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Ym mis Ionawr 2016, bu NIACE a'r Ganolfan Cynhwysiant Economaidd a Chymdeithasol uno i sefydlu'r Sefydliad Dysgu a 
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Cyllid Sbarduno 

Yn dilyn adolygiad o'r sesiynau hyfforddiant hyn, ehangwyd y prosiect a'i datblygu i 

gynnwys cyllid sbarduno ychwanegol o hyd at £1,000 i bobl ysgol ddatblygu ymyriad 

dysgu fel teulu/oedolion. Ychwanegwyd dwy ysgol i'r rhwydwaith, Ysgol St Martin, 

Caerffili ac Ysgol Lewis, Pengam.  

Ailymwelwyd â'r tair ysgol beilot a datblygwyd sesiynau ychwanegol i'w cynorthwyo i 

gynllunio eu prosiect cyllid sbarduno.  

Bu gyfranogwyr o St Martin a Lewis gymryd rhan yn y sesiynau Hyfforddiant 

Llywodraethwyr/Rhanddeiliaid ac fe'u hanogwyd i fapio cynllun eu prosiect cyllid 

sbarduno ym mhob sesiwn.  

Trosolwg o'r gweithgareddau a ddatblygwyd gyda chyllid 

sbarduno:  

Yn dilyn y sesiynau hyfforddiant a chynllunio, cytunodd y cyfranogwyr ar gynllun 

gweithredu i ddatblygu a chyflwyno ymyriad Dysgu fel Teulu/ymrwymiad rhieni.  

Ysgol Uwchradd Rhymney 

Yn dilyn trafodaethau a sesiynau cynllunio, cytunwyd y byddai Dysgu fel Teulu 

Caerffili yn datblygu rhaglen i dargedu'r ysgolion cynradd bwydo gyda 

gweithgareddau Dysgu fel Teulu. Sefydlwyd grwpiau Dysgu fel Teulu mewn pedair 

ysgol gynradd: Fochriw, Pontlotyn, Abertyswg a Brynawel. Cyflwynwyd 37 sesiwn, 

gan gyrraedd 22 oedolyn a 24 plentyn.  

Ysgol Oedolyn Plentyn Nifer y sesiynau 

Abertyswg 4 4 9 

Brynawel 5 7 9 

Fochriw 8 8 12 

Pontlotyn 5 5 7 

Cyfanswm 22 24 37 

 

Ym Mhontlotyn, roedd y rhaglen yn targedu'r Cyfnod Sylfaen tra bod Fochriw yn 

gweithio gyda Blwyddyn 1 a 2. Roedd y ffocws ar rifedd ac roedd yn dilyn TAPAS 

MATHS, sef ymagwedd ymarferol at well sgiliau rhifedd. Defnyddiwyd yr ariannu i 

brynu pecyn adnoddau i deuluoedd fynd ag adref gyda hwy ar ddiwedd pob cwrs. 

Dangoswyd i rieni sut i ddefnyddio'r adnodd, er mwyn eu galluogi i barhau i'w 

defnyddio adref unwaith i'r cwrs ddod i ben.  

Ym Mrynawel ac Abertyswg, roedd y cwrs yn targedu Cyfnod Allweddol 2. Roedd y 

ffocws ar ddylunio a thechnoleg ac roedd yn galluogi i deuluoedd ymarfer a datblygu 

eu sgiliau rhifedd, llythrennedd a datrys problemau. Defnyddiwyd yr ariannu i brynu 
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deunyddiau i wneud gêm bêl-droed chwythu, rocedi, cychod barcud a cheir modur. 

Roedd y sesiynau'n cynnwys cynllunio, dylunio, mesur a gwerthuso pob prosiect. 

Roedd y teuluoedd yn frwdfrydig am y rhaglen ac roedd eu hyder yn cynyddu wrth i'r 

cwrs symud yn ei flaen.  

Beth Weithiodd?  

Roedd y grwpiau i fod i ddechrau ym mis Ebrill 2017, yn ystod tymor yr haf. 

Cynhaliwyd y gweithdai ar ddiwedd tymor y gwanwyn gyda ffocws ar weithgareddau 

hwylus i annog teuluoedd anodd eu cyrraedd i ymrwymo â'r rhaglen. Gweithiodd hyn 

yn dda, oherwydd roedd cyswllt eisoes wedi cael ei sefydlu gyda theuluoedd cyn i'r 

rhaglen gychwyn yn ffurfiol ym mis Ebrill.  

Roedd yr adnoddau yn ddefnyddiol wrth ennyn diddordeb teuluoedd ac er mwyn 

cynnig rhywbeth gwahanol i apelio at blant ac oedolion. Roedd y ffaith bod modd rhoi 

adnoddau maths i'r grwpiau i fynd ag adref gyda nhw yn gymhelliant i'r rhieni fynychu 

a hefyd yn darparu cyfle i'r plant barhau i ddysgu adref.  

Beth oedd yn anoddach? 

Ym Mhontlotyn roedd rhai problemau gyda sicrhau man penodol ar gyfer cyflwyno'r 

sesiwn. Roedd y brif neuadd wedi cael ei chlustnodi ond roedd rhaid canslo rhai 

sesiynau yn fyr rybudd oherwydd gwasanaethau arbennig. Golygodd hyn bod rhieni 

yn dod i'r ysgol ar gyfer y sesiynau a oedd wedi'u canslo ond ddim yn dod pan roedd 

y sesiynau'n digwydd. Yn aml, fe glustnodwyd ystafelloedd eraill yn yr ysgol ond nid 

oeddent ar gael y diwrnod.  

Yn y tair ysgol arall, roedd teuluoedd eisiau parhau gyda'r rhaglen y tu hwnt i'r cwrs 

chwe wythnos cychwynnol a chafodd hwn ei gyflwyno gydag ariannu o gyllideb 

Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Ym Mochriw, roedd cais i ddychwelyd ym mis Medi 

2017 i weithio ar TAPAS MATHS gyda phlant y Feithrinfa a'r Dderbynfa a bydd hyn 

yn cael ei gynnal ond gydag adnoddau mwy cyfyngedig.  

Beth oedd y deilliannau allweddol? 

Bu darparwyr Dysgu fel Teulu sôn am ymrwymiad llwyddiannus gyda theuluoedd o 

ardal Rhymney ac yn falch o allu ymrwymo gyda'r teuluoedd hynny a oedd wedi cael 

eu hadnabod fel y rhai gyda'r angen mwyaf am gefnogaeth gyda llythrennedd a 

rhifedd a oedd wedi bod yn ymrwymo â hwy yn flaenorol.  

Bu'r sesiynau arwain at gynnydd yn sgiliau rhifedd oedolion a phlant Ysgolion 

Cynradd Fochriw a Phontlotyn gyda chynnydd yn sgiliau llythrennedd, rhifedd a 

datrys problemau yn Abertyswg a Brynawel.  

O'r 22 oedolyn a ymrwymwyd â hwy, bu 20 gyrraedd eu targedau. Dangosodd 91% 

o'r oedolion gynnydd yn eu sgiliau hanfodol. 
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O'r 24 plentyn a ymrwymwyd â hwy, bu 19 gyrraedd eu targedau. Dangosodd 79% 

o'r oedolion gynnydd yn eu sgiliau llythrennedd/rhifedd. 

Bydd teuluoedd ysgolion Brynawel ac Abertyswg yn parhau gyda'u dysgu yn nhymor 

yr hydref 2017. Bydd Brynawel yn symud ymlaen i raglen rhifedd gydag Abertyswg 

yn symud ymlaen i raglen llythrennedd. 

Camau Nesaf 

Bydd Dysgu fel Teulu Caerffili yn dychwelyd i dair o'r pedair ysgol i barhau gyda'r 

rhaglenni Dysgu fel Teulu. Bydd y rhaglen yn Fochriw yn targedu plant yn y 

Feithrinfa, y Dderbynfa a Blwyddyn 1, Abertyswg yn symud ymlaen i gwrs 

llythrennedd a Brynawel yn parhau gyda rhifedd y tymor nesaf.  

Roedd cynlluniau gwaith TAPAS a dylunio a thechnoleg yn llwyddiannus iawn wrth 

ennyn diddordeb rhieni a darparu adnoddau a chyd-destun a oedd yn cadw eu 

diddordeb yn y rhaglen. Mae hyn yn rhywbeth a fydd yn cael ei datblygu gan y tîm 

Dysgu fel Teulu ar gyfer y dyfodol.  

Ym Mhontlotyn, cyflwynwyd y sesiynau yn y bore, gan fod yr ysgol wedi nodi y 

byddai hwn yn amser da i ymrwymo gyda rhieni pan roeddent yn gollwng eu plant yn 

yr ysgol. Yn ymarferol, nid oedd hyn yn gweithio oherwydd, yn aml roedd yr ysgol 

angen y neuadd ar gyfer gwasanaeth arbennig ac roedd rhaid canslo rhai sesiynau.  


