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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 
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Cefndir a Chyd-destun 

Fy Addysg  

Cynlluniwyd Fy Addysg yn wreiddiol gan First Campus i archwilio profiadau rhieni a 

rhwystrau at ymwneud â bywyd ysgol. Nod y prosiect oedd datblygu ymagwedd 

"ysgol gyfan" sy'n galluogi cynhyrchu deilliannau addysg ar y cyd â theuluoedd a'r 

gymuned ehangach. 

Nod y prosiect ymchwil oedd darparu pobl ifanc â'r sgiliau i ddod yn ymchwilwyr 

gweithgar i gasglu adborth o rieni, i archwilio'r rhwystrau ac i wneud argymhellion ar 

ddatrysiadau ymarferol i wella ymgysylltiad ysgolion a chymunedau - cyflwynwyd y 

prosiect mewn pum ysgol uwchradd yn Ne Ddwyrain Cymru.  

Gan ddefnyddio methodoleg gymysg, roedd yr ymchwil yn archwilio ymgysylltiad 

rhieni gyda'r ysgol, pa rwystrau cyfredol sy'n bodoli a beth ellir ei wneud i gael 

gwared arnynt. Rhagwelwyd y byddai'r canfyddiadau'n cael eu defnyddio gan uwch 

arweinwyr yr ysgolion i hysbysu elfennau dysgu fel teulu ac ymgysylltiad rhieni 

cynlluniau datblygu'r ysgolion ac i ddatblygu cynlluniau gweithredu priodol.  

 
Rhai negeseuon allweddol o'r ymchwil;  

 Dywedodd 70% o rieni y byddent yn hoffi chwarae mwy o ran yn addysg eu 

plentyn 

 Roedd rhieni'n meddwl bod ysgolion cynradd lawer haws mynd atynt a 

chroesawgar nag ysgolion uwchradd 

 Roedd rhieni'n deall pwysigrwydd eu rôl wrth gefnogi addysg eu plant. 

Roeddent yn gweld gwir werth mewn helpu eu plant gyda'u gwaith cartref neu 

gyda gwneud yn siŵr bod eu plant yn ei wneud.  

 Roedd rhai'n poeni am y pontio o ddarpariaeth gynradd i uwchradd ac yn 

poeni y byddai eu plant yn ei chael yn anodd gyda'r newid yn yr amgylchiadau 

a'r disgwyliadau o ran gwaith ysgol.  
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Y Sefydliad Dysgu a Gwaith a Dysgu fel Teulu 

Mae'r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn sefydliad polisi ac ymchwil annibynnol, gyda'r 

nod o hyrwyddo dysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant. Mae'r Sefydliad 

Dysgu a Gwaith yn cyfuno 90 mlynedd o hanes ar y cyd o'r Sefydliad Cenedlaethol 

dros Addysg Barhaus i Oedolion (NIACE) a'r Ganolfan Cynhwysiant Economaidd a 

Chymdeithasol.  

Fel NIACE, dangosodd ein hymchwiliad annibynnol i Ddysgu fel Teulu yng Nghymru 

a Lloegr, Family Learning Works1, pwysigrwydd dysgu fel teulu o ran annog dysg 

oedolion a phlant. Mae dysgu fel teulu yn ymyrraeth wedi'i dargedu. Caiff ei 

gynllunio'n strategol, gyda chanlyniadau penodol, hyd yn oed os caiff ei gyflwyno 

mewn modd lled-ffurfiol neu anffurfiol. Mae'n targedu teuluoedd ble mae'r lefel sgiliau 

yn isel, a ble fod y rhieni o bosib ddim yn gwybod y ffordd orau o gefnogi dysgu eu 

plant.  

Ble mae gan rieni sgiliau sylfaenol gwael, nid yw'n syndod bod eu plant hefyd efallai 

yn cael trafferth; ble mae rhieni yn byw mewn tlodi, gydag iechyd gwael, mewn tai o 

ansawdd gwael, mae'n glir y gallant hefyd drafferthu i gefnogi addysg eu plant. Mae 

dysgu fel teulu yn ceisio gweithio gyda phlant a'u rhieni i wella sgiliau a datblygu 

diwylliant o ddysgu yn y cartref.  

Er bod modd cyflwyno dysgu fel teulu mewn amrediad o leoliadau, mae mwyafrif y 

rhaglenni'n digwydd mewn ysgolion cynradd; mae hyn yn galluogi i'r sawl sy'n 

gweithio gyda phlant i weithio gyda'r sawl sy'n arbenigo mewn gweithio gydag 

oedolion, i gynllunio ymyrraeth briodol, gan dargedu teuluoedd. Bydd rhaglenni 

dysgu fel teulu ffurfiol yn cynnwys, er enghraifft, llythrennedd i'r teulu, ble mae 

rhieni'n gweithio gyda thiwtor cymwys i wella eu sgiliau eu hunain, mae eu plant yn 

rhan o ymyrraeth i wella eu sgiliau iaith, ac mae trydydd llinyn yn datblygu sgiliau'r 

oedolion i gefnogi eu plant y tu allan i'r ysgol, gan ddatblygu eu llythrennedd trwy 

weithgareddau yn y cartref.  

Does dim digon o ymchwil am effaith dysgu fel teulu, dadansoddiad meintiol yn 

benodol, ond mae digon ohono i ni fod yn siŵr ei bod yn cynrychioli un o'r 

ymyraethau mwyaf pwerus y gall ysgol eu rhoi ar waith. Rydym yn gwybod ei bod yn 

codi safonau, sgiliau a dyheadau; rydym yn gwybod ei bod yn cael effaith bwerus ar 

hyder; rydym yn gwybod, mewn perthynas ag oedolion, ei bod yn effeithio ar iechyd, 

sgiliau swyddi, ymrwymiad mewn prosesau democrataidd, a mynychu cyfarfodydd 

ysgol. Pwysicaf oll, rydym yn gwybod ei bod yn datblygu teuluoedd sy'n dysgu - 

teuluoedd ble mae dysgu, gwneud gwaith cartref, dyheu at wella, ymgymryd â heriau 

newydd, yn bethau gwbl normal. Mae gennym ddata, o Awdurdod Lleol Sheffield er 

enghraifft, ac wedi'i amlinellu yn ‘Family Literacy Works’ (NFER, 1996), i ddangos 

                                                      
1 NIACE (2013) Family Learning Works. Yr Ymholiad ar Ddysgu fel Teulu yng Nghymru a Lloegr 
https://www.learningandwork.org.uk/resource/family-learning-works/ 
 

https://www.learningandwork.org.uk/resource/family-learning-works/
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gwelliannau sylweddol yn sgiliau, hyder, ymddygiad a phresenoldeb plant. Mae 

gennym dystiolaeth bod Dysgu fel Teulu yn adeiladu sgiliau a hyder rhieni i gael 

mynediad at y farchnad swyddi. Dros y blynyddoedd, mae rhai prosiectau ymchwil 

manwl, er dim digon ohonynt, wedi edrych ar werth Dysgu fel Teulu. Mae'r holl 

ymchwil wedi dangos yr effaith ar oedolion a phlant, ar deuluoedd a chymunedau; 

ymhlith yr effeithiau mae gwell sgiliau, ennill cymwysterau, codi hyder, rhieni'n 

dweud eu bod yn teimlo'n fwy abl i gefnogi eu plant, newidiadau mewn iechyd megis 

ysmygu a gordewdra, a mwy o ymgysylltiad, gyda hynny'n ymgysylltiad gwell, mewn 

cymunedau. Er enghraifft, ‘Family Learning: a review of the research literature, 

NRDC 2012. Fodd bynnag, does dim astudiaeth feintiol ddifrifol yn defnyddio 

grwpiau rheoli wedi bod ers cyhoeddi ‘Family Literacy Works’ (NFER, 1996). Mae 

ambell ymgais, cyfyngedig, wedi bod i gasglu data meintiol, megis gan awdurdod 

lleol Sheffield (2015)  

Mae'r Sefydliad Dysgu a Gwaith (NIACE yn flaenorol, a'r Asiantaeth Sgiliau 

Sylfaenol cyn hynny) wedi arwain ar Ddysgu fel Teulu yng Nghymru a Lloegr am 

sawl blwyddyn, ac wedi datblygu set o egwyddorion ar gyfer Dysgu fel Teulu o 

ansawdd ardderchog:  

Mae Dysgu fel Teulu yn ymwneud ag ennyn diddordeb teuluoedd i weithio gyda'i 

gilydd. 

Mae Dysgu fel Teulu yn ymwneud â grymuso teuluoedd i gymryd rheolaeth. 

Mae Dysgu fel Teulu yn cydnabod cyd-destun a diwylliant.  

Mae Dysgu fel Teulu yn cychwyn o fodel cadarnhaol, nid o fodel diffyg.  

Mae Dysgu fel Teulu wedi'i gynllunio, ei ariannu a'i gyflwyno ar lefel strategol, boed 

yn lleol neu'n genedlaethol. 2 

Roedd awdurdodau lleol ledled Cymru yn rhan o gam gwreiddiol Dysgu fel Teulu yn 

y 1990au, gan barhau i gyflwyno Dysgu fel Teulu, fel arfer trwy wasanaethau addysg 

i oedolion; ond ar ben hynny, daeth amrediad o asiantaethau eraill yn rhan o'r gwaith 

cyflwyno, gyda rhai yn dod i'r amlwg fel Rhaglenni Rhianta, neu Addysg Gymunedol, 

yn hytrach na Dysgu fel Teulu. Yn 2015, tynnwyd grant Llywodraeth Cymru a 

glustnodwyd ar gyfer Dysgu fel Teulu yn ei ôl gyda Llywodraeth Cymru yn annog 

darparwyr i drafod trefniadau lleol gyda deiliaid cyllideb eraill (Cymunedau'n Gyntaf, 

Teuluoedd yn Gyntaf a'r Grant Amddifadedd Disgyblion).  

Bu adroddiad gan yr Athro David Egan, a gomisiynwyd gan Sefydliad Bevan 3, “After 

Pisa – a way forward for education in Wales?” dynnu sylw at effaith tlodi ar 

                                                      
2 ‘Family Learning Works’, NIACE 20132 

https://www.learningandwork.org.uk/resource/family-learning-works/ 

3 https://www.bevanfoundation.org//wp-content/uploads/2017/01/After-PISA-Report.pdf 
 

https://www.learningandwork.org.uk/resource/family-learning-works/
https://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2017/01/After-PISA-Report.pdf
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gyrhaeddiad addysgol gan alw am ymagwedd newydd at addysg a phartneriaeth 

gymunedol a thynnu sylw at bwysigrwydd teuluoedd a chymunedau'n dylanwadu ar 

gyrhaeddiad addysgol. Awgrymodd bod ymglymiad teuluoedd mewn addysg, yn 

arbennig yn y cymunedau mwyaf difreintiedig, yn un o'r adnoddau gorau nas 

defnyddir yn ein system addysg.  

Fy Addysg a'r Sefydliad Dysgu a Gwaith 

Hyfforddiant a Chyllid Sbarduno: Llywodraethwyr Ysgol a Rhanddeiliaid 

Yn dilyn canfyddiadau prosiect ymchwil Fy Addysg, comisiynwyd y Sefydliad Dysgu 

a Gwaith gan First Campus i ddatblygu a pheilota diwrnod hyfforddiant ar Ddysgu fel 

Teulu/Ymrwymiad Rhieni ar gyfer Llywodraethwyr Ysgol a Rhanddeiliaid.  

Cytunodd y Sefydliad Dysgu a Gwaith i wneud y canlynol:  

 Datblygu a chyflwyno hyfforddiant Llywodraethwyr/Rhanddeiliaid ar ddysgu fel 

teulu ac ymrwymo rhieni ac i gychwyn, fe gynhaliwyd cynllun peilot gyda thair 

ysgol cyn ymestyn y cynllun i gynnwys dwy ysgol uwchradd;  

 Darparu cyllid sbarduno a chefnogaeth i gynllunio sesiynau dilynol ar Ddysgu 

fel Teulu ac ymrwymo rhieni;  

 Cipio cyfweliadau ac ymatebion dysgwyr trwy ffilm fer.  

 
Nod yr hyfforddiant oedd:  

 codi ymwybyddiaeth o werth ac effaith Dysgu fel Teulu ac ymrwymiad rhieni o 

fewn clystyrau ysgol i gryfhau cynllun datblygu'r ysgol;  

 targedu llywodraethwyr a'r uwch dîm rheoli o fewn y clwstwr ysgol;  

 cynnwys grŵp ehangach o randdeiliaid o sefydliadau cymunedol/dysgu i 

ehangu cysylltiadau'r ysgol ac adeiladu rhwydwaith o gefnogaeth ar gyfer 

cyflwyno elfennau Dysgu fel Teulu.  

Datblygwyd y diwrnod hyfforddiant hefyd i annog pob ysgol i archwilio'r defnydd o'r 

Grant Datblygu (Amddifadedd) Disgyblion ac i edrych ar gyfleoedd i fuddsoddi mewn 

ymyriadau pellach - gan gynnwys dysgu oedolion/fel teulu.  

Daeth yr hyfforddiant i ben gyda lansiad Pecyn Cymorth Llywodraeth Cymru 

Ymgysylltu â’r Gymuned a Theuluoedd i ysgolion - casgliad o adnoddau a 

chyngor ymarferol ar gyfer ysgolion. 4Defnyddiwyd y Pecyn Cymorth i atgyfnerthu'r 

                                                      
4 http://learning.gov.wales/resources/browse-all/family-and-community-engagement-
toolkit/;jsessionid=0FF507DFA6F6A6B8E25C1072A56186F2?skip=1&lang=cy 
 

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/family-and-community-engagement-toolkit/?lang=en
http://learning.gov.wales/resources/browse-all/family-and-community-engagement-toolkit/?lang=en
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negeseuon a roddir ym mhob sesiwn hyfforddiant ac i'r cyfranogwyr eu defnyddio fel 

adnoddau.  

Cyflwynwyd yr hyfforddiant i gychwyn gyda thri chlwstwr ysgolion - Ysgol Uwchradd 

Willows yng Nghaerdydd, Coleg Cymunedol Tonypandy ac Ysgol Gyfun Rhymney.  

Roedd presenoldeb da ym mhob sesiwn (58 cyfranogwr), gan gynnwys athrawon, 

llywodraethwyr a rhanddeiliaid eraill gan gynnwys Cymunedau'n Gyntaf, y Brifysgol 

Agored, Addysg Oedolion Cymru, ymarferwyr Dysgu Oedolion yn y Gymuned o 

Addysg Bellach a darpariaeth awdurdod lleol.  

 
Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys:  

 trosolwg o brosiect a chanlyniadau ymchwil Fy Addysg;  

 cyflwyniad i Ddysgu fel Teulu, hanes, ymagwedd ac effaith;  

 trafodaeth ar arferion da cyfredol a ffilmiau i ddangos yr effaith 5 ar ysgolion, 

rhieni a phlant sydd wedi ymgysylltu;  

 cynllunio camau gweithredu mewn perthynas â chynlluniau datblygu ysgolion 

a chyflwyno dysgu fel teulu.  

 

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.  

                                                      
5 https://www.youtube.com/watch?v=KUpk2Vfkyus https://www.youtube.com/watch?v=cBGv7Sgk8Bg 
https://www.youtube.com/watch?v=vFjtHj5RgMM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KUpk2Vfkyus
https://www.youtube.com/watch?v=cBGv7Sgk8Bg
https://www.youtube.com/watch?v=vFjtHj5RgMM

