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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 St Martin  

Cynhaliwyd prynhawn/noson agored hanner diwrnod yn yr Ysgol ar 20 Medi 2016, a 

drefnwyd mewn partneriaeth â'r Swyddog Ymgysylltu yn St Martin a Chymunedau'n 

Gyntaf.  

Cyfrannodd amrediad eang o randdeiliaid at y sesiwn, gan gynnwys: 

 Sgiliau Hanfodol a Dysgu fel Teulu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  

 Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

 Cymunedau'n Gyntaf (amryw brosiectau) 

 Prosiect LIFT  

 The Hub CCBC 

 Cefnogi pobl 

 Gyrfa Cymru 

 Mind Casnewydd 

 WEA 

 Coleg y Cymoedd 

 Cefnogi Newid i Deuluoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

 Rhwydwaith Rhieni  

 Gweithredu dros Blant 

 Homestart Caerffili 

Roedd y sesiynau'n darparu'r cyfle i rieni ddarganfod am yr amrediad o wasanaethau 

sydd ar gael iddynt ac i gychwyn trafodaethau am gefnogaeth neu eu diddordeb 
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mewn cyfleoedd dysgu. Er gwaethaf hyrwyddiad eang, roedd y niferoedd yn 

siomedig yn y digwyddiad hwn, gyda 12 teulu yn mynychu. Fodd bynnag, dywedwyd 

mai'r teuluoedd a fynychwyd oedd y sawl roedd yr ysgol yn awyddus i ymrwymo 

gyda a'u cefnogi.  

Datblygu cwrs "Ymdopi gydag Ysgol Uwchradd" ar gyfer teuluoedd 

Yn dilyn y sesiwn agored hwn, adolygwyd canfyddiadau prosiect Ymchwil Fy Addysg 

ac fe benderfynwyd canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â phontio rhwng Ysgol 

Gynradd St James a'r Ysgol Uwchradd ar Ystâd Lansbury.  

Datblygwyd cwrs chwe-wythnos i deuluoedd ym Mlwyddyn 5 a 6 o gefnogi pontio o 

ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd ac i baratoi teuluoedd gydag awgrymiadau a 

thechnegau i ymdopi gyda'r symud i'r ysgol uwchradd ac adeiladu hyder teuluoedd i 

gefnogi addysg eu plentyn.  

Gan ddefnyddio deunyddiau Dechrau'n Deg, datblygwyd y cwrs i adlewyrchu'r prif 

faterion yn ymwneud â phontio a nodwyd gan y ddwy ysgol. Cyflwynwyd y rhaglen, a 

redodd o fis Chwefror i fis Ebrill 2017, gan diwtor o Addysg Oedolion Cymru, gyda 

chefnogaeth Dechrau'n Deg a staff allweddol o St Martin yn ogystal â llysgennad 

rhieni. Cyflwynwyd sesiynau yn Ysgol Gynradd St James gydag ymweliadau i St 

Martin. Roedd lefel dda o ddiddordeb yn y cwrs gan rieni yn St James gyda rhai yn 

gwneud cais bod amseru'r cwrs yn fwy hyblyg er mwyn caniatáu i rieni sy'n gweithio 

mynychu.  

Bu deg rhiant ymrwymo â'r cwrs ac fe gyflwynwyd tystysgrifau i bawb a gymerodd 

ran mewn digwyddiad o ddathlu ar 7 Ebrill. Roedd adborth y rhieni a'r plant yn 

gadarnhaol iawn.  

 Roedd pob rhiant yn teimlo'n ymrwymedig/gynwysedig gan St James a St 

Martin trwy gael y cyfle i gael mynediad at y prosiect hwn 

 Roedd pob rhiant yn teimlo bod St James a St Martin wedi rhoi cyfle iddynt 

ddysgu am sut i ymdopi â'r materion y gallent hwy a'u plant eu hwynebu yn yr 

ysgol uwchradd. 

 Roedd pob rhiant yn teimlo, trwy gael cyfle i fod yn rhan o gyfnod pontio eu 

plentyn, eu bod yn gosod esiampl dda i'w plant allu ymdopi gyda straen o 

ddydd i ddydd yr ysgol 

 Byddai pob rhiant yn hoffi cymryd rhan mewn gweithgaredd arall gyda'r ysgol 

 Aeth tri rhiant ymlaen i gofrestru ar gwrs Maths  

 Roedd pob plentyn yn teimlo'n rhan o ysgolion St James a St Martin trwy fod 

yn gynwysedig yn y prosiect  
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 Roedd pob plentyn yn teimlo bod St James a St Martin wedi rhoi cyfle iddynt 

ddysgu sut i ymdopi â'r materion y gallent eu hwynebu mewn ysgol gyfun 

 Roedd pob plentyn yn teimlo, wedi cael y cyfle i fod yn rhan o'r prosiect hwn, y 

byddent yn ymdopi'n well yn yr ysgol gyfun.  

Mae St James a St Martin wedi mynegi eu bwriad i barhau gyda'r ymyriad hwn.  

Cyflwynwyd sesiwn dilynol yn Ysgol Gynradd St 

James yn ystod Wythnos Addysg Oedolion mewn 

ymateb i geisiadau gan rieni i ddarparu rhagor o 

wybodaeth a chyngor am ddysgu pellach a'r 

camau nesaf. Gwahoddwyd amrediad o 

ddarparwyr i fynychu (Prifysgol Caerdydd, 

Cymunedau am Waith, Coleg y Cymoedd, Gyrfa 

Cymru, y Brifysgol Agored) ynghyd ag oedolion 

sy'n ddysgwyr a allai siarad am eu profiadau o 

ymgysylltu a'u taith trwy addysg oedolion.  

Mynychodd 15 person o Ystâd Lansbury y sesiwn, 

gyda thri yn cofrestru ar gyfer cyrsiau mynediad 

gyda Choleg y Cymoedd. Roedd y presenoldeb yn 

siomedig ac yn tynnu sylw at faterion yn ymwneud 

â chyfathrebu a hyrwyddo o fewn yr ysgol ac o blith rhanddeiliaid ehangach ynghyd 

â diffyg cyd-gynllunio gyda'r rhieni a oedd wedi ymgysylltu â chwrs Ymdopi â'r Ysgol 

Uwchradd. 

 


