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         Atodiad 5  

Ysgol Gynradd Monkton: Astudiaeth Achos 

Datblygu prosiect dysgu oedolion The Launch gan Bennaeth Ysgol Gynradd 

Gymunedol Priordy Monkton, Shelley Morris ym mis Medi 2012, a bu ddatblygu o 

brosiect blaenorol "Springboard" a oedd yn seiliedig yn yr ysgol ac a ddatblygwyd 

gan yr awdurdod lleol.  

Penodwyd Cydlynydd Dysgu Launch ym mis Medi 2012; y datganiad cenhadaeth;  

'Mae dysgu Launch yn darparu addysg i oedolion yn y gymuned er y gymuned. Mae 

cyrsiau achrededig a heb eu hachredu ar gael sydd wedi'u dylunio i gael gwared ar 

rwystrau er mwyn i bobl yn y gymuned ennill yr hyder a'r sgiliau i ddod o hyd i 

gyflogaeth.'  

Pam: 

• Mae tua 56% o'r plant wedi bod yn gymwys am brydau ysgol am ddim 

• Mae gan 40% o'r plant anghenion dysgu ychwanegol 

• Mae dwy uned anghenion dysgu ychwanegol 

• Mae 30% o'r plant yn Sipsiwn/Teithwyr 

• Mae uned Sipsiwn a Theithwyr ar gyfer disgyblion uwchradd ac 20 o blant ym 

Mhrosiect y Priordy 

Mae ymchwil yn dangos bod effaith amddifadedd ar blant yn cynnwys: tangyflawni, 

diffyg hunanhyder a diffyg dyhead. Er gwaethaf amryw ymyriadau yn yr ysgol, bu 

rhai plant fethu â chyrraedd eu llawn botensial. Penderfynodd yr ysgol y gellid 

gwneud mwy i estyn allan i rieni a'r gymuned ehangach i ddatblygu eu sgiliau a'u 

dyheadau.  

Bu Launch ymgynghori â rhieni a'r gymuned i ddarganfod pan gyrsiau roeddent eu 

heisio gan edrych hefyd ar gyflogwyr lleol a'u hanghenion. Un o'r cyflogwyr mwyaf yn 

lleol yw Purfa Olew Valero sydd angen Cerdyn Diogelwch Safle ar gyfer pawb sy'n 

ymgeisio am swydd (cerdyn CCNSG), sy'n costio tua £160.   Mae'r gofyniad hwn yn 

gallu cael effaith fawr ar rywun sy'n hawlio budd-daliadau, a dyma oedd un o'r 

cyrsiau cyntaf a gynigwyd gan Launch.  

Roedd Launch hefyd eisiau cynnig dilyniant i fyfyrwyr, ac roedd yr adborth hefyd yn 

dangos bod hyn yn rhywbeth roedd y gymuned ei eisiau. Mae partneriaethau positif 

wedi bod yn ganolog i ddatblygiad y prosiect ac mae partneriaeth hynod lwyddiannus 

gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD) wedi dod i'r amlwg. Ers 2012, 

mae myfyrwyr yn gallu astudio am radd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol sy'n cael 

ei chyflwyno ar ffurf allgymorth yn Ysgol Monkton. Roedd hwn mor llwyddiannus bod 
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y myfyrwyr bellach yn gallu astudio am flwyddyn ychwanegol ac ennill Gradd BA 

mewn Addysg Gynhwysol.  

Un o'r prif rwystrau at ddysgu ar gyfer ein myfyrwyr oedd gofal plant. Mae Launch 

bellach yn cynnig meithrinfa am ddim gyda phob cwrs. Fe dynnodd hyn sylw at 

ddiffyg gweithwyr meithrinfa. Ymgeisiodd Launch i ddod yn ganolfan ddysgu gyda 

Open Awards a oedd yn eu galluogi i ysgrifennu a chyflwyno cyrsiau achrededig, 

wedi'u teilwra ar gyfer anghenion y gymuned. Doedd dim cyrsiau gweithwyr 

meithrinfa ar gael yn y DU heblaw am un darparwr yn yr Alban. Enillodd Cydlynydd 

Dysgu Oedolion Launch y cymwysterau gofynnol i ddod yn diwtor ac fe ysgrifennodd 

gwrs gweithiwr meithrinfa achrededig, a oedd yn cynnwys cymhwyster diogelu'r 

Awdurdod Lleol. Mae'r Pennaeth hefyd wedi cymhwyso i fod yn Ddilysydd Mewnol 

Open Awards, gan sicrhau ansawdd y cyrsiau.  

Effaith 

Mae tystiolaeth yn dangos bod 70% o gyfranogwyr wedi dod o hyd i gyflogaeth o 

ganlyniad uniongyrchol i'r cwrs hwn, oherwydd gan fod y cerdyn yn cael ei gydnabod 

yn genedlaethol ac yn para am 3 blynedd, mae cyfranogwyr hefyd yn gallu ymgeisio 

am swyddi unrhyw le yn y DU. Oherwydd yr effaith ar gyflogaeth, mae Launch yn 

ceisio cynnig un o'r cyrsiau hyn o leiaf unwaith y tymor.  

Bellach, mae Launch yn cynnal grwpiau 4-blynedd yn y nosweithiau gyda dros 200 o 

fyfyrwyr yn astudio yn y nosweithiau am Radd Sylfaen a dros 74 o fyfyrwyr yn ennill 

gradd BA llawn ers 2012.  

Mae 7 Cynorthwyydd Cefnogaeth Dysgu sy'n gweithio yn yr ysgol bellach wedi 

graddio ac mae hyn wedi cael effaith fawr ar uwch-sgiliau gweithlu'r ysgol. Mae 

llwyddiant y rhaglen Radd wedi bod cymaint bod UWTSD wedi dod at Launch ar 

ddiwedd 2016 i ddweud eu bod eisiau cynnig rhaglen Gradd BA arall mewn Gwaith 

Ieuenctid a Chymunedol yn Ysgol Monkton.  

Mae Launch bellach wedi cyflwyno 5 cwrs Gweithwyr Meithrinfa ers mis Medi 2016 

ac wedi gallu adeiladu cronfa o weithwyr meithrinfa cymwys. Mae hyn wedi arwain 

yn uniongyrchol at 5 cyfranogwr yn dod o hyd i waith mewn meithrinfa, gan gynnwys 

cyflogaeth gyda sefydliadau partner eraill.  

Roedd un o'r cyfranogwyr yn ddyn o gefndir Sipsi/Teithiwr nad oedd yn gallu 

ysgrifennu ei enw neu ddarllen o gwbl. Ar ôl 121 sesiwn ers mis Medi, fe 

gyhoeddodd yr wythnos ddiwethaf ei bod wedi bod yn darllen straeon i'w blant 3 a 7 

mlwydd oed. Mae ei gyflogwr hefyd yn ystyried rhoi dyrchafiad iddo.  

Mae data o'r ysgol yn dangos sut mae Launch wedi effeithio'n gadarnhaol ar 

bresenoldeb a chyrhaeddiad ac wedi cau'r bwlch rhwng plant gyda Phrydau Ysgol 

am ddim a'r sawl heb.  
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Adroddodd Arolygiaeth ei Mawrhydi ar weithgareddau'r ysgol yn 2016:  

Awyrgylch dysgu: Ardderchog 

Mae Ysgol Monkton yn awyrgylch hynod gynhwysfawr, gofalgar a chroesawgar i 

ddisgyblion, staff, rhieni a'r gymuned ehangach. Mae'r ysgol yn begwn ar gyfer 

dysgu gydol oes yn y gymuned. Er enghraifft, mae'r gwaith partneriaeth sydd wedi 

galluogi i rieni, staff ac aelodau eraill o'r gymuned i ddatblygu sgiliau a chymwysterau 

newydd yn yr ysgol yn gryfder sylweddol. Trwy'r gwaith hwn, mae'r ysgol wedi bod 

yn arloesol o ran sefydlu cysylltiadau ardderchog gyda'r gymuned Sipsiwn a 

Theithwyr. Mae'r ystod eang o gyrsiau, gan gynnwys cyrsiau sgiliau sylfaenol i rieni, 

cyrsiau TGAU a chyrsiau gradd a gynigir yn yr ysgol wedi dod â'r gymuned i mewn i'r 

ysgol. Mae hyn wedi sicrhau awyrgylch dysgu bywiog sy'n darparu dyheadau uchel i 

bawb ac sydd wedi darparu rhieni a gofalwyr â'r sgiliau i helpu eu plant. 

 

Un o gryfderau allweddol yr ysgol yw'r bartneriaeth gyda rhieni a'r gymuned 

ehangach. Mae'r ysgol wedi sefydlu ei darpariaeth ar gyfer datblygu addysg oedolion 

a dysgu gydol oes yn rhagorol dros nifer o flynyddoedd. Mae prosiect Launch yn 

ymagwedd arloesol at ddarparu addysg oedolion i rieni, staff a'r gymuned ehangach. 

Trwy'r prosiect, mae'r ysgol yn cynnig amrediad eithriadol o gyrsiau o ddatblygu 

sgiliau sylfaenol i radd sylfaen a gynigir mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y 

Drindod Dewi Sant. O ganlyniad, mae nifer o rieni a staff wedi ennill cymwysterau. 

Mae'r gwaith hwn yn cael effaith gadarnhaol ar ddisgyblion, er enghraifft gwella eu 

hymagweddau at ddysgu a phresenoldeb. Mae'r ysgol wedi rhannu ei waith ar 

addysg oedolion a chydlyniad cymunedol yn llwyddiannus yn lleol ac yn 

genedlaethol. 

 

(Estyn, Ebrill 2016) 

 

 

Dysgwr: Lisa Wilson 

"Rwy'n rhiant sengl i wyth o blant rhwng 4 a 24 mlwydd oed. Rwyf hefyd yn Fam-gu i 

dri o blant. Mae pob un o fy mhlant naill ai wedi bod i Ysgol Monkton neu dal yno. 

Dwy flynedd yn ôl, fe gysylltodd cydlynydd dysgu oedolion Launch a Phennaeth 

Monkton â mi, i fy nghynghori i gychwyn gradd sylfaen yn yr ysgol a oedd yn cael ei 

darparu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Doeddwn i methu hyd yn oed troi 

cyfrifiadur ymlaen ond fe fwciodd Kellie le i mi ar gwrs Camau Cyntaf (wedi'i ariannu 

gan Ysgol Monkton). Darperir y cwrs cyfrifiaduron yn yr ysgol gan Dysgu Sir Benfro. 

Fe gymerais y cwrs dilynol hefyd i wella fy sgiliau TG. Dydw i heb astudio ers gadael 

ysgol ond roeddwn yn teimlo bod hi'n bryd i mi wneud rhywbeth drosof fi fy hun ac i 

fod yn fodel rôl positif i fy mhlant ac wyrion. Roedd fy hyder yn weddol isel ond cefais 

fy mherswadio gan Kellie a Shelley (Pennaeth). Roedd Launch hefyd yn darparu 

meithrinfa felly doedd dim rheswm i mi beidio â rhoi cynnig arno. Fe wnes i wir 

fwynhau'r cwrs ac rydw i wedi derbyn marciau ardderchog hyd yn hyn ac rydw i 
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bellach wedi graddio gyda 2:1. Mae UWTSD ac yn arbennig Jean Williams wedi 

darparu cefnogaeth ffantastig a chefais ddiagnosis o ddyslecsia a ADHD gan staff y 

coleg. Oherwydd fy niagnosis, rwyf wedi cael fy narparu ag offer i helpu gyda fy 

anabledd. Ar ôl i mi raddio o'r radd sylfaen, rwy'n teimlo fy mod yn gallu astudio ar 

gyfer y radd BA anrhydedd lawn y flwyddyn nesaf. Mae fy sgiliau cyfrifiadurol wedi 

cynyddu yn ogystal â fy hyder. Gyda fy hyder newydd, penderfynais fod hi'n hen bryd 

dysgu gyrru. Bu Launch ac Ysgol Monkton yn gymorth gyda hyn ac fe ddarparon 

nhw'r disg adolygu a'r ystafell gyfrifiaduron i astudio ar gyfer ochr theori'r prawf. Fe 

basiais ac mae hyn wedi rhoi hyd yn oed mwy o ryddid ac annibyniaeth i mi. Fe 

wirfoddolais fel mentor ar gyfer pobl gyda phroblemau cyffuriau ac alcohol ac fe 

basiais fy nghyrsiau fel gweithiwr cymorth. Rwyf hefyd bellach yn gwirfoddoli tridiau 

yn Ysgol Monkton fel Cynorthwyydd Dysgu er mwyn helpu gyda fy nghwrs gradd. 

Rwyf bellach wedi ymgeisio i fod yn rhiant-lywodraethwr, oherwydd rwy'n teimlo 

ddigon hyderus i leisio fy marn ar ran holl rieni Ysgol Monkton. Mae fy mywyd wedi 

newid er gwell a hoffwn ddweud diolch arbennig i bawb yn Launch a Phrifysgol 

Cymru y Drindod Dewi Sant am gael hyder ynof a'r gred fy mod yn gallu cyflawni fy 

llawn botensial a newid fy mywyd." 


