cyfarwyddwyr Addysg esgobaethol a’u timau. Yn
yr adrannau olaf, y mae’n bwysig ystyried eu gwaith yn uniongyrchol.  Rhaid i holl dimau
esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru allu darparu arbenigedd mewn:
• Addysg Grefyddol, Addoli ar y Cyd, Datblygiad Ysbrydol a chwricwlwm a pherfformiad yr

ysgol yn gyffredinol;
• Datblygiad proffesiynol parhaus athrawon a phenaethiaid, y modd y dewisir hwy a’u mentora,

a hyfforddi a chefnogi llywodraethwyr;
• Rheoli’n strategol adeiladau ysgolion a chyllido eu datblygiad;
• Cynrychioli buddiannau’r eglwys yn y byd addysg yn gyffredinol, ac yn benodol cyflwyno

anghenion ysgolion yr Eglwys yng Nghymru i’r Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cynulliad
Cymru a chyrff  perthnasol eraill;

• Cynrychioli buddiannau addysg, ac yn benodol ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, yn yr eglwys
ar lefel esgobaeth, deoniaeth a phlwyf;

• Cysylltu a datblygu partneriaethau effeithiol â chymheiriaid yn yr Eglwys Gatholig;
• Cefnogi ar ran yr eglwys y rhai sy’n gweithio yn y sectorau Addysg Bellach ac Addysg Uwch.
• Cyfrannu at ddatblygu polisiau ac adnoddau cenedlaethol i gefnogi rôl yr Eglwys yng

Nghymru mewn addysg.

8.2 Mae’r rhain i gyd yn dasgau proffesiynol heriol sy’n galw am fedrusrwydd ac arbenigedd.
Byddai rhai’n dadlau eu bod yn cynrychioli o leiaf  bedair neu bum swydd benodol, pob un yn
gofyn am set wahanol o sgiliau a chefndir proffesiynol.

8.3 Hyd at 1999 yr oedd gwaith y Cyfarwyddwyr Addysg a’u timau yng Nghymru yn defnyddio
ac yn adeiladu ar ddeddfwriaeth Senedd y Deyrnas Gyfunol ar addysg yn Lloegr a Chymru a
oedd, yn anorfod, yn cymryd sylw o’r fframwaith yn Lloegr yn ogystal ag yng Nghymru. Yn
Lloegr darpara Mesur Byrddau Addysg Esgobaethol 1991  statws a fframwaith cyfreithiol i waith
Byrddau Addysg yr esgobaethau a’u Cyfarwyddwyr Addysg a’u timau. Er mai deddfwriaeth
eglwysig yw hon, y mae hefyd, oherwydd bod Eglwys Loegr yn eglwys sefydledig, yn rhan o
gyfraith Lloegr. Yn 1991 nododd y dyletswyddau statudol fel yr oeddent y pryd hynny. Diwygiodd
deddfwriaeth addysgol ddiweddarach y Mesur yn ôl y gofyn i gynnwys dyletswyddau statudol
newydd i’r Byrddau Addysg esgobaethol. Hyd at 1999 rhagdybid bod gan Fyrddau Addysg
esgobaethol Cymru, neu’r cyrff  a oedd yn cyfateb iddynt, yr un dyletswyddau. Fel y bydd y
fframwaith ddeddfwriaethol yn gwahanu oddi wrth un Lloegr, mae’r rhagdybiaeth hon yn
annhebygol o ddal. I gynnal gwaith yr Eglwys yng Nghymru ym myd addysg, credwn ei bod yn
hanfodol rheoleiddio’r sefyllfa. Gellid gwneud hynny trwy ddod o hyd i ffyrdd o gydnabod yn
ffurfiol yn statudau’r Eglwys yng Nghymru swyddogaethau’r mudiadau addysg statudol, taleithiol
ac esgobaethol, neu trwy drafod â Llywodraeth Cynulliad Cymru (gweler paragraff  2.10).

8.4 Cynhwysai ein hymchwil ar gyfer yr Adolygiad hwn i batrwm presennol y timau addysg
esgobaethol yn yr Eglwys yng Nghymru gyfweliadau a gynhaliwyd yn ystod hydref  2006 â phob
un o’r chwe chyfarwyddwr addysg esgobaethol. Bryd hynny, nid oedd yr un cyfarwyddwr
esgobaethol yn gweithio’n llawn-amser; yr oedd gan bob un ohonynt gyfrifoldebau eraill yn yr
Eglwys yng Nghymru. Erbyn hyn, y mae tri o’r cyfarwyddwyr a gyfwelwyd yn 2006 wedi symud
i swyddi eraill. 

8.5 Amlygodd yr ymholiad lefel o adnoddau nad ydynt yn cyfateb i’r hyn a ddisgwylir  oddi wrth
y cyfarwyddwr esgobaethol a’u ‘timau’, hyd yn oed pe baent yn gweithio’n llawn amser. O
ystyried lefel yr adnoddau hyn, mae’n ddilys gofyn beth a hepgorir o’r gwaith y dylid ei gyflawni.
Mae’r timau’n gweithio gydag egni ac ymroddiad mawr, ac yn gweithio, i raddau helaeth i wneud
iawn am y diffyg adnoddau, a hynny, mae’n debyg, ar draul eu cydbwysedd gwaith/bywyd. Yn
anorfod, eu tuedd yw gweithio ar y prosiectau y mae arnynt angen y sylw mwyaf  buan, ac yn y
meysydd lle y mae argyfwng. O ganlyniad, y bylchau mwyaf amlwg yn yr hyn y gallant ei wneud
yw  meddwl yn strategol dros y tymor hir, a chefnogi’n gyffredinol rai sydd ar hyn o bryd yn
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gweithio gyda medrusrwydd rhesymol, ac a allai ddatblygu ymhellach o gael cefnogaeth ond,
heb hynny, a allai lithro i anfedrusrwydd, dadrith a methiant.  Ceir tystiolaeth o hyn, er enghraifft,
yn absenoldeb unrhyw gynlluniau tymor hir at  ddatblygu arweinwyr ysgolion, er gwaetha’r
ymroddiad i’r broses o ddewis penaethiaid ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru.

8.6 Mewn rhai esgobaethau, aelod allweddol o’r tîm yw’r Swyddog Ysgolion. Ei brif  rôl yw
gweithio ar faterion yn ymwneud â’r cwricwlwm, yn enwedig ag Addysg Grefyddol. Pan fo
ganddo amser digonol i’r swydd, gall y gwaith hwn gyfrannu’n sylweddol at y meysydd hynny
yn y cwricwlwm a drafodir ym Mhennod 3 yr adroddiad hwn. Mewn rhai esgobaethau y mae’r
Swyddog Ysgolion yn gweithio’n rhan-amser mewn ysgol. Er bod hynny’n cynyddu’i hygrededd
yng ngolwg athrawon eraill ac yn sicrhau y llywir ei waith gan brofiad cyfredol mewn ysgol, oni
reolir y sefyllfa yn dda, fe all fod gwrthdaro, fel ym mhob penodiad a rennir, rhwng gofynion a
blaenoriaethau’r ddwy swydd. Rhwng y Cyfarwyddwr esgobaethol a’r Swyddog Ysgolion, dylai
fod yn bosibl sicrhau yr ymwelir yn gyson â phob un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn yr
esgobaethau fel bod y timau esgobaethol yn dod i ddeall eu hanghenion. Heb raglen gyson o
ymweld ni all yr un tîm esgobaethol fod yn siŵr ei fod yn gwasanaethu’n ddigonol anghenion
holl ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn yr ardal. 

8.7 Dylid rhoi sylw brys ym mhob esgobaeth i ffyniant a datblygiad proffesiynol aelodau’r timau
addysg esgobaethol ac i lefel yr adnoddau a roddir i’w gwaith. Fe all y bydd rhai yn meddwl i’r
pwyslais a roddasom ar yr angen am Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol ac am adnoddau
cenedlaethol i alluogi’r Bwrdd i wneud ei waith yn dibrisio’r hyn a gyflawnwyd eisoes ac
ymrwymiad y timau esgobaethol i strategaeth genedlaethol. Nid dyna’r gwir. Gyda’r
amgylchiadau yn newid yng Nghymru, credwn bod angen adnodd taleithiol i symud y gwaith
ymlaen ac i gynnal, cyfoethogi ac adeiladu ar y gwaith a wnaeth y timau, ac y byddant yn parhau
i’w wneud, yn eu hesgobaethau eu hunain.

Gwasanaethau ar draws esgobaethau a ledled y dalaith
8.8 Un o’r ffyrdd y gellid adnoddi gwaith y timau addysg esgobaethol ymhellach fyddai ystyried
sut y gallai darparu adnoddau ychwanegol ar lefel daleithiol effeithio ar eu gwaith. Ar hyn o
bryd, cyflawnir swydd Swyddog Addysg y dalaith gan un o’r Cyfarwyddwyr Addysg esgobaethol,
yn ychwanegol at ei ddyletswyddau eraill fel offeiriad plwyf. Ni ddylid ystyried ei lwyddiant ef  i
gynnal tair swydd heriol ar yr un pryd yn fodel i’r hyn yr ydym yn dymuno ei weld. Yn y gorffennol,
rhoes swyddogion y Gymdeithas Genedlaethol arbenigedd ac amser at waith yr Eglwys yng
Nghymru ym myd addysg, yn ogystal â darparu cyhoeddiadau a fframweithiau arolygu. Un o
ganlyniadau gwahanu cyfundrefnau addysg Cymru a Lloegr yw bod sicrhau cefnogaeth o’r fath
yn her gynyddol i’r swyddogion. Bydd yn rhaid ystyried ffyrdd eraill yn y dyfodol, a gallai’r rheini
gynnwys creu trefniadau lefel gwasanaeth a fyddai’n golygu bod ysgolion yn prynu
gwasanaethau oddi wrth esgobaeth, a’r gwasanaethau hynny’n cael eu darparu gan
swyddogion yr ariennir eu swyddi gan  gyfraniadau’r ysgolion.  

8.9 Ystyriaeth arall yw a ellid cyflawni un neu ragor o’r meysydd sydd yn awr yng ngofal y timau
addysg esgobaethol gan swyddogion  a rennir rhwng esgobaethau neu gan swyddogion
taleithiol yn gweithio gyda’r cyfarwyddwyr addysg esgobaethol. Yn Lloegr y mae enghreifftiau
o Gyfarwyddwr esgobaethol llawn-amser yn gweithio i fwy nag un esgobaeth ac o esgobaethau
yn cydbenodi arbenigwyr yn aelodau o’u timau addysg. Dylid ystyried yn ofalus y ffordd fwyaf
effeithiol o greu swyddi dros fwy nag un esgobaeth neu ar lefel daleithiol. Y tri maes amlycaf
yw Addysg Grefyddol, Datblygiad Proffesiynol Parhaus a Datblygiad Athrawon, ac Adeiladau
Ysgolion. Byddai’n rhaid o hyd wrth rywun lleol i ymwneud â’r tri pheth hyn ar lefel esgobaethol,
ond gallai creu swyddi taleithiol fod yn gyfle i benodi unigolion a chanddynt wir arbenigedd
mewn meysydd penodol ac a allai adnoddi’r Eglwys yng Nghymru gyfan. Byddai’n rhaid i’r
chwech esgobaeth weithio gyda’i gilydd a chytuno i gyllido a chefnogi swydd o’r fath. O ddarllen
yn ofalus y penodau cynharach yn yr adroddiad hwn, bydd yn amlwg ein bod o’r farn fod angen
peth gwaith ym mhob un o’r meysydd hyn ar lefel daleithiol, sut bynnag yr adnoddir ef.  Er inni
ysgrifennu am gyfrifoldebau penodol Bwrdd Addysg Statudol y dalaith a Byrddau Addysg yr
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esgobaethau, i sicrhau bod yr Eglwys yng Nghymru yn derbyn gwasanaeth gan arbenigwyr ym
myd addysg, fe all y byddai o fwy o gymorth ystyried Gwasanaeth Addysg yr Eglwys yng
Nghymru fel endid a chanddo rai swyddogion taleithiol a rhai esgobaethol.

8.10 Mae’n amlwg o’r hyn a drafodwyd yn yr adroddiad hwn bod rôl y Gymdeithas Genedlaethol
yng Nghymru yn newid ac y bydd yn newid ymhellach fel y gweithredir ein hargymhellion. Fel
rhan o’r broses o weithredu, credwn y dylai Swyddog Addysg y dalaith ac Ysgrifennydd
Cyffredinol y Gymdeithas Genedlaethol ddwys ystyried sut y gall y Gymdeithas Genedlaethol
gyfrannu orau at waith yr Eglwys yng Nghymru ym myd addysg a datblygu hynny yn gytundeb
lefel gwasanaeth rhwng y ddau fudiad. Buom yn trafod hyn gyda chynrychiolwyr y Gymdeithas
fel rhan o’n proses o ymgynghori, ac fe’n calonogwyd gan barodrwydd y Gymdeithas i drafod
â ni.

Argymhellion
66. Gan ei bod yn darparu cryn dipyn o addysg statudol yng Nghymru, argymhellwn fod yr
Eglwys yng Nghymru yn ystyried sut orau i gynnal ac adnoddi cyfrifoldebau’r timau addysg
taleithiol ac esgobaethol a swyddogaethau Swyddog Addysg y dalaith a Chyfarwyddwyr
Addysg yr esgobaethau. 

67. Argymhellwn fod pob esgobaeth yn adolygu cyraeddiadau ei Thîm Addysg i sicrhau ei
fod yn ateb y disgwyliadau arno gyda golwg ar anghenion plant ac ysgolion. Dylai hyn
gynnwys ymrwymiad i gynyddu cyraeddiadau yn strategol ar draws prif  feysydd gwaith y
timau esgobaethol, gan ddefnyddio adnoddau’r dalaith a rhoi cyfle i rannu adnoddau rhwng
esgobaethau.

68. O fewn blwyddyn i gyhoeddi’r adroddiad hwn, a phob blwyddyn wedi hynny, dylai
Cyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau adrodd i Fainc yr Esgobion trwy’r Grŵp Strategaeth
Addysg Daleithiol ar yr hyn a gyflawnwyd ledled y dalaith ynglŷn â datblygu timau addysg
yr esgobaethau.

69. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn gweithio mewn partneriaeth
â’r Gymdeithas Genedlaethol a’r esgobaethau i sefydlu cytundeb gwasanaeth rhwng y
Gymdeithas Genedlaethol a Gwasanaeth Addysg yr Eglwys yng Nghymru i alluogi darparu
cefnogaeth allweddol i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.
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9. Crynodeb o’r Argymhellion
Yn y bennod hon grwpiwyd yr argymhellion o dan y cyrff  y cyfeirir hwy yn bennaf  atynt. Fe’u
haildrefnwyd ymhellach i ddynodi’r amser y cred y Grŵp Adolygu y gellir eu gweithredu o’i
fewn. Seilir y raddfa amser ar y rhagdybiaeth y bydd gwaith ar y rhan fwyaf o bethau yn dechrau
cyn gynted ag y bo modd wedi cyhoeddi’r adroddiad. Ar y sail hon, gellid cyflawni’r rhan fwyaf
o’r argymhellion o fewn tair blynedd, ond  cydnabyddwn fod pum mlynedd yn fwy realistig.
Dyna pam yr ydym yn galw am sefydlu gweithgor y pryd hynny i adolygu’r hyn a gyflawnwyd.

Cyfeiria rhif  yr argymhellion at y drefn yr ymddangosant gyntaf  yn y testun llawn. Fe’u tynnir
o’r gwahanol benodau fel a ganlyn:

Argymhellion a wneir i

Yr Eglwys yng Nghymru

Blwyddyn 1
1. Argymhellwn fod yr Eglwys yng Nghymru yn mabwysiadu’r datganiad cenhadol
“Gwasanaethu Crist trwy wasanaethu addysg yng Nghymru” ar gyfer ei gwaith ym myd
addysg.

2. Argymhellwn greu Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol. Dylai’r Grŵp gynnwys yr esgob
sy’n gyfrifol am addysg (cadeirydd) ac un cynrychiolydd o Fwrdd Addysg pob esgobaeth.
Dylid gwahodd Cyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau a Swyddog Addysg y dalaith i fynychu
holl gyfarfodydd y Bwrdd.

3. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn atebol i Fainc yr Esgobion am
fframwaith o bolisi i gyfarwyddo’r berthynas rhwng yr Eglwys yng Nghymru a’i phartneriaid
wrth ddarparu addysg ar lefel genedlaethol ac i ddilyn y cynlluniau gorau ar lefel
genedlaethol i gefnogi datblygu gwaith yr esgobaethau yn y maes hwn.

4. Argymhellwn fod Ysgrifennydd Cynorthwyol y Gymdeithas Genedlaethol yn aelod o’r
Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol i gydnabod rôl hanesyddol a pharhaus y Gymdeithas
Genedlaethol yng Nghymru ac i sicrhau cydlynu polisi ar faterion deddfwriaethol.

5. Argymhellwn fod gan y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol gyfrifoldeb dros waith
Swyddog Addysg y dalaith ac aelodau eraill o dîm ysgolion y dalaith y gellir eu penodi o bryd
i’w gilydd. 
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6. Argymhellwn fod gan y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol gyfrifoldeb dros gydlynu
Arolygiadau ‘Adran 50’ yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ar lefel daleithiol.

7. Argymhellwn fod gan y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol gyfrifoldeb dros ddatblygu
cynlluniau hyfforddi at arweinyddiaeth a chynlluniau olynu i bawb y mae a wnelont ag
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru (gweler paragraff   3.44)

8. Argymhellwn fod y data a gasglwyd ar ran y Grŵp Adolygu hwn yn ffurfio sylfaen i gronfa
ddata am ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.

9. Argymhellwn bod y gronfa ddata hon yn cael ei dal yn swyddfa’r dalaith dan oruchwyliaeth
y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol, bod angen adnoddau digonol i reoli’r data yn effeithiol
a’i fod ar gael i dimau addysg esgobaethol a chyrff  eraill sydd â diddordeb cyfreithlon.  Dylid
rhoi adroddiad ar sut y mae pethau’n mynd i Fainc yr Esgobion o fewn deuddeng mis i
gyhoeddi’r adroddiad hwn.

14. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn trafod gyda Llywodraeth
Cynulliad Cymru a all cyfle godi yn y dyfodol i sefydlu diffiniad cyfreithiol clir o
swyddogaethau a chyfrifoldebau Byrddau Addysg yr esgobaethau.

22. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn ceisio sicrhau bod y byrddau
addysg esgobaethol bob amser yn medru cael gafael ar ddata ar berfformiad ysgol.

31. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn cymryd cyfrifoldeb
cenedlaethol am hyrwyddo’r polisïau a amlinellir ym Mhennod 3, yn enwedig y rhai hynny y
mae a wnelont ag Addoli ar y Cyd (paragraff  3.7) ac Addysg Grefyddol (paragraff  3.9)

40. Pan wneir gwaith ar ran y dalaith gyfan, argymhellwn ddatblygu’r cydweithredu presennol
rhwng Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin, a Chyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau, a
rhoi i’r gwaith hwb strategol pellach trwy ei ddwyn o dan ofal y Grŵp Strategaeth Addysg
Daleithiol.

41. Argymhellwn fod yr Eglwys yng Nghymru ar lefel daleithiol yn cychwyn trafodaethau
brys â’r cyrff  priodol i sicrhau cadw yng Ngholeg Prifysgol y Drindod leoedd yn y ddwy iaith
at hyfforddi athrawon. Mae’n bwysig nad yw’r Coleg yn colli ei allu i baratoi athrawon, yng
nghyd-destun eu galwedigaeth, i weithio ym mhob ysgol, ac yn enwedig mewn ysgolion â
chymeriad crefyddol.

56. Argymhellwn fod adolygiad nesaf  o Fframwaith Adran 50 arolygu ysgolion yr Eglwys
yng Nghymru yn ymgorffori ac yn adlewyrchu argymhellion perthnasol yr adroddiad hwn. 

60. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn mynd yn gyfrifol am gydlynu
ymateb y dalaith i gynllun Rheoli Asedau Ysgolion Llywodraeth Cynulliad Cymru. 

66. Gan ei bod yn darparu cryn dipyn o addysg statudol yng Nghymru, argymhellwn fod yr
Eglwys yng Nghymru yn ystyried sut orau i gynnal ac adnoddi cyfrifoldebau’r timau addysg
taleithiol ac esgobaethol a swyddogaethau Swyddog Addysg y dalaith a Chyfarwyddwyr
Addysg yr esgobaethau.

Blwyddyn 2
11. Argymhellwn fod Sul Addysg yn yr Eglwys yng Nghymru, o bosibl yn ail hanner mis Medi
bob blwyddyn, i ddathlu gwaith ei hysgolion, ei heglwysi a’i haelodau ym myd addysg.

65. Argymhellwn weithredu’r Cynllun Rheoli Asedau mewn partneriaeth â Llywodraeth
Cynulliad Cymru, gan sicrhau bod digon o gyllid at ei weithredu a bod dosbarthiad teg o
gronfeydd cyfalaf  ar draws y gwahanol sectorau yn y gyfundrefn addysg wladol.

69. Argymhellwn fod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn gweithio mewn partneriaeth
â’r Gymdeithas Genedlaethol a’r esgobaethau i sefydlu cytundeb gwasanaeth rhwng y 
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Gymdeithas Genedlaethol a Gwasanaeth Addysg yr Eglwys yng Nghymru i alluogi darparu
cefnogaeth allweddol i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.

Blynyddoedd 1-5
15. Argymhellwn fod yr Eglwys yng Nghymru yn ceisio cyfleoedd i ddatblygu ysgolion
newydd a dulliau newydd o ymwneud ag ysgolion o ganlyniad i ad-drefnu, datblygiadau
dychmygus yn strwythur ysgolion neu ddatblygu cyfraniad yr eglwys at ddysgu Cymraeg
(gweler hefyd argymhelliad 32).

32. Argymhellwn fod yr Eglwys yng Nghymru yn chwilio am gyfleoedd i agor ysgolion eglwys
newydd cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg lle y mae galw am ddarpariaeth addysg
Gymraeg. Argymhellwn hefyd fod ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, sy’n ddigonol o ran
maint a lle na ddarperir ar hyn o bryd addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ystyried y
posibilrwydd o sefydlu ffrwd Gymraeg.

36. Argymhellwn fod yr Eglwys yng Nghymru, mewn cysylltiad â’r Awdurdodau Lleol, yn
ystyried y posibilrwydd o sefydlu ysgol neu uned i ateb gofynion plant gydag Anghenion
Dysgu Ychwanegol mewn ardaloedd lle nad atebir y gofynion hynny ar hyn o bryd.

64. Argymhellwn fod pob esgobaeth yn mabwysiadu’r dyheadau a gynhwysir ym
mharagraffau 7.12 a 7.13 ynglŷn â darparu a datblygu ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn
y dyfodol a bod y Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol yn monitro’r gwaith cychwynnol.
Dylai’r Bwrdd adrodd am yr hyn a gyflawnwyd yn ei adroddiad blynyddol i Fainc yr Esgobion.

Y Gymdeithas Genedlaethol

Blwyddyn 1
10. Argymhellwn fod y Gymdeithas Genedlaethol yn ystyried creu swydd Dirprwy
Ysgrifennydd Cyffredinol (Cymru) naill ai o blith ei thîm proffesiynol presennol neu trwy
gydweithio â’r Grŵp Strategaeth Addysg Daleithiol i benodi rhywun addas.

Blwyddyn 3
12. Argymhellwn fod y Gymdeithas Genedlaethol yn cydweithio â Chyfarwyddwyr Addysg
yr esgobaethau yng Nghymru i ddatblygu cyfraniad penodol Gymreig i ddathliadau
daucanmlwyddiant y Gymdeithas yn 2011.

Hyfforddi Gweindogion

Blwyddyn 2
42. Argymhellwn ymgorffori gwaith gydag ysgolion yn rhaglen sgiliau craidd hyfforddiant
cychwynnol pob clerig sy’n paratoi at y weinidogaeth yn yr Eglwys yng Nghymru, o ddewis
trwy raglen strwythuredig o ymwneud ag ysgolion.

43. Argymhellwn fod arwain ac adnoddi addoliad ysgol yn rhan o raglen waith pob clerig ym
mlynyddoedd 4-7 eu Hyfforddiant Gweinidogaethol Parhaus.
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Blwyddyn 3
44. Argymhellwn fod gweithio’n strategol gydag ysgolion yn y fywoliaeth yn rhan o gyrsiau
cyfnod canol gweinidogaeth pob clerig yn yr Eglwys yng Nghymru.

45. Argymhellwn fod gweinidogaethu i leygion sy’n dilyn neu’n archwilio eu galwedigaeth
Gristnogol trwy wasanaethu yn y gymuned yn rhan o’r hyfforddiant gweinidogaethol ym
mhob cyfnod.

46. Argymhellwn fod hyfforddiant parhaus i holl glerigion yr Eglwys yng Nghymru ar amcan
addoli ar y cyd mewn ysgolion a sut y gwneir hynny.

47. Argymhellwn roi amser priodol ym mhob rhaglen o hyfforddiant cychwynnol i athrawon
ac ym mhob rhaglen o hyfforddiant cychwynnol i glerigion i faterion yn ymwneud ag Addysg
Grefyddol, addoli ar y cyd mewn ysgolion a lle ysgolion â chymeriad crefyddol yn y
gwasanaeth addysg yng Nghymru.

48. Argymhellwn gynnwys gyda’r hyfforddiant gweinidogaethol hyfforddiant i’r rhai hynny
sy’n archwilio gweinidogaeth i ysgolion fel Darllenwyr neu aelodau o dimau addysg
deoniaethol.

Swyddog Addysg y Dalaith

Blwyddyn 1
39. Argymhellwn fod Swyddog Addysg y dalaith yn cael gan Adran Addysg Eglwys Loegr
amrediad o ddisgrifiadau swydd ar gyfer caplaniaethau mewn Addysg Bellach ac Addysg
Uwch y gellir eu defnyddio yn adnodd i dimau addysg deoniaethol ac esgobaethol. Dylai’r
adnodd ddangos hefyd pa gefnogaeth sydd ei hangen i alluogi’r gwaith hwn. 

Esgobaethau

Blwyddyn 1
16. Argymhellwn fod gan bob esgobaeth yn yr Eglwys yng Nghymru Fwrdd Addysg ffurfiol.

23. Argymhellwn fod Cyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau yn cynhyrchu cyfarwyddyd
taleithiol ar y broses fynediad i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Dylai hyn gynnwys
cyfarwyddyd ar weinyddu mynediad, llunio meini prawf mynediad a threfniadau derbyn. Dylid
cynhyrchu’r cyfarwyddyd o fewn deuddeng mis i dderbyn yr adroddiad hwn gan Fainc yr
Esgobion, a’i ddosbarthu i gorff  llywodraethol pob un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru mor
fuan ag y bo modd wedi hynny. Dylai’r cyfarwyddyd adlewyrchu’r ddeddfwriaeth newydd ar
fynediad i ysgolion ac apeliadau ynglŷn â mynediad a ddatblygir ar hyn o bryd gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru.

24. Argymhellwn fod Cyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau yn cynnwys yn y cyfarwyddyd
ar feini prawf mynediad (argymhelliad 23) gyfarwyddyd llawn i gyrff  llywodraethol ar y meini
prawf  mynediad mewn perthynas â phlant a chanddynt anghenion dysgu ychwanegol a
phlant ‘mewn gofal’.

52. Argymhellwn fod y Cyfarwyddwyr Addysg esgobaethol yn creu gweithgor i ystyried y
Proffeil Effeithiolrwydd Ysgolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac i 
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argymell i ba raddau y dylai effeithio ar y Pecyn Hunan-Werthuso ar gyfer Ysgolion yr Eglwys
yng Nghymru (Tool Kit for the Self  Evaluation of  Anglican Church Schools) ac y mae’n
cyfrannu at y materion a godir yn y bennod hon ar arweinyddiaeth ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru.

67. Argymhellwn fod pob esgobaeth yn adolygu cyraeddiadau ei Thîm Addysg i sicrhau ei
fod yn ateb y disgwyliadau arno gyda golwg ar anghenion plant ac ysgolion. Dylai hyn
gynnwys ymrwymiad i gynyddu cyraeddiadau yn strategol ar draws prif  feysydd gwaith y
timau esgobaethol, gan ddefnyddio adnoddau’r dalaith a rhoi cyfle i rannu adnoddau rhwng
esgobaethau. 

Blwyddyn 2
20. Argymhellwn fod timau addysg esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru yn gweithio mewn
partneriaeth agos â’r Awdurdodau Addysg lleol i gefnogi datblygiad personol cyfannol,
datblygiad ysbrydol a chyflawniad academaidd pob plentyn yn ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru. 

21. Argymhellwn fod y timau addysg esgobaethol yn ceisio sicrhau bod eu cyfraniad at wella
ysgolion yn canolbwyntio’n glir ar weithio gydag Awdurdodau lleol i hwyluso gwella ysgolion
yr Eglwys yng Nghymru.

26. Argymhellwn fod y timau addysg esgobaethol yn sefydlu gweithgor i adolygu’r arfer o
addoli yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Dylai’r gweithgor ddatblygu strategaeth eglur i
ddatblygu addoli ar y cyd, gan adeiladu ar yr arfer cyfredol gorau.   Dylid hysbysu Mainc yr
Esgobion o fewn dwy flynedd pa gynnydd a fu yn y gwaith. 

28. Argymhellwn fod y Cyfarwyddwyr Addysg esgobaethol yn cynhyrchu canllawiau i
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ar sut i adlewyrchu cymeriad Cristnogol unigryw yr ysgol
yn ei llyfryn.

35. Argymhellwn roddi pob cefnogaeth i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn eu gwaith gyda
disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Gan gydnabod yr arferion da sy’n bod yn
barod, anogwn ysgolion i chwilio am gyfleoedd i ddatblygu arbenigedd mewn gweithio gyda
phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, ac anogwn esgobaethau i gryfhau partneriaethau
i gefnogi hyn. Dylid rhoi ystyriaeth i’r adnoddau ymarferol a’r hyfforddiant sy’n oblygedig yn
y datganiad hwn.

51. Argymhellwn adolygu cyfarwyddyd esgobaethol i lywodraethwyr a chynhyrchu
cyfarwyddyd taleithiol i nodi a chefnogi meysydd allweddol mewn llywodraethu ysgol. 

59. Yng ngoleuni arolwg arfaethedig Llywodraeth Cynulliad Cymru o gyflwr ysgolion yr
eglwys, argymhellwn fod pob esgobaeth mewn partneriaeth agos â Changen Gyllido Cyfalaf
Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Awdurdodau Lleol, ac o fewn dwy flynedd i gyhoeddi’r
adroddiad hwn, yn creu cynllun rheoli asedau ar gyfer ei hadeiladau ysgol.  Dylid anfon
copïau o’r cynlluniau hyn i Swyddog Addysg y dalaith fel y gellir llunio ohonynt ddogfen
daleithiol. Wedi hynny, dylid adolygu Cynllun Rheoli Asedau’r dalaith yn flynyddol yn unol ag
arfer y llywodraeth.

63. Argymhellwn fod pob esgobaeth yn comisiynu ymchwil i gyn-adeiladau ysgolion yr
Eglwys yng Nghymru, a phob eiddo cysylltiedig â hwy sy’n dal yn gyfrifoldeb yr esgobaeth,
gyda golwg ar sicrhau’r budd uchaf  posibl oddi wrth yr asedau hyn.

Blwyddyn 3
27. Argymhellwn ddarparu cyfleoedd hyfforddi i holl arweinwyr ysgolion eglwys i’w hannog
i archwilio’r berthynas rhwng addoli mewn ysgolion a’r traddodiad addoli Anglicanaidd, a’r
cyfiawnhad addysgol dros addoli yn yr ysgol.
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53. Argymhellwn fod y Cyfarwyddwyr Addysg esgobaethol, cynrychiolwyr o Lywodraeth
Cynulliad Cymru, yr Awdurdodau Lleol ac eraill sy’n darparu addysg yn cydweithio i sicrhau
ateb gofynion hyfforddi llywodraethwyr, arweinwyr ysgol a staff  mewn Ysgolion a
Gynorthwyir yn Wirfoddol, Ysgolion a Reolir yn Wirfoddol ac Ysgolion Sylfaen mewn modd
sy’n adlewyrchu arbenigrwydd eu statws a’u cymeriad crefyddol.

Blynyddoedd 2-5
68. O fewn blwyddyn i gyhoeddi’r adroddiad hwn, a phob blwyddyn wedi hynny, dylai
Cyfarwyddwyr Addysg yr esgobaethau adrodd i Fainc yr Esgobion trwy’r Grŵp Strategaeth
Addysg Daleithiol ar yr hyn a gyflawnwyd ledled y dalaith ynglŷn â datblygu timau addysg
yr esgobaethau

Deoniaethau

Blwyddyn 1 
19. Argymhellwn fod pob deoniaeth bro yn yr Eglwys yng Nghymru yn sefydlu gweithgor
bychan, ar y cyd, efallai, a deoniaethau eraill, o bobl gyda’r profiad neu’r gallu i gysylltu
rhwng eglwysi a sefydliadau addysgol i gydlynu gweinidogaeth yr eglwys i ysgolion
uwchradd.

37. Argymhellwn fod y grwpiau addysg deoniaethol (argymhelliad 19) yn cynnwys yn eu
briff  y gwaith o ddatblygu a chefnogi darpariaeth caplaniaeth mewn Addysg Bellach, gan
weithio’n eciwmenaidd lle bynnag y bo hynny’n bosibl. 

38. Argymhellwn fod y grwpiau addysg deoniaethol (argymhelliad 19) yn darparu cefnogaeth
leol i gaplaniaeth mewn Addysg Uwch, gan weithio’n eciwmenaidd lle bynnag y bo hynny’n
briodol.

Blynyddoedd 2-5
34. Argymhellwn fod y grwpiau addysg deoniaethol yn ystyried pa gymorth a chefnogaeth
weddigar y gallant ei roi i ysgolion ar adegau o argyfwng.

Cynghorau Plwyf  Eglwysig

Blwyddyn 2
57. Argymhellwn fod pob Cyngor Plwyf  Eglwysig yn adolygu’r gofal bugeiliol a’r gefnogaeth
y mae’n eu cynnig i blwyfolion sy’n gweithio mewn ysgolion.

58. Argymhellwn fod pob Cyngor Plwyf  Eglwysig yn adolygu’r gofal bugeiliol a’r gefnogaeth
y mae’n eu cynnig i athrawon a staff  ysgol proffesiynol sy’n Gristnogion yn y plwyf.

Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru

Blwyddyn 1
25. Argymhellwn fod holl gyrff  llywodraethol ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn adolygu eu
polisïau ar faterion fel anghenion dysgu ychwanegol i sicrhau y gosodir hwy yn glir yn
fframwaith hunaniaeth a chymeriad yr ysgol fel un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru.
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29. Argymhellwn fod pob un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, wrth drefnu neu adolygu
eu cysylltiadau rhyngwladol ag ysgolion eraill, yn ystyried sut y gallant ddefnyddio
cysylltiadau esgobaethol neu blwyfol ag eraill yn y Cymundeb Anglicanaidd yn fan cychwyn
i greu cysylltiadau ag ysgolion eraill yn y Cymundeb.

54. Argymhellwn fod pob ysgol eglwys yn rhoi digon o amser ac adnoddau i sicrhau bod y
staff  sy’n darparu Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd yn derbyn datblygiad proffesiynol
yn y meysydd hyn.

61. Argymhellwn fod Cyrff  Llywodraethol holl ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn ystyried
pa gamre y gallant eu cymryd i leihau effaith amgylcheddol eu hysgol, yn enwedig gyda
golwg ar gostau cynnal a chadw a chostau tanwydd.

Blwyddyn 2
27. Argymhellwn ddarparu cyfleoedd hyfforddi i holl arweinwyr ysgolion eglwys i’w hannog
i archwilio’r berthynas rhwng addoli mewn ysgolion a’r traddodiad addoli Anglicanaidd, a’r
cyfiawnhad addysgol dros addoli yn yr ysgol.

30. Yng ngoleuni’r argymhellion uchod, argymhellwn fod holl ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru yn adolygu testun llyfryn eu hysgol i sicrhau ei fod yn adlewyrchu’n ddigonol arfer
a chredoau'r ysgol ei hun yng nghyd-destun polisïau’r Awdurdod lleol a’r esgobaeth.  Dylid
rhoi sylw neilltuol i ddatganiadau yn y llyfryn ar Addysg Grefyddol, addoli mewn ysgolion,
dwyieithrwydd, a pholisi mynediad yr ysgol.

33. Argymhellwn fod corff  llywodraethu pob un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn
adolygu ei bolisïau a’i drefniadau  gofal bugeiliol i sicrhau ei fod yn deall pa gefnogaeth a
roddir i ofalwyr yn yr ysgol i ymgymryd yn effeithiol â’r rhan hon o’u gwaith.

35. Argymhellwn roddi pob cefnogaeth i ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn eu gwaith gyda
disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Gan gydnabod yr arferion da sy’n bod yn
barod, anogwn ysgolion i chwilio am gyfleoedd i ddatblygu arbenigedd mewn gweithio gyda
phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, ac anogwn esgobaethau i gryfhau partneriaethau
i gefnogi hyn. Dylid rhoi ystyriaeth i’r adnoddau ymarferol a’r hyfforddiant sy’n oblygedig yn
y datganiad hwn.

Blwyddyn 3
55. Argymhellwn fod holl ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn gosod myfyrdod cyson ar
effeithiolrwydd eu Cymeriad Cristnogol wrth galon eu rhaglen datblygu staff. Gallai ysgolion
gydweithio â’i gilydd ar hyn mewn clystyrau deoniaethol neu esgobaethol.

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Blwyddyn 1
13. Argymhellwn ddefnyddio’r ymadrodd ysgolion â chymeriad crefyddol, y mae iddo
ddiffiniad cyfreithiol yn Neddf  Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, ym mhob dogfen
swyddogol yng Nghymru, ac na ddefnyddir yr ymadrodd ‘ysgolion ffydd’, nad oes iddo
ddiffiniad cyfreithiol.

Eglwys yng Nghymru 58 Adolygiad Addysg

3614 CiW EdRev Welsh:Layout 1  10/9/09  10:00  Page 58



Blwyddyn 2
17. Argymhellwn fod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn dechrau gweithio gyda’r Grŵp
Strategaeth Addysg Daleithiol a’r Eglwys Gatholig ac enwadau a chrefyddau eraill i ystyried
i ba raddau y byddai cyhoeddiad yng Nghymru yn gymorth i egluro’r modd y mae grwpiau
crefyddol yn ymwneud ag ysgolion ac addysg yng Nghymru ac yn eu cefnogi.

49. Argymhellwn fod y rhaglen Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawon
yn ymgorffori elfennau’n ymwneud â chynnal a datblygu ethos yr ysgol a bod hyn, yn achos
ymgeiswyr priodol, yn ymgorffori ystyriaeth o ethos ysgol eglwys. Dylai materion o’r fath
gynnwys ystyriaeth o sut y gweithredir arweinyddiaeth arbennig yng nghyd-destun ysgol â
chymeriad crefyddol. 

50. Argymhellwn fod cyhoeddiadau Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Awdurdodau Lleol i
lywodraethwyr yn ymdrin bob amser â materion yn ymwneud â llywodraethu ysgolion â
chymeriad crefyddol yn ogystal ag ysgolion cymunedol.

62. Argymhellwn adolygu’r Cyfarwyddyd i Lywodraethwyr i adlewyrchu’r datblygu cyfredol
mewn Cynllunio Rheoli Asedau a’r effaith a gaiff  hyn ar gyfrifoldebau llywodraethwyr yn
Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir yn Wirfoddol.

Blwyddyn 3
47. Argymhellwn roi amser priodol ym mhob rhaglen o hyfforddiant cychwynnol i athrawon
ac ym mhob rhaglen o hyfforddiant cychwynnol i glerigion i faterion yn ymwneud ag Addysg
Grefyddol, addoli ar y cyd mewn ysgolion a lle ysgolion â chymeriad crefyddol yn y
gwasanaeth addysg yng Nghymru.
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10. Diweddglo
10.1 Dymuna aelodau’r Grŵp Adolygu ddiolch i bawb a gyfrannodd mor hael o’u hamser at
waith yr Adolygiad. Gwerthfawrogasom barodrwydd llawer i gwrdd ag aelodau’r Adolygiad a
siarad â hwy ac felly hefyd bawb a ymatebodd i’r holiaduron neu i’r ddogfen ymgynghori. Ni ellid
bod wedi cynhyrchu’r ddogfen hon heb eu cymorth hwy.

10.2 Gwnaeth y Grŵp Adolygu ei orau i sicrhau bod y cynigion a wna yng nhyd-destun ei
argymhellion yn ymarferol ac yn gyraeddadwy. Felly, cyn belled ag y bo modd, fe’u cyfeiriwyd
yn benodol at y sawl a all eu gweithredu ac, oni nodir yn glir i’r gwrthwyneb, credwn y gellir eu
cyflawni o fewn pum mlynedd i gymeradwyo’r adroddiad gan Fainc yr Esgobion, y cyfeirir ef  yn
ffurfiol atynt. Y mae gennym, felly, un argymhelliad terfynol.

Argymhelliad
70. Bum mlynedd ar ôl cymeradwyo’r adroddiad, argymhellwn greu gweithgor bychan i
adolygu cynnydd ac i adrodd i Fainc yr Esgobion, o fewn chwe mis i’w  gynnull, ar i ba raddau
y cyflawnwyd yr argymhellion sydd yn yr adroddiad hwn ac i wneud cynigion ynglŷn â’r
camre datblygu nesaf.
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Atodiad A Aelodaeth Gychwynnol y Grŵp Adolygu (Tachwedd 2006)

Ian Miller
Prif  Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych (cadeirydd)

Y Gwir Barchedig John Davies
Esgob Llanelwy a’r esgob gyda chyfrifoldeb dros addysg

Daphne Evans
Prifathrawes Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru, y Model, Caerfyrddin

Y Parchedig Catherine Haynes
Cyfarwyddwr Addysg Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu

Dr Medwin Hughes
Prifathro Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin

Ian Keith Jones
Prifathro Ysgol San Siôr, Llandudno

Y Parchedig Ganon Andrew Loat
Rheithor Llandrindod gyda Chefn-llys a’r Diserth a Deon Bro Maelienydd

Siân Owen
Prifathrawes Weithredol Ysgol Parc-y-bont

Dr Susan Mitchell
Prifathrawes Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru, Ysgol Ioan Fedyddiwr 

Y Chwaer Angela Murray
Cyfarwyddwr Ysgolion Esgobaeth Mynyw

Y Parchedig Ganon Patrick Thomas 
Ficer Caerfyrddin, esgobaeth Tyddewi

Ysgrifennydd (hyd fis Mawrth 2008)
Y Parchedig Ddr Mary Thorley 
Cyn-Bennaeth Adran Astudiaethau Addysg a Phennaeth Adran Technoleg Gwybodaeth
Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin

Swyddog Ystadegau ac (o fis Ebrill 2008) Ysgrifennydd 
Dr David Lankshear, Cymrawd Ymchwil, Canolfan y Santes Fair 

Aseswyr
Nick McKemey, Pennaeth Gwella Ysgolion y Gymdeithas Genedlaethol a Dirprwy
Ysgrifennydd Cyffredinol Bwrdd Addysg Eglwys Loegr

Y Gwir Barchedig Edwin Regan 
Esgob Wrecsam

Cynghorwr
Y Parchedig Edwin Counsell
Swyddog Addysg yr Eglwys yng Nghymru a Chyfarwyddwr Addysg Esgobaeth Llandaf  

Cynghorwr Cyfreithiol
Tim Davenport
Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu

Ysgrifennydd Cofnodion
Penny Snowden
Swyddog Cefnogi Addysg Esgobaeth Llandaf
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Atodiad B Ystadegau 

Ar gais y Grŵp Adolygu, casglodd ei Ysgrifennydd Ystadegau y data a’r safbwyntiau a ganlyn. 

• Cyfweliad â phob esgob cadeiriol a chyfarwyddwr addysg esgobaethol yn yr Eglwys yng
Nghymru.

• Arolwg o safbwyntiau rhieni.

• Arolwg o safbwyntiau ysgrifenyddion Cynghorau Plwyf  Eglwysig.

• Arolwg o safbwyntiau clerigion.

• Arolwg o lyfrynnau a pholisïau mynediad ysgolion.

• Grwpiau ffocws rhieni.

• Grwpiau ffocws disgyblion.

• Arolwg o’r alwedigaeth i ddysgu.

• Casglu data sydd ar gael i’r cyhoedd o wefannau esgobaethau ac awdurdodau lleol.

• Casglu data ar Berfformiad Ysgolion a ddarparwyd ar gyfer yr Adolygiad gan Ymddiriedolaeth
Teulu Fischer.

Tynnwyd yr wybodaeth ystadegol yn y testun ac yn y tablau a ganlyn o’r broses hon o gasglu
data Cyfran fechan ydyw o’r deunydd a roddwyd i’r Adolygiad. Gobeithir y gall Swyddog
Ystadegau yr Adolygiad gyhoeddi astudiaethau manylach ar sail yr ystadegau yn ystod y
misoedd sy’n dod.

Tabl 1 Ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru yn ôl statws

Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol yw’r 4 ysgol uwchradd y mae gan yr Eglwys yng
Nghymru ran ynddynt. 

Tabl 2 Pobl yn ymwneud ag ysgolion yr Eglwys yng Nghymru
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Statws Nifer Ysgolion

Cynorthwyir yn Wirfoddol gan yr Eglwys yng Nghymru 66

Rheolir yn Wirfoddol gan yr Eglwys yng Nghymru 101

Sylfaenwyd gan yr Eglwys yng Nghymru 1

Cyfanswm ysgolion yr Eglwys yng Nghymru 168

Type of  engagement Nifer y Bobl

Athrawon yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru 1,170

Staff  arall yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru 1,808

Llywodraethwyr yn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru 2,086

Disgyblion 21,261
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Tabl 3 Cyfrwng Addysgu yn ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru

Saesneg yw’r prif  gyfrwng addysgu ym mhob un o’r ysgolion uwchradd y mae gan yr Eglwys
yng Nghymru ran ynddynt.

Tabl 4 Maint ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru

Tabl 5 Cyfrwng addysgu yng Nghyfnod Allweddol 1 yn ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru yn ôl cyfanswm nifer y plant yn yr ysgol

Tabl 6 Cyfrwng addysgu yng Nghyfnod Allweddol 2 yn ysgolion yr Eglwys yng
Nghymru yn ôl cyfanswm nifer y plant yn yr ysgol
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Nifer y Disgyblion Cynorthwyir yn Wirfoddol Rheolir yn Wirfoddol Sylfaenwyd

70 neu lai 11 46 1

71-140 23 51 0

141-210 19 16 0

Dros 210 13 8 0

Maint yr Ysgol Cymraeg Saesneg Y Ddwy Dim plant yn y Cyfnod Allweddol Hwn

70 neu lai 36% 60% 4% 0%

71 – 140 12% 81% 7% 0%

141 – 210 15% 70% 10% 5%

Dros 210 5% 75% 10% 10%

Pob ysgol 18% 73% 7% 2%

Maint yr Ysgol Cymraeg Saesneg Y Ddwy Dim Plant yn y Cyfnod Allweddol Hwn

70 neu lai 16% 58% 24% 2%

71 – 140 5% 74% 14% 7%

141 – 210 7% 76% 14% 3%

Over 210 0% 85% 10% 1%

Pob ysgol 8% 71% 17% 4%

Saesneg Cymraeg Y Ddwy

Cyfnod Allweddol 1 126 31 11

Cyfnod Allweddol 2 124 14 30
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Tabl 7 Canran yr amser a rydd periglorion yr Eglwys yng Nghymru i waith yn ysgo-
lion yr Eglwys yng Nghymru, ysgolion Catholig ac ysgolion cymunedol 

Tabl 8 Dealltwriaeth Ysgrifenyddion Cynghorau Plwyf  Eglwysig o’r berthynas rhwng
yr eglwys ac ysgolion cynradd ac uwchradd yn y plwyf
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Ymrwymiad Amser  Ysgolion yr Eglwys Ysgolion yr  Ysgolion 
y Periglor yng Nghymru Eglwys Gatholig Cymunedol

Dim 57.1% 96.7% 22.9%

Llai na 1⁄2 diwrnod 21.8% 2.9% 55.6%

1⁄2 diwrnod 11.6% 0.4% 15.3%

Hyd at ddiwrnod 8.7% 0.0% 4.4%

1-2 ddiwrnod 0.4% 0.0% 1.5%

2-3 diwrnod 0.4% 0.0% 0.4%

Math o ysgol Canran y plwyfi sy’n Canran y plwyfi sy’n dweud bod  
dweud bod ganddynt ganddynt berthynas agos neu 
ysgol o’r math hwn agos iawn â’r math hwn o ysgol

Cynradd Gymunedol 60.3% 34.6%

Uwchradd Gymunedol 19.7% 6.5%

Cynradd yr Eglwys yng Nghymru 22.6% 22.2%

Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru 0.2% 0.6%

Cynradd yr Eglwys Gatholig 6.5% 0.6%

Uwchradd yr Eglwys Gatholig 1.3% 0.8%
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Tabl 9 Cynnwys llyfrynnau ysgol ac ethos yr ysgol (i) Materion yn ymwneud â gw-
erth yr unigolyn

Tabl 10 Cynnwys llyfrynnau ysgol ac ethos yr ysgol (ii) Addysg Grefyddol ac addoliad
yr ysgol

Eglwys yng Nghymru 65 Adolygiad Addysg

Ysgolion a Gynorthwyir Ysgolion a Reolir Holl ysgolion yr Eglwys
yn Wirfoddol yn Wirfoddol yng Nghymru

Crybwyll gwerth 39% 45% 43%
plentyn unigol

Crybwyll Anghenion 91% 91% 93%
Addysgol Arbennig

Crybwyll perthynas Anghenion 5% 0% 2%
Addysgol Arbennig ag ethos

Crybwyll Amddiffyn 23% 17% 22%
Plant

Crybwyll perthynas Amddiffyn 0% 0% 0%
Plant ag ethos

Crybwyll bwlio 27% 17% 22%

Crybwyll perthynas 3% 0% 1%
bwlio ag ethos

Ysgolion a Gynorthwyir Ysgolion a Reolir Holl ysgolion yr Eglwys
yn Wirfoddol yn Wirfoddol yng Nghymru

Crybwyll Addysg Grefyddol 97% 93% 94%

Crybwyll addoli 91% 91% 93%

Egluro hawliau cilio 62% 77% 73%

Egluro hawliau cilio 12% 5% 9%
ond eu gwrthsefyll

Egluro lle’r Cymun yn 29% 3% 15%
addoliad yr ysgol 

Egluro’r cysyniad o 5% 3% 4%
addysg addoli

Crybwyll y traddodiad 29% 3% 15%
Anglicanaidd o addoli
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Tabl 11 Data ar berfformiad ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru (EyNg) o’u
cymharu â holl ysgolion cynradd eraill Cymru

Tabl 12 Data ar berfformiad ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru (EyNg) o’u
cymharu â holl ysgolion cynradd eraill Cymru – ysgolion gwledig yn unig

Eglwys yng Nghymru 66 Adolygiad Addysg

Pynciau Sgoriau
craidd i
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg

Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
Ysgol
ysgolion
EyNg 

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg

Cymraeg 4.37 4.23 0.00 -0.05 0.00 -0.02

Saesneg 4.46 4.61 0.00 0.07 0.00 0.03

Mathemateg 4.49 4.63 0.00 0.06 0.00 0.02

Gwyddoniaeth 4.56 4.68 0.00 0.04 0.00 0.02

Pob craidd 4.50 4.63 0.00 0.06 0.00 0.02

Pynciau Sgoriau
craidd i
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg

Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
Ysgol
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg  

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg

Cymraeg 4.38 4.24 0.00 -0.03 0.00 -0.01

Saesneg 4.50 4.61 0.02 0.05 0.00 0.00

Mathemateg 4.54 4.63 0.02 0.05 0.00 0.01

Gwyddoniaeth 4.60 4.68 0.01 0.04 0.00 0.00

Pob craidd 4.53 4.63 0.01 0.05 -0.01 0.01
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Tabl 13 Data ar berfformiad ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru (EyNg) o’u
cymharu â holl ysgolion cynradd eraill Cymru – ysgolion trefol yn unig

Tabl 14 Data ar berfformiad ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru (EyNg) o’u
cymharu â holl ysgolion cynradd eraill Cymru –Ysgolion a Gynorthwyir yn
Wirfoddol yn unig

Eglwys yng Nghymru 67 Adolygiad Addysg

Pynciau Sgoriau
craidd i
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg

Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
Ysgol
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg  

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg

Cymraeg 4.36 4.19 0.01 -0.14 0.00 -0.01

Saesneg 4.44 4.61 -0.01 0.08 0.00 0.06

Mathemateg 4.47 4.63 -0.01 0.07 0.00 0.05

Gwyddoniaeth 4.55 4.67 -0.01 0.05 0.00 0.04

Pob craidd 4.48 4.63 -0.01 0.07 0.00 0.05

Pynciau Sgoriau
craidd i
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg

Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
Ysgol
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg  

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg

Cymraeg 4.37 4.35 0.00 -0.07 0.00 -0.04

Saesneg 4.46 4.64 0.00 0.07 0.00 0.04

Mathemateg 4.49 4.68 0.00 0.07 0.00 0.04

Gwyddoniaeth 4.56 4.71 0.00 0.05 0.00 0.03

Pob craidd 4.50 4.67 0.00 0.05 0.00 0.04
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Tabl 15 Data ar berfformiad ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru (EyNg) o’u
cymharu â holl ysgolion cynradd eraill Cymru – Ysgolion a Reolir yn
Wirfoddol yn unig

Tabl 16 Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn Esgobaeth Bangor o’u cymharu â holl
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru 

Eglwys yng Nghymru 68 Adolygiad Addysg

Pynciau Sgoriau
craidd i
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg

Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
Ysgol
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg  

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg

Cymraeg 4.37 4.20 0.00 -0.05 0.00 -0.02

Saesneg 4.46 4.57 0.00 0.06 0.00 0.02

Mathemateg 4.49 4.58 0.00 0.04 0.00 0.00

Gwyddoniaeth 4.56 4.64 0.00 0.04 0.00 0.01

Pob craidd 4.50 4.58 0.00 0.04 0.00 0.00

Pynciau Sgoriau
craidd i
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg

Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
Ysgol
ysgolion
heb fod yn
ysgolion
EyNg  

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg

Cymraeg 4.23 4.11 -0.05 -0.09 -0.02 -0.03

Saesneg 4.61 4.22 0.07 0.03 0.03 -0.01

Mathemateg 4.63 4.52 0.06 0.09 0.02 0.05

Gwyddoniaeth 4.68 4.44 0.04 0.00 0.02 -0.03

Pob craidd 4.63 4.54 0.06 0.03 0.02 0.01

3614 CiW EdRev Welsh:Layout 1  10/9/09  10:00  Page 68



Tabl 17 Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn Esgobaeth Llandaf  o’u cymharu â holl
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru

Tabl 18 Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn Esgobaeth Mynwy o’u cymharu â holl
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru 

Eglwys yng Nghymru 69 Adolygiad Addysg

Pynciau Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg

Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg
Esgobaeth
Llandaf 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg  

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg 
Esgobaeth
Llandaf 

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg  

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg yn
Esgobaeth
Llandaf 

Cymraeg 4.23 Dim ysgolion -0.05 Dim ysgolion -0.02 Dim ysgolion
cyfrwng Cymraeg cyfrwng Cymraeg cyfrwng Cymraeg

Saesneg 4.61 4.63 0.07 0.04 0.03 0.01

Mathemateg 4.63 4.64 0.06 0.02 0.02 -0.01

Gwyddoniaeth 4.68 4.66 0.04 0.03 0.02 0.00

Pob craidd 4.63 4.70 0.06 0.02 0.02 0.00

Pynciau Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg

Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg
Esgobaeth
Mynwy 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg  

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg 
Esgobaeth
Mynwy 

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg  

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg yn
Esgobaeth
Mynwy

Cymraeg 4.23 Dim ysgolion -0.05 Dim ysgolion -0.02 Dim ysgolion
cyfrwng Cymraeg cyfrwng Cymraeg cyfrwng Cymraeg

Saesneg 4.61 4.71 0.07 0.08 0.03 0.06

Mathemateg 4.63 4.73 0.06 0.07 0.02 0.05

Gwyddoniaeth 4.68 4.74 0.04 0.08 0.02 0.06

Pob craidd 4.63 4.77 0.06 0.06 0.02 0.05
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Tabl 19 Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn Esgobaeth Llanelwy o’u cymharu â holl
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru 

Tabl 20 Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn Esgobaeth Tyddewi o’u cymharu â holl
ysgolion yr Eglwys yng Nghymru

Eglwys yng Nghymru 70 Adolygiad Addysg

Pynciau Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg

Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg
Esgobaeth
Llanelwy 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg  

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg 
Esgobaeth
Llanelwy

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg  

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg yn 
Esgobaeth
Llanelwy 

Cymraeg 4.23 4.49 -0.05 0.09 -0.02 0.03

Saesneg 4.61 4.60 0.07 0.07 0.03 0.01

Mathemateg 4.63 4.64 0.06 0.08 0.02 0.02

Gwyddoniaeth 4.68 4.64 0.04 0.07 0.02 0.02

Pob craidd 4.63 4.67 0.06 0.05 0.02 0.01

Pynciau Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg

Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg
Esgobaeth
Tyddewi 

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg  

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg 
Esgobaeth
Tyddewi

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg  

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg yn 
Esgobaeth
Tyddewi 

Cymraeg 4.23 4.25 -0.05 -0.09 -0.02 -0.07

Saesneg 4.61 4.57 0.07 0.10 0.03 0.06

Mathemateg 4.63 4.57 0.06 0.06 0.02 0.02

Gwyddoniaeth 4.68 4.58 0.04 0.07 0.02 0.03

Pob craidd 4.63 4.65 0.06 0.07 0.02 0.04
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Tabl 21 Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu o’u
cymharu â holl ysgolion yr Eglwys yng Nghymru 

Eglwys yng Nghymru 71 Adolygiad Addysg

Pynciau Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg

Sgoriau
craidd i
ysgolion
EyNg
Esgobaeth
Abertawe ac
Aberhonddu  

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg  

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg 
Esgobaeth
Abertawe ac
Aberhonddu 

Gwerth
Ychwanegol
Cyd-destun
ysgolion
EyNg  

Model
Gwerth
Ychwanegol
Cyflawniad
Blaenorol
ysgolion
EyNg yn 
Esgobaeth
Abertawe ac
Aberhonddu  

Cymraeg 4.23 4.53 -0.05 0.17 -0.02 0.16

Saesneg 4.61 4.62 0.07 0.07 0.03 0.05

Mathemateg 4.63 4.63 0.06 0.05 0.02 0.03

Gwyddoniaeth 4.68 4.64 0.04 0.05 0.02 0.04

Pob craidd 4.63 4.66 0.06 0.03 0.02 0.02

3614 CiW EdRev Welsh:Layout 1  10/9/09  10:00  Page 71



Atodiad C Rhestr o’r rhai a ymatebodd i’r ymgynghoriad

Derbyniwyd yn Gymraeg 

Unigolion
Elisa M Hughes
Y Parchedig Ganon Roger Donaldson

Ysgolion
Pwyllgor Ysgolion
Yr Ysgol Hyfforddiant ac Addysyg Gychlneol

Derbyniwyd yn Saesneg

Unigolion
Y Canon George Bennett, Deon Bro Cleirwy 
Kenneth Padley Caplaniaeth Anglicanaidd Bangor
Felicity Padley, Plwyf  Llwynderw
Kathleen Boyce Cyfarwyddwr Addysg Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu
Y Parchedig Peter Brooks Periglor
Rosalind Williams Swyddog Adeiladau Ysgol/Cyfraith Esgobaeth Llanelwy 
David White Ymwelydd yr Esgob, Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu
Stephen Ryan Periglor
Nigel Topley Tîm Anghenion Addysg Ychwanegol Powys
Kathie Mayer Swyddog Ysgolion Esgobaeth Llandaf
Y Parchedig Martin Snellgrove Periglor
Y Parchedig Catherine Haynes Aelod o’r Grŵp Adolygu 
Dewisland & Fishguard Deanery 
Y Parchedig Michael Balkwill Periglor
Y Canon Andrew Loat Aelod o’r Grŵp Adolygu 
Y Parchedig Michael Komor Deon Bro Pen-y-bont ar Ogwr 
Yr Hybarch Bill Thomas Periglor
Ian Keith Jones Aelod o’r Grŵp Adolygu 
Y Parchedig Janice Jones Caplan Coleg Iâl

Arall
Llywodraeth Cynulliad Cymru
Comisiynydd Plant Cymru
Cyngor Addysg Esgobaeth Mynwy [trwy Andrew Morton, Swyddog Addysg Bellach]
Dienw
Y Gwasanaeth Addysg Catholig
Cyngor Dysgu Cyffredinol Cymru

Schools
Ysgol Gynradd Llandeilo Bertholau
Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol Pen-tip 
Ysgol Babanod 
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Magwyr 
Ysgol Gynradd yr Archesgob Rowan Williams a Gynorthwyir yn Wirfoddol gan yr Eglwys yng
Nghymru
Ysgol Babanod Waddoledig Caerllion ar Wysg 
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Trefyclo
Ysgol  Gynradd  Sant  Giles, 
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gungrog 
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Ysgol San Siôr,
Ysgol Gynradd Mair Forwyn, Gladesbry
Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol Trelawnyd 
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llangatwg
Ysgol Sant Marc a Gynorthwyir yn Wirfoddol
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llanandras Fawr 
Pen y Coed Isaf
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Atodiad CH Dyletswyddau Byrddau Addysg Esgobaethol Lloegr

A. Detholiad allan o Fesur Byrddau Addysg Esgobaethol 1991 (fel y’i diwygiwyd) 

1. Byrddau Addysg Esgobaethol

(1) Bydd gan bob esgobaeth Fwrdd Addysg Esgobaethol y bydd iddo’r swyddogaethau a roddir
iddo gan y Mesur hwn ac a fydd yn atebol i synod yr esgobaeth; a dehonglir bod y cyfeiriadau
yn y Mesur hwn at ‘y Bwrdd’ yn cyfeirio at Fwrdd Addysg Esgobaethol yr esgobaeth dan sylw.

(2) Cyfansoddir y Bwrdd yn unol â darpariaethau Rhan I yr Atodlen i’r Mesur hwn, ac eithrio os
bydd synod esgobaeth yn penderfynu y cyfansoddir y Bwrdd nid felly ond yn unol â
darpariaethau y cytunwyd arnynt gan y synod honno y gall synod yr esgobaeth, gyda chaniatâd
yr esgob, ofyn i’r Ysgrifennydd Gwladol orchymyn cyfansoddi’r Bwrdd yn unol â’r penderfyniad
hwnnw, a gall yr Ysgrifennydd Gwladol, pan dderbynio gais o’r fath, orchymyn felly os barno fod
hynny’n addas.

(3) Ni all yr Ysgrifennydd Gwladol ddiwygio na diddymu gorchymyn a wnaed dan isadran (2)
uchod ond ar gais a wnaed gan synod yr esgobaeth gyda chaniatâd esgob yr esgobaeth, ac fe
wneir y diwygio neu’r diddymu yn unol a phenderfyniad y synod honno. 

(4) Bydd yr esgob, ar ôl ymgynghori â’r Bwrdd, yn penodi cyfarwyddwr addysg i’r esgobaeth a
fydd yn gweithredu fel ysgrifennydd y Bwrdd.

(5) Gall y Bwrdd fod yn gorff  corfforaethol neu anghorfforaethol.

(6) Gweithredir darpariaethau Rhan II yr Atodlen i’r Mesur hwn mewn perthynas â thrafodion y
Bwrdd, pan un bynnag a gyfansoddwyd y Bwrdd yn unol â darpariaethau Rhan I yr Atodlen
honno neu yn unol â gorchymyn a wnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

2. Swyddogaethau’r Bwrdd

(1) Swyddogaethau’r Bwrdd fydd:

(a) hyrwyddo neu gynorthwyo i hyrwyddo addysg yn yr esgobaeth a fydd yn gyson â ffydd
a threfn Eglwys Loegr;

(b) hyrwyddo neu gynorthwyo i hyrwyddo Addysg Grefyddol ac addoliad crefyddol mewn
ysgolion yn yr esgobaeth;

(c) hyrwyddo neu gynorthwyo i hyrwyddo ysgolion eglwys yn yr esgobaeth a chynghori
llywodraethwyr ysgolion o’r fath ac ymddiriedolwyr gwaddoliadau addysg eglwysig ac
unrhyw gorff  neu berson arall a fynno wybod ar unrhyw fater y bydd a wnelo ag ysgolion
eglwys yn yr esgobaeth;  

(ch) hyrwyddo cydweithrediad rhwng y Bwrdd a chyrff  neu bersonau y mae a wnelont o
gwbl ag addysg yn yr esgobaeth;

(d) y swyddogaethau a roddir i’r Bwrdd gan y Mesur hwn; a

(dd) swyddogaethau eraill heb fod yn groes i’r Mesur hwn a roddir i’r Bwrdd gan synod yr
esgobaeth, ac eithrio swyddogaethau yn ymwneud ag ysgolion eglwys a gwaddoliadau
addysg eglwysig.

(2) Bydd gan y Bwrdd y gallu i wneud pob peth y mae’n rhaid ei wneud i gyflawni ei
swyddogaethau neu sy’n gydnaws â hynny.

(3) Bydd y Bwrdd yn rhoi adroddiad i synod yr esgobaeth cyn gynted ag y bo modd ar ôl diwedd
pob blwyddyn ar y modd y bu’n gweithredu ei swyddogaethau ers yr adroddiad cynt neu (yn
achos yr adroddiad cyntaf) ers sefydlu’r Bwrdd.
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3. Gweithrediadau y mae arnynt angen cyngor neu ganiatâd y Bwrdd

(1) Rhaid i gorff  llywodraethol pob ysgol eglwys, ac ymddiriedolwyr pob gwaddoliad addysg
eglwysig a ddelir yn gyfan neu yn rhannol ar gyfer ysgol eglwys neu mewn cysylltiad â hi, geisio
cyngor Bwrdd yr esgobaeth y mae’r ysgol ynddi a chymryd sylw o’r cyngor hwnnw cyn:

((a) cyhoeddi cynigion i wneud unrhyw newidiadau i’r ysgol o dan adran 28(2) (b) Deddf
Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998;
(b) cyhoeddi cynigion i gau’r ysgol o dan adran 29(2) y Ddeddf  honno;
(c) hysbysu bwriad i gau’r ysgol o dan adran 30(1) y Ddeddf  honno;
(ch) ymgynghori o dan adran 89(2) y Ddeddf  honno ar drefniadau mynediad arfaethedig at
unrhyw flwyddyn ysgol;
(d) cyhoeddi cynigion i newid cymeriad yr ysgol o dan baragraff  2 neu baragraff  3 Atodlen
8 y Ddeddf  honno; neu 
(dd) wneud cais i unrhyw gorff  neu berson neu gytundeb ag unrhyw gorff  neu berson i
waredu (trwy werthu neu fel arall) adeiladau’r ysgol nac unrhyw ran ohonynt.

(2) Yn ddarostyngedig i isadran (3) isod, ni chaiff  corff  llywodraethol unrhyw ysgol eglwys sy’n
ysgol a gynorthwyir yn wirfoddol, oni chafodd ganiatâd ysgrifenedig Bwrdd yr esgobaeth y mae’r
ysgol ynddi, gytuno na threfnu gydag unrhyw gorff  na pherson i wneud dim mewn perthynas â
newid nac atgyweirio ar adeiladau’r ysgol sy’n newid neu atgyweirio y gall yr Ysgrifennydd
Gwladol roi grant tuag ato neu y mae angen caniatâd yr Ysgrifennydd Gwladol cyn ei wneud.

(3) Ni chymhwysir isadran (2) uchod at unrhyw newid nac atgyweirio ar adeiladau y bydd yr
amcangyfrif  o’i gost yn llai na’r swm a benodir o bryd i’w gilydd gan Fwrdd yr esgobaeth y mae’r
ysgol ynddi.

[diddymwyd (4) a (5)]

(6) Pan fydd unrhyw gyfarfod o’r Bwrdd i ystyried rhoi cyngor dan isadran (1) neu ganiatâd dan
isadran (2) uchod, rhaid i ysgrifennydd y Bwrdd roi o leiaf  bedwar diwrnod ar ddeg o rybudd o
amser a lleoliad y cyfarfod i glerc corff  llywodraethol yr ysgol dan sylw, a bydd gan
lywodraethwyr yr ysgol honno hawl i fod yn bresennol yn y cyfarfod hwn.

4. Angen cyngor y Bwrdd cyn newid amcanion gwaddoliadau addysg eglwysig

Rhaid i ymddiriedolwyr unrhyw waddoliad addysg eglwysig a ddelir yn gyfan neu yn rhannol ar
gyfer ysgol eglwys neu mewn cysylltiad â hi geisio cyngor Bwrdd yr esgobaeth y mae’r ysgol
ynddi a chymryd sylw o’r cyngor hwnnw cyn gwneud na chytuno i wneud unrhyw newid yn yr
amcanion y gellir cymhwyso’r gwaddoliad atynt.

I’r rhai hynny sy’n dymuno gwybodaeth bellach ar sut y deellir cyfrifoldebau’r Byrddau Addysg
Esgobaethol a Chyfarwyddwr Addysg yr esgobaethau yn Lloegr, ysgrifennwyd papur heriol ar
y pwnc gan D. J. Whittington OBE, Swyddog Cenedlaethol Datblygu Ysgolion Bwrdd Addysg
Eglwys Loegr, o dan y teitl

Discussion paper on the future of  Diocesan Boards of  Education

Fe’i cyhoeddwyd gan y Gymdeithas Genedlaethol yn 2008 ar ei gwefan
www.natsoc.org.uk/downloads
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Geirfa Termau

Addysg Weinidogaethol Barhaus:  y cynllun ym mhob esgobaeth sy’n darparu at ddatblygiad
proffesiynol parhaus offeiriaid a chlerigion eraill o fewn yr esgobaeth. 

Bwrdd Addysg Esgobaethol:  yr ymadrodd generig a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn am y corff
ym mhob esgobaeth sy’n atebol i’r egob a Chynhadledd yr Esgobaeth am waith Addysg yn yr
esgobaeth. Yn wahanol i Loegr, nid oes sail statudol i’r Bwrdd hwn

Bywoliaeth: y plwyf  neu’r plwyfi sydd dan ofal offeiriad yn yr Eglwys yng Nghymru.

(y) Corff  Llywodraethol:  cyngor cynrychioliadol cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru.

Cyfundrefn Ddeuol: y term a ddefnyddir i ddisgrifio’r bartneriaeth rhwng y wladwriaeth ar y naill
law ac eglwysi a grwpiau crefyddol ar y llaw arall i ddarparu addysg wladwriaethol yng Nghymru
a Lloegr.

Cyngor Plwyfol Eglwysig: gr p o addolwyr a etholwyd i ofalu, ar y cyd â’r offeiriad, am arwain
a rheoli materion beunyddiol eglwys y plwyf. 

Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawon:  cymhwyster a ddarperir gan
Goleg Cenedlaethol Arweinyddiaeth Ysgolion y dylai pob un sydd am fod yn bennaeth ei
dderbyn cyn cael ei benodi i swydd barhaol fel pennaeth ysgol.

Cynhadledd Ddeoniaethol:  cynhadledd etholedig o gynrychiolwyr y plwyfi a’r bywoliaethau lleol.

Cynhadledd Esgobaethol:  cynhadledd etholedig o gynrychiolwyr y deoniaethau lleol.

Cynhadledd Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol: mae hwn yn un o bwyllgorau’r
Awdurdod Lleol a chanddo gyfrifoldeb dros addysg grefyddol yn yr ysgolion hynny lle y dysgir
y pwnc yn unol â pholisi’r Awdurdod Lleol.

Deoniaeth: gr p lleol o blwyfi neu fywoliaethau. Mae un o’r offeiriaid yn gwasanaethu fel deon
bro, ac yn rhoi arweiniad i’r ddeoniaeth.

Esgobaeth: gr p rhanbarthol o ddeoniaethau dan arweiniad esgob yr esgobaeth.

Mainc yr Esgobion:  cyfarfod esgobion yr Eglwys yng Nghymru.

Periglor:  offeiriad sy’n gyfrifol am un neu ragor o fywoliaethau.

Plwyf:  yr ardal ddaearyddol a wasanaethir gan eglwys sy’n perthyn i’r Eglwys yng Nghymru.

Ymgeisydd am Urddau:  un sy’n derbyn hyfforddiant at gael ei ordeinio’n ddiacon yn yr Eglwys
yng Nghymru.

Ysgol â Chymeriad Crefyddol:  fe all yr ysgolion hyn fod yn rhai a Gynorthwyir yn Wirfoddol, yn
rhai a Reolir yn Wirfoddol neu’n Ysgolion Sylfaen, ac fe fyddant hefyd wedi eu sefydlu gan gorff,
enwad neu ffydd grefyddol.

Ysgol Gymuned:  mae’r ysgolion hyn yn gyfan gwbl dan reolaeth yr Awdurdod Lleol, er y gellir
dirprwyo nifer o’r cyfrifoldebau i’r Corff  Llywodraethu.
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Ysgol Sylfaen yr Eglwys yng Nghymru: mae adeiladau’r ysgolion hyn yn eiddo i’r Eglwys. Mae’r
staff  yn gyflogedig gan y Corff  Llywodraethu. Y Corff  Llywodraethu sy’n gyfrifol am fynediad.
Fe all yr Addysg Grefyddol fod yn unol â pholisïau’r Eglwys. Mae’r addoliad yn unol â pholisïau’r
Eglwys.

Ysgol a Reolir yn Wirfoddol gan yr Eglwys yng Nghymru: mae adeiladau’r ysgolion hyn yn
eiddo i’r Eglwys ac yn cael eu cynnal a’u cadw ganddi. Mae’r staff  yn gyflogedig gan y Corff
Llywodraethu. Y Corff  Llywodraethu sy’n gyfrifol am fynediad. Mae’r Addysg Grefyddol a’r
addoliad yn unol â pholisïau’r Eglwys.

Ysgol a Reolir yn Wirfoddol gan yr Eglwys yng Nghymru:  mae adeiladau’r ysgolion hyn yn
eiddo i’r Eglwys. Mae’r staff  yn gyflogedig gan yr Awdurdod Lleol.  Yr Awdurdod Lleol sy’n
gyfrifol am fynediad. Fe all yr Addysg Grefyddol fod yn unol â pholisïau’r Eglwys. Mae’r addoliad
yn unol â pholisïau’r Eglwys.
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