
Ebost at Athro Davies, Prifysgol Cymru Bangor 

 

Annwyl Athro Davies, 

DYFODOL CANOLFAN ADDYSG GREFYDDOL Y BRIFYSGOL 

Gofynnwyd i mi ysgrifennu atoch ar ran Cyngor Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol 

(CYSAG) Gwynedd. Yn ein cyfarfod diweddar, mynegwyd pryder ynghylch yr ailstrwythuro 

yn y Brifysgol a’i oblygiadau ar gyfer Addysg Grefyddol. Mae sicrhau cyflenwad o athrawon 

addysg grefyddol yn hollbwysig ar gyfer dyfodol y pwnc ac yn enwedig rhai sy’n gallu dysgu 

trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Prifysgol Bangor yn chwarae rôl bwysig wrth hyfforddi’r 

athrawon hyn a buasem yn ddiolchgar iawn petaech yn ein goleuo o ran dyfodol y cwrs TAR 

addysg grefyddol ym Mangor a pha golegau eraill sy’n cynnig hyfforddiant cychwynnol i 

athrawon AG trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae CYSAG Gwynedd hefyd yn bryderus ynghylch dyfodol Canolfan Addysg Grefyddol y 

Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gasgliad o lyfrau ac arteffactau pwysig a hoffem wybod beth 

fydd dyfodol yr adnodd gwerthfawr hwn? 

Yn gywir iawn, 

Paul Rowlinson 

Y Cyng. Paul Rowlinson, 

Cadeirydd Cyngor Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol Gwynedd 

copi: Y Cynghorydd Cemlyn Williams, Deilydd y Portffolio Addysg, Cyngor Gwynedd 
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Ymateb Prifysgol Cymru, Bangor 

 

 

Annwyl Cynghorydd Rowlinson, 

 

Diolch yn fawr am eich e-bost ac ymddiheuriadau am yr oedi wrth ymateb.   

  

Cytunaf fod Prifysgol Bangor yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o addysgu 
Addysg Grefyddol yng Nghymru, ac yn arbennig felly drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Gallaf gadarnhau nad yw ailstrwythuro'r brifysgol yn ddiweddar yn cael effaith 
negyddol ar ein cefnogaeth yn y maes hwn. Mae’r ailstrwythuro wedi arwain, 
mewn gwirionedd, at ymrwymiad i fuddsoddi’n sylweddol yn elfen Addysg 
Athrawon yr Ysgol Addysg. Yn ogystal, mae ymrwymiad parhaus a chryf i gynnig 
Tystysgrif Addysg i Raddedigion mewn Addysg Grefyddol, a phob pwnc arall, drwy 
gyfrwng Gymraeg. Yn ogystal, efallai eich bod yn ymwybodol bod Addysg 
Grefyddol yn elfen greiddiol o Feysydd Dysgu a Phrofiad yn y Dyniaethau a chaiff 
hyn ei addysgu i dros 250 o fyfyrwyr Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd, y 
mae tua’u hanner yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.  
  
Yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, mae penodiad trwy’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas hefyd 
wedi cynyddu'r gallu i addysgu astudiaethau crefyddol yn Gymraeg. Mae staff yr 
Ysgol Athroniaeth a Chrefydd wedi sefydlu cysylltiadau cryf a chynhyrchiol gydag 
athrawon sy'n addysgu crefydd, moeseg ac athroniaeth gogyfer â Safon Uwch 
mewn ysgolion a cholegau Addysg Bellach ledled Gogledd Cymru a Gorllewin 
Lloegr. Mae adeiladu'r rhwydwaith hwn yn rhan o brosiect tair blynedd, dan 
arweiniad yr Athro Lucy Huskinson a Dr Josh Andrews ac mae wedi'i ariannu gan 
yr All Saints Educational Trust. Un o nodau'r prosiect yw annog myfyrwyr Safon 
Uwch Addysg Grefyddol, Cymraeg a Saesneg, i barhau â'u hastudiaethau yn y 
pwnc yn y brifysgol.  
   
Gallaf hefyd gadarnhau bod Canolfan Addysg Grefyddol y Brifysgol, a'r stôr 
adnoddau yn arbennig, yn parhau i fod ar gael i'w defnyddio a bydd yr 
adnoddau'n parhau i fod mewn gofal da i'w defnyddio gan ein myfyrwyr a chan 
ysgolion lleol sy'n dymuno eu defnyddio. Mae’r Ganolfan yn parhau i fod wedi'i 
lleoli yn y llyfrgell ddiogel ar safle’r Normal.   
   
Efallai eich bod hefyd yn ymwybodol ein bod fel arfer yn ei chael yn anodd 
recriwtio yn y maes hwn. Byddem yn awyddus iawn i drafod unrhyw ffyrdd y 



gallem gydweithio a fyddai'n helpu gyda hyn. Bydd Jeremy Griffiths, Cyfarwyddwr 
CaBan, sef y ganolfan sydd yng ngofal Addysg Gychwynnol Athrawon, yn cyfarfod 
â holl benaethiaid uwchradd Môn yr wythnos nesaf i gyflwyno ein rhaglen addysg 
gychwynnol athrawon a thrafod cysylltiadau gwaith agosach rhwng Ysgol Addysg 
Prifysgol Bangor ac addysg ym Môn. Byddem yn ddigon parod i drafod y maes 
hwn ymhellach gyda chi.   
   
Rhowch wybod i mi os oes unrhyw beth arall y gallaf ei wneud a allai fod o 
gymorth.  
   
Cofion 

 

Andrew 
 


