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

 

  
 

Y Sefydliad Dysgu a Gwaith 
Noddwr: Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol   |   Prif Weithredwr: Stephen Evans 

Cwmni cyfyngedig trwy warant, wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr 

Rhif Cofrestru: 2603322   Rhif Elusen Gofrestredig: 1002775 

Swyddfa gofrestredig: 21 De Montfort Street, Caerlŷr, LE1 7GE 

 
Fy Addysg 
 
Hyfforddiant Llywodraethwyr / Rhanddeiliaid a Darparu 
Cyllid Sbarduno 
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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 Willows 

Ar 29 Medi 2016, cynhaliodd Willows noson agored i rieni mewn perthynas â 

chlwstwr STAR Cymunedau'n Gyntaf. Trefnwyd y noson agored yn fuan ar ôl agor 

Lolfa Ddysgu, man a grëwyd yn benodol ar gyfer cyfleoedd dysgu fel teulu/dysgu 

oedolion. Trefnwyd cymysgedd o weithgareddau a chyfleoedd ar gyfer y noson - 

amrediad o gyfleoedd dysgu fel oedolyn yn ogystal â gweithgareddau creadigol ar 

gyfer teuluoedd, stondinau gwybodaeth a chaffi dros dro.  

Ymhlith y darparwyr lleol roedd:  

Sefydliad Yn cynnig 

Coleg Caerdydd a'r Fro Gwybodaeth ar gyrsiau a chofrestru ar gyfer cyrsiau 

Met Caerdydd Gwybodaeth ar gyrsiau a chofrestru ar gyfer cyrsiau 

Prifysgol Caerdydd Gwybodaeth ar gyrsiau a chofrestru ar gyfer cyrsiau 

Addysg Gymunedol Gwybodaeth ar gyrsiau, cofrestru ar gyfer cyrsiau a 
sesiynau blasu 

WEA Gwybodaeth ar gyrsiau, cofrestru ar gyfer cyrsiau a 
sesiynau blasu 

Y Brifysgol Agored Gwybodaeth ar gyrsiau a chofrestru ar gyfer cyrsiau 

Therapïau Ategol Met Caerdydd Sesiwn blasu a thylino 

Ysgol Uwchradd Willows  Gwybodaeth ar gyrsiau cyfredol a chofrestru ar eu 
cyfer 

Adran Wyddoniaeth Ysgol 
Uwchradd Willows 

Cofrestru ar gyfer cwrs gwyddoniaeth i rieni 

Ysgol Gynradd Moorland Cofrestru ar gyfer cyrsiau cyfredol a gwybodaeth i 
rieni 
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Ysgol Gynradd Stacey Cofrestru ar gyfer cyrsiau cyfredol a gwybodaeth i 
rieni 

Ysgol Gynradd Waunadda Cofrestru ar gyfer cyrsiau cyfredol a gwybodaeth i 
rieni 

Cymunedau'n Gyntaf Cofrestru ar gyfer cyrsiau, gwybodaeth ac ymrwymiad 
cymunedol 

Cymunedau dros Waith Gwybodaeth ar Addysg Bellach, Addysg Uwch, 
llwybrau at waith, ysgrifennu CV a chefnogaeth 
ymgeisio am swyddi 

Sova Ennyn diddordeb a chefnogi rhieni yn ôl i mewn i 
hyfforddiant neu waith 

Cymunedau'n Gyntaf - Iechyd a 
Llesiant 

Arddangos plât bwyta'n dda a gwybodaeth 

Tîm Switched On Gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth 

Dieteg Caerdydd Sesiynau ymwybyddiaeth a gwybodaeth 

Throw away music Gweithdai offerynnau cerdd wedi'u hailgylchu i blant 

Ambiwlans Sant Ioan Cofrestru ar gyfer cyrsiau cymorth cyntaf, 
arddangosiadau a gwybodaeth gyffredinol 

Canolfan Ieuenctid Eastmoors Cofrestru ar gyfer Gwobr Dug Caeredin, gwahoddiad 
at ddarpariaeth ieuenctid, rhannu gwybodaeth a 
chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

Bancio credydau amser Spice Cyfle i gofrestru a chodi ymwybyddiaeth o wirfoddoli a 
chyfleoedd gwirfoddoli 

Nicky Condon Gweithdy gwneud gemwaith 

Marmalade Caffi dros dro gyda lluniaeth am ddim 

Gwirfoddolwyr STAR Paentio wynebau a chrefftau plant 

 

Daeth 114 person i'r digwyddiad a chael mynediad at wybodaeth a chyngor, rhoi 

cynnig ar sesiynau ac roedd darparwyr lleol addysg i oedolion a staff o Willows ar 

gael i sgwrsio a chreu cysylltiadau. Roedd hefyd arddangosfa gan brosiect 

Gwyddoniaeth i'r Teulu a gyflwynwyd gan yr ysgol, gyda chefnogaeth Prifysgol 

Efrog.  

Roedd yr adborth gan ddarparwyr yn gadarnhaol - gyda nifer yn sôn am rieni yn 

cofrestru ar gyfer nifer o wahanol gyrsiau ond ddim digon i redeg cyrsiau llawn. 

Awgrymodd rhai darparwyr y byddent yn treialu rhai o'r cyrsiau a gafodd y diddordeb 

mwyaf yn ystod y noson.  

Mae'r Lolfa Ddysgu bellach yn adnodd a ddefnyddir yn aml gan y gymuned. Mae 

nifer o rieni o'r Noson Agored wedi mynychu cyrsiau a gweithdai yn rheolaidd. Mae'r 

ysgol wedi sôn am effaith gadarnhaol ar ymrwymiad rhieni a phresenoldeb yn 

nigwyddiadau'r ysgol yn sgil y berthynas a adeiladwyd trwy'r cyrsiau yn y Lolfa 

Ddysgu.  

Ymhlith y cyrsiau a gyflwynwyd mae: IELTS gyda 8 person yn mynychu, Gweithio 

gyda Phlant gyda 8 person yn mynychu, Addurno Cacennau gyda 8 person yn 

mynychu, mae 7 o'r bobl hyn wedi ennill cymhwyster wrth gwblhau'r cwrs. Mae cwrs 

dilynol wedi cychwyn gyda 15 person yn mynychu, mynychodd 6 person sesiynau'r 
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Brifysgol Agored "Pobl a Chymdeithas", mynychodd 15 person Cymraeg i'r Teulu, 

roedd 10 person ar gwrs Maths Sylfaenol, gyda phob un ohonynt ar y trywydd cywir i 

ennill achrediad, Torri Tabŵs gyda 6 pherson yn mynychu, a Rhaglen Meithrin 

Rhieni gyda 12 person yn mynychu. Mae hefyd bore coffi a gwybodaeth wythnosol, 

sy'n cynnal sesiwn misol "Cwrdd â'r Pennaeth". Mae hyd at 20 person yn mynychu'r 

grŵp hwn yn rheolaidd.  

Mae gan y Lolfa Ddysgu a'r gweithgareddau a gynigir ganddi gefnogaeth lawn yr 

Uwch Dîm Rheoli, sy'n gweld gwerth i'r adnodd hwn, a'r effaith gadarnhaol mae'n ei 

chael ar ardaloedd eraill y berthynas rhwng yr ysgol a'r cartref. Maen nhw hefyd yn 

hyrwyddo yr ethos o gael yr ysgol fel canolbwynt y gymuned, am gefnogaeth, 

cymorth ac arweiniad trwy bolisi drws agored a mynediad at gyfleoedd dysgu i'r 

gymuned gyfan.  

Cefnogwyd digwyddiad ymrwymiad dilynol ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion, 

Mehefin 2017 a gydlynwyd gan Gymunedau'n Gyntaf mewn partneriaeth â Willows, 

gyda'r digwyddiad yn cyrraedd 123 o bobl - gyda nifer ohonynt o'r ysgolion cynradd 

bwydo lleol.  

Ymagwedd / cyraeddiadau cyfranogwyr 

Bu'r sawl a fynychodd y digwyddiad ei fwynhau, gyda nifer yn cofrestru am 
gyrsiau sy'n cychwyn ym mis Medi. Darparodd gyfle i roi cynnig ar bethau 
newydd heb orfod ymrwymo iddynt.  

Ar ôl y digwyddiad 

Roedd y digwyddiad yn fuddiol iawn, yn yr ystyr ei bod wedi darparu cyfle i 
gryfhau cysylltiadau cymunedol rhwng yr ysgolion lleol. Darparodd gyfle i nifer 
o ddisgyblion a rhieni'r ysgolion cynradd i weld yr ysgol uwchradd.  

 


