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Sylwadau 
 
Mae'r gwaith a wnaethpwyd fel rhan o'r prosiect hwn, a'r canlyniadau a nodir yn yr 

adroddiad hwn, yn tynnu sylw at amrediad o ffyrdd y ceisiodd ysgolion adeiladu 

ymyriadau Dysgu fel Teulu a Dysgu Oedolion a oedd yn cyd-fynd â'u cyd-destun a'u 

diwylliant.  

Datgloi cyllidebau ychwanegol 

Dangosodd y prosiect bod cymuned o randdeiliaid o amgylch yr ysgol yn gallu 

cyfrannu adnoddau ychwanegol - cyllided ychwanegol mewn rhai achosion - 

arbenigedd, staffio a chyfleoedd dysgu am ddim mewn achosion eraill. Mae 

ymrwymiad rhanddeiliaid eraill yn adeiladu llwybrau i oedolion symud ymlaen ac yn 

darparu cyfalaf cymdeithasol a rhwydweithiau ehangach i'r ysgol. Mae esiampl Ysgol 

Briordy Monkton (gweler Atodiad 5) yn dangos y pŵer o greu partneriaethau a sut 

mae defnyddio rhan o gyllideb Grant Amddifadedd Disgyblion wedi datgloi cyllid 

cyfatebol ychwanegol o ffynonellau eraill.  

Dysgu fel Teulu a Lleoliad 

Roedd adborth gan gyfranogwyr ar y sesiynau hyfforddiant yn hynod gadarnhaol o 

ran effaith a gwerth Dysgu fel Teulu ac roedd y darluniad o hyn trwy astudiaeth 

achos o esiampl Ysgol Briordy Monkton yn bwerus.  

Roedd anawsterau wrth drosi model "Dysgu fel Teulu" traddodiadol i leoliad ysgol 

uwchradd. Mae tystiolaeth bod Dysgu fel Teulu yn llwyddiannus mewn lleoliadau 

ysgol gynradd ac yn cael ei defnyddio'n helaeth gyda'r sawl yn y blynyddoedd 

cynnar.  

Ymddengys bod y ffocws ar bontio yn faes ble mae'r ymagwedd deuluol yn fuddiol. 

Roedd y profiad yn ysgolion St Martin a St James yn hynod gadarnhaol i'r ysgol, y 

rhieni a'r plant a gymerodd ran. Gellid datblygu a phrofi'r fframwaith a ddatblygwyd ar 

gyfer y cwrs 6-wythnos ymhellach. Ymddengys ei bod yn cynnig ymagwedd ble mae 

rhieni yn teimlo'n fwy ymrwymedig yn y newid o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd ac 

yn gallu defnyddio'r cwrs fel dull i adeiladu perthnasau cadarnhaol gyda'u hysgol 

uwchradd. Agorodd y cwrs hefyd ddeialog gyda rhieni am eu camau nesaf o ran 

datblygu eu sgiliau eu hunain a'u dyheadau.  

Cynnig dysgu ehangach i oedolion - yr ysgol fel canolbwynt 

Mae'r profiad yn Ysgol Uwchradd Willows yn un cadarnhaol - mae creu man penodol 

ar gyfer gweithgareddau dysgu cymunedol - y Lolfa Ddysgu - wedi bod yn 

arwyddocaol ac mae amrediad y cyrsiau a gyflwynir wedi tyfu ochr yn ochr â'r 

niferoedd sy'n manteisio ar y ddarpariaeth hon, a hynny'n amrediad o oedolion. Mae 

cefnogaeth ar gyfer y gweithgaredd hwn wedi'i hymgorffori o fewn yr uwch dîm rheoli 
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yn yr ysgol ac mae'r Pennaeth yn gweld ymrwymiad a chefnogaeth rhieni mewn 

perthynas â'u dysgu fel rhan hanfodol o'u strategaeth at y dyfodol. Nid yw'r cyrsiau a 

gyflwynir yn y Lolfa Ddysgu bob tro'n dilyn y model dysgu fel teulu traddodiadol - ar 

gyfer y mwyafrif, mae'r ffocws ar ddysgu oedolion.  

Mae model Willows yn darparu cyfle i ddatblygu mwy o ddarpariaeth dysgu fel teulu, 

efallai fel "canolbwynt" ar gyfer eu clwstwr o ysgolion cynradd. Mae'r ysgolion 

cynradd bwydo wedi dangos diddordeb mawr mewn bod yn rhan o'r fenter 

Gwyddoniaeth i'r Teulu.  

Gallai canolbwyntio ar feysydd pwnc penodol gynnig y cyfle i ysgolion uwchradd 

fabwysiadu ymagwedd Dysgu fel Teulu mewn cydweithrediad â'u hysgolion cynradd 

bwydo - gallai hyn gynnwys cyfleoedd datblygu yn ymwneud â phynciau STEM, 

Sgiliau Digidol neu ieithoedd.  

Yr hyn sydd wedi dod i'r amlwg yw rhagor o dystiolaeth bod Dysgu fel Teulu yn gallu 

darparu "bachyn" i ymrwymo rhieni, mae'n darparu cyfle i greu deialog gyda rhieni 

am eu sgiliau eu hunain. Roedd adborth o gwrs "Ymdopi gydag Ysgol Uwchradd" yn 

dangos bod nifer o rieni'n teimlo, unwaith bod eu plant wedi symud ymlaen i 

ddarpariaeth uwchradd, eu bod yna'n barod i bwyso a mesur eu bywydau ac roedd 

nifer yn sôn am eisiau symud ymlaen i ddatrys eu sgiliau, cymwysterau a chyfleoedd 

cyflogaeth.  

Mae profiad Ysgol Gynradd Monkton wedi dangos, mewn ardal weddol anghysbell, 

gyda nifer o rieni'n ddi-waith neu mewn swyddi sgiliau isel, bod yr ysgol yn gallu dod 

yn ganolbwynt dysgu cymunedol yn cynnig amrediad o ddarpariaeth o ddysgu fel 

teulu a dysgu anffurfiol i oedolion i sgiliau achrededig, dysgu ar lefel uwch a 

rhaglenni gradd. Mae mynediad at ddysgu i oedolion yn cynorthwyo i ddatblygu 

diwylliant cryfach o ddysgu ymysg teuluoedd yn y gymuned.  

Mae “After Pisa: A way forward for Education in Wales”1 yn darparu esiampl model 

Ardal Blant Harlem yn Efrog Newydd, a gychwynnwyd yn y 1990au yn un o 

ardaloedd tlotaf UDA - mae'n mabwysiadu ymagwedd gynhwysfawr at addysg - un 

sy'n mynd i'r afael â ffactorau yn ymwneud â'r teulu a'r gymuned. O fewn yr 

adroddiad hwn, mae esiamplau o ddatblygu ymrwymiad cymunedol o fewn ysgolion 

ac mae profiad Ysgol Gynradd Millbrook ar ystâd Bettws yng Nghasnewydd yn 

adlewyrchu hyn.  

Nosweithiau Rhieni a Diwrnodau Pontio 

Roedd cydnabyddiaeth y gellid gwneud gwell defnydd o Nosweithiau Rhieni a 

Diwrnodau Pontio i ennyn diddordeb rhieni. Gallai hyn gynnwys gwahodd 

asiantaethau eraill i fod yn bresennol yn y digwyddiadau hyn (darparwyr addysg 

oedolion/gwasanaethau i'r teulu) er mwyn i rieni gael cyfle i ddarganfod mwy am 

                                                      
1 https://www.bevanfoundation.org/publications/pisa-way-forward-education-wales/ 
 

https://www.bevanfoundation.org/publications/pisa-way-forward-education-wales/
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gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau eu hunain neu i drafod unrhyw bryderon. Gallai 

gofyn i rieni'n fwy aml beth sydd eu hangen arnynt i'w helpu i gefnogi'r dysgu yn yr 

ysgol gael ei gynnwys mewn digwyddiadau neu ohebiaeth rhwng yr ysgol a'r cartref.  

Gweledigaeth a staffio 

Dangosodd profiad yr ysgolion yn y prosiect hwn, os oedd dysgu fel teulu/dysgu 

oedolion ac ymgysylltiad cymunedol yn mynd i gael ei ymgorffori yng nghynllun 

datblygu'r ysgol, bod angen ymrwymiad y Pennaeth a'r tîm arwain. Gweledigaeth glir 

o'r hyn a fydd yn cael ei gyflawni trwy'r rhaglen i ymrwymo gyda rhieni ac i fesur 

canlyniadau sy'n dangos effaith y cyflawniad ar blant ac oedolion a sut mae hyn yn 

cyfrannu at gynllun datblygu'r ysgol. Ble mae buddsoddiad mewn adeiladu 

ymgysylltiad â rhieni a'r gymuned ehangach, yna daw buddion yn sgil y cynnydd yn 

ymrwymiad y rhieni ym mywyd yr ysgol.  

Ar ben hynny, roedd yn amlwg o brofiad y sawl a oedd yn gysylltiedig â'r prosiect 

hwn bod adnodd ymrwymedig Swyddogion Ymgysylltiad yn hanfodol. Y gallu i 

gael staff dynodedig sy'n gallu adeiladu ymddiriedaeth rhieni, sy'n gallu gwrando ar 

eu pryderon a rhwydweithio gyda rhanddeiliaid er mwyn gallu rhoi darpariaeth yn ei 

le i ymateb i anghenion.  

Adnoddau, ariannu a chynaladwyedd 

Mae'n glir o ganlyniadau'r prosiect hwn bod darparu adnoddau ar gyfer 

gweithgareddau Dysgu fel Teulu a dysgu oedolion yn gallu bod yn heriol. Mae 

cwmpas i gyflawni newid trwy ddefnydd creadigol o'r Grant Datblygu Disgyblion ac 

mae esiamplau o gyllid cyfatebol Cymunedau'n Gyntaf ac ariannu Cymunedau'n 

Gyntaf yn cyfrannu adnoddau ychwanegol, ar ffurf arian ac mewn da i'r prosiect hwn. 

Fodd bynnag, mae'r polisi newidiol tuag at fynd i'r afael â thlodi wedi gwneud yr 

ymagwedd hon yn fregus. Mae rhaglen Cymunedau'n Gyntaf yn gostwng yn 

sylweddol. Roedd ariannu grant Llywodraeth Cymru ar gyfer darpariaeth Dysgu fel 

Teulu ledled Cymru yn darparu strwythur ar gyfer gwasanaethau i gefnogi ysgolion, 

fodd bynnag golyga diddymiad y grant hwn mai darpariaeth ysbeidiol sydd yno 

ledled Cymru, sy'n cael ei drafod yn lleol, gyda llai o gyfleoedd i rannu a datblygu 

arferion a diffyg cyswllt â pholisi cenedlaethol.  
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Argymhellion 
 

1. Gellid datblygu'r Hyfforddiant Dysgu fel Teulu ar gyfer ysgolion a rhanddeiliaid 

i gynnwys ffocws ar ddysgu fel teulu/dysgu oedolion a'r effaith ar gyrhaeddiad. 

Gellid comisiynu'r rhaglen hyfforddiant a'i chyflwyno mewn ysgolion neu ei 

chyflwyno fel rhan o ddiwrnodau hyfforddiant mewn swydd a byddai hefyd yn 

atgyfnerthu'r negeseuon ym Mhecyn cymorth YGaTh Llywodraeth Cymru. 

2. Mae esiamplau o ysgolion yn defnyddio cyllidebau'r Grant Datblygu 

Disgyblion yn effeithiol i gael gafael ar ariannu o ffynonellau eraill ac i alluogi 

ymrwymiad rhieni mewn dysgu oedolion. Dylid gwneud gwaith datblygu gyda'r 

Consortia Addysg Rhanbarthol i rannu arfer gorau ac annog mwy o ysgolion i 

ddefnyddio eu hariannu o'r Grant Datblygu Disgyblion i gefnogi'r gweithgaredd 

hwn.  

3. Dylid bod cyngor clir i ysgolion ar ddefnydd y Grant Datblygu Disgyblion i 

adeiladu sgiliau rhieni a gallai fod potensial i glustnodi rhai o gyllideb y Grant 

Datblygu Disgyblion ar gyfer hyn.  

4. Gan adeiladu ar lwyddiant prosiect 'Ymdopi gyda'r Ysgol Uwchradd', dylid 

dyrannu ariannu i gyflwyno'r ddarpariaeth mewn mwy o glystyrau. Byddai hyn 

yn darparu gwell cefnogaeth ar gyfer pontio o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7 ac i 

ymrwymo rhieni ar adeg pontio posib pan maen nhw'n edrych i ddatblygu eu 

sgiliau a'u cyfleoedd cyflogaeth.  

5. Dylid darparu ariannu ychwanegol i ysgolion dim ond ble mae ymrwymiad clir 

ac amlwg gan uwch arweinwyr a llywodraethwyr at ymrwymo â rhieni trwy 

ddysgu i oedolion/Dysgu fel Teulu. Mae buddion addysgol clir ar i ddisgyblion 

yn sgil ymrwymo â rhieni a darpariaeth addysg i oedolion, a dylai hyn lunio 

rhan o weledigaeth gyffredinol yr ysgol.  

6. Mae tystiolaeth o amrediad o ysgolion yn cefnogi pwysigrwydd Swyddogion 

Ymgysylltiad i adeiladu ymddiriedaeth rhieni, ymrwymo rhanddeiliaid eraill a 

sicrhau bod y ddarpariaeth yn cael ei darparu mewn modd sy'n amserol, yn 

briodol ac sy'n bodloni anghenion teuluoedd. Bydd hyn yn bwysicach fyth yn 

dilyn y penderfyniad i orffen darpariaeth Cymunedau'n Gyntaf.  

7. Gellid buddsoddi mewn rhagor o ymchwil i asesu effaith cyrhaeddiad ar 

ysgolion pan mae ymyriadau dysgu fel teulu/dysgu oedolion ar waith.  

8. Gellid gwneud gwaith datblygu pellach i lunio darpariaeth Dysgu fel Teulu trwy 
ganolbwyntio ar feysydd pwnc penodol - megis STEM, Sgiliau Digidol neu 
ieithoedd.  


