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Annwyl Glerc CYSAG 

Ar ran Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC, hoffwn rannu ein gwerthfawrogiad o GYSAGau a CYS yng 

Nghymru am yr holl ymrwymiad a’r gwaith caled a wnaed gennych i gynhyrchu eich meysydd llafur 

cytunedig newydd ar gyfer CGM. Bu’n dipyn o siwrne i ni i gyd, gyda heriau o ran amser a phroses, 

felly bu llwyddo i fod yn barod erbyn dechrau cyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru yn dipyn o gamp. 

Gobeithiwn eich bod yn teimlo i CCYSAGauC eich cefnogi yn ystod y cyfnod hwn. 

Gan edrych tua’r dyfodol, fel rhan o’n cefnogaeth barhaus, mae CCYSAGauC wedi ymateb yn 

gadarnhaol i gais gan Lywodraeth Cymru i wneud ymarfer pen desg byr, sy’n golygu edrych ar 

destun meysydd llafur cytunedig pob awdurdod lleol er mwyn cael teimlad o pa mor driw y maent i 

weledigaeth ac ethos CGM yn y Cwricwlwm i Gymru. O fewn cyd-destun ehangach a phwysig 

penderfyniad lleol, gobeithiwn y bydd hwn yn ymarfer cynhaliol ym mlwyddyn gyntaf y cwricwlwm 

newydd ac y bydd yn gyfle i rannu ymarfer ar draws Cymru. 

Mae Tîm Prosiect CCYSAGauC yn cynnwys: Tania ap Sion, Libby Jones, Kathy Riddick, Rachel 

Samuel, Elizabeth Thomas, a Paula Webber. Bu pob un o aelodau’r tîm â rhan mewn drafftio 

canllawiau statudol CGM ar Hwb a/neu maen nhw hefyd ynghlwm â dysgu proffesiynol ar lefel 

genedlaethol i CGM. Daw cyfraniad Elizabeth Thomas â’r budd ychwanegol o gynnwys arbenigedd 

ar y tîm sy’n gysylltiedig ag ysgolion o gymeriad crefyddol. 

Diolch i chi eto am yr holl waith rydych yn ei wneud i CGM ac AG yn eich awdurdodau lleol. 

Gallwn fod yn falch iawn o gryfder ein CYSAGau yng Nghymru. 

Yn gywir, 

Your sincerely, 

 

Y Parchg Ddr Tania ap Siôn 

Cadeirydd CCYSAGauC 
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