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

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 
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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 

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.  
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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.  

 

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 

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.  
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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  

 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.  
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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. 
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Coleg Cymunedol Tonypandy  
 

I gychwyn, roedd y prosiect yn Nhonypandy yn canolbwyntio ar geisio datblygu 

rhaglen Dysgu fel Teulu gydag ysgolion cynradd bwydo i ddatblygu perthynas gyda'r 

rhieni a'r plant a fyddai'n symud i fyny i'r coleg yn dilyn uno ysgolion. Fodd bynnag, 

roedd hyn yn anodd ei gydlynu, felly canolbwyntiwyd ar bontio yn ystod y cam 

cyflwyno. Roedd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar ddatblygu ymagwedd y coleg 

at bontio a'i symud o rywbeth a oedd yn canolbwyntio'n llwyr ar blant i gynnwys 

rhieni trwy gynnig cyfleoedd dysgu anffurfiol yn ystod Diwrnodau Pontio rheolaidd yn 

y Coleg.  

Sesiwn 1 

Mynychodd 13 rhiant y sesiwn cyntaf, ble cawsant luniaeth cyn cychwyn ar sesiwn 

gosod blodau. Yn ystod y sesiwn roedd ymweliadau gan y Cydlynydd Pontio a'r 

Pennaeth Dros Dro. Bu'r rhieni fwynhau'r sesiwn ac roeddent yn awyddus i fynychu'r 

un nesaf.  

 
Sesiwn 2 

Roedd y presenoldeb ychydig yn is ar gyfer yr ail sesiwn gyda 10 person yn 

mynychu ac yn dysgu am fwyta'n iach, yn blasu ffrwythau egsotig ac yn gwneud 

nythod meringue gyda ffrwythau ffres a hufen. Cynhaliwyd ymgynghoriad anffurfiol i 

ganfod a fyddai gan unrhyw un o'r rhieni a fynychodd ddiddordeb mewn cwrs mwy 

ffurfiol, a nododd y rhieni mai'r ddau gwrs y byddai'n well ganddynt eu mynychu oedd 

Hylendid Bwyd a Chymorth Cyntaf.  

 

Symud Ymlaen 

Roedd y rhieni'n awyddus i barhau i fynychu sesiynau Dydd Mawrth Pontio gan 

ddweud bod yr ymagwedd anffurfiol at gael gwybodaeth am y coleg yn ddefnyddiol. 

Trwy'r cyflwyniad hwn at y coleg, roeddent yn gallu gofyn cwestiynau mewn 

awyrgylch hamddenol. Roeddent yn awyddus i roi cynnig ar weithgareddau newydd 

a dysgu sgiliau newydd tra'n cwrdd â rhieni newydd o ysgolion cynradd eraill. Mae 

rhieni o 5 o'r 6 ysgol gynradd wedi mynychu.  

 

Dilyniant 

Mae Coleg Cymunedol Tonypandy wedi bod yn llwyddiannus gyda'i gais am Grant 

Arian i Bawb a fydd yn caniatáu i'r rhieni a gymerodd ran yn sesiynau Dydd Mawrth 

Pontio i gwblhau cwrs dilynol mewn Cymorth Cyntaf, Diogelwch Bwyd, Gosod 

Blodau a Bwyta'n Iach.  
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Ysgol Uwchradd Rhymney 

Yn dilyn trafodaethau a sesiynau cynllunio, cytunwyd y byddai Dysgu fel Teulu 

Caerffili yn datblygu rhaglen i dargedu'r ysgolion cynradd bwydo gyda 

gweithgareddau Dysgu fel Teulu. Sefydlwyd grwpiau Dysgu fel Teulu mewn pedair 

ysgol gynradd: Fochriw, Pontlotyn, Abertyswg a Brynawel. Cyflwynwyd 37 sesiwn, 

gan gyrraedd 22 oedolyn a 24 plentyn.  

Ysgol Oedolyn Plentyn Nifer y sesiynau 

Abertyswg 4 4 9 

Brynawel 5 7 9 

Fochriw 8 8 12 

Pontlotyn 5 5 7 

Cyfanswm 22 24 37 

 

Ym Mhontlotyn, roedd y rhaglen yn targedu'r Cyfnod Sylfaen tra bod Fochriw yn 

gweithio gyda Blwyddyn 1 a 2. Roedd y ffocws ar rifedd ac roedd yn dilyn TAPAS 

MATHS, sef ymagwedd ymarferol at well sgiliau rhifedd. Defnyddiwyd yr ariannu i 

brynu pecyn adnoddau i deuluoedd fynd ag adref gyda hwy ar ddiwedd pob cwrs. 

Dangoswyd i rieni sut i ddefnyddio'r adnodd, er mwyn eu galluogi i barhau i'w 

defnyddio adref unwaith i'r cwrs ddod i ben.  

Ym Mrynawel ac Abertyswg, roedd y cwrs yn targedu Cyfnod Allweddol 2. Roedd y 

ffocws ar ddylunio a thechnoleg ac roedd yn galluogi i deuluoedd ymarfer a datblygu 

eu sgiliau rhifedd, llythrennedd a datrys problemau. Defnyddiwyd yr ariannu i brynu 

deunyddiau i wneud gêm bêl-droed chwythu, rocedi, cychod barcud a cheir modur. 

Roedd y sesiynau'n cynnwys cynllunio, dylunio, mesur a gwerthuso pob prosiect. 

Roedd y teuluoedd yn frwdfrydig am y rhaglen ac roedd eu hyder yn cynyddu wrth i'r 

cwrs symud yn ei flaen.  

Beth Weithiodd?  

Roedd y grwpiau i fod i ddechrau ym mis Ebrill 2017, yn ystod tymor yr haf. 

Cynhaliwyd y gweithdai ar ddiwedd tymor y gwanwyn gyda ffocws ar weithgareddau 

hwylus i annog teuluoedd anodd eu cyrraedd i ymrwymo â'r rhaglen. Gweithiodd hyn 

yn dda, oherwydd roedd cyswllt eisoes wedi cael ei sefydlu gyda theuluoedd cyn i'r 

rhaglen gychwyn yn ffurfiol ym mis Ebrill.  

Roedd yr adnoddau yn ddefnyddiol wrth ennyn diddordeb teuluoedd ac er mwyn 

cynnig rhywbeth gwahanol i apelio at blant ac oedolion. Roedd y ffaith bod modd rhoi 

adnoddau maths i'r grwpiau i fynd ag adref gyda nhw yn gymhelliant i'r rhieni fynychu 

a hefyd yn darparu cyfle i'r plant barhau i ddysgu adref.  



15 
 

Beth oedd yn anoddach? 

Ym Mhontlotyn roedd rhai problemau gyda sicrhau man penodol ar gyfer cyflwyno'r 

sesiwn. Roedd y brif neuadd wedi cael ei chlustnodi ond roedd rhaid canslo rhai 

sesiynau yn fyr rybudd oherwydd gwasanaethau arbennig. Golygodd hyn bod rhieni 

yn dod i'r ysgol ar gyfer y sesiynau a oedd wedi'u canslo ond ddim yn dod pan roedd 

y sesiynau'n digwydd. Yn aml, fe glustnodwyd ystafelloedd eraill yn yr ysgol ond nid 

oeddent ar gael y diwrnod.  

Yn y tair ysgol arall, roedd teuluoedd eisiau parhau gyda'r rhaglen y tu hwnt i'r cwrs 

chwe wythnos cychwynnol a chafodd hwn ei gyflwyno gydag ariannu o gyllideb 

Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Ym Mochriw, roedd cais i ddychwelyd ym mis Medi 

2017 i weithio ar TAPAS MATHS gyda phlant y Feithrinfa a'r Dderbynfa a bydd hyn 

yn cael ei gynnal ond gydag adnoddau mwy cyfyngedig.  

Beth oedd y deilliannau allweddol? 

Bu darparwyr Dysgu fel Teulu sôn am ymrwymiad llwyddiannus gyda theuluoedd o 

ardal Rhymney ac yn falch o allu ymrwymo gyda'r teuluoedd hynny a oedd wedi cael 

eu hadnabod fel y rhai gyda'r angen mwyaf am gefnogaeth gyda llythrennedd a 

rhifedd a oedd wedi bod yn ymrwymo â hwy yn flaenorol.  

Bu'r sesiynau arwain at gynnydd yn sgiliau rhifedd oedolion a phlant Ysgolion 

Cynradd Fochriw a Phontlotyn gyda chynnydd yn sgiliau llythrennedd, rhifedd a 

datrys problemau yn Abertyswg a Brynawel.  

O'r 22 oedolyn a ymrwymwyd â hwy, bu 20 gyrraedd eu targedau. Dangosodd 91% 

o'r oedolion gynnydd yn eu sgiliau hanfodol. 

O'r 24 plentyn a ymrwymwyd â hwy, bu 19 gyrraedd eu targedau. Dangosodd 79% 

o'r oedolion gynnydd yn eu sgiliau llythrennedd/rhifedd. 

Bydd teuluoedd ysgolion Brynawel ac Abertyswg yn parhau gyda'u dysgu yn nhymor 

yr hydref 2017. Bydd Brynawel yn symud ymlaen i raglen rhifedd gydag Abertyswg 

yn symud ymlaen i raglen llythrennedd. 

Camau Nesaf 

Bydd Dysgu fel Teulu Caerffili yn dychwelyd i dair o'r pedair ysgol i barhau gyda'r 

rhaglenni Dysgu fel Teulu. Bydd y rhaglen yn Fochriw yn targedu plant yn y 

Feithrinfa, y Dderbynfa a Blwyddyn 1, Abertyswg yn symud ymlaen i gwrs 

llythrennedd a Brynawel yn parhau gyda rhifedd y tymor nesaf.  

Roedd cynlluniau gwaith TAPAS a dylunio a thechnoleg yn llwyddiannus iawn wrth 

ennyn diddordeb rhieni a darparu adnoddau a chyd-destun a oedd yn cadw eu 

diddordeb yn y rhaglen. Mae hyn yn rhywbeth a fydd yn cael ei datblygu gan y tîm 

Dysgu fel Teulu ar gyfer y dyfodol.  
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Ym Mhontlotyn, cyflwynwyd y sesiynau yn y bore, gan fod yr ysgol wedi nodi y 

byddai hwn yn amser da i ymrwymo gyda rhieni pan roeddent yn gollwng eu plant yn 

yr ysgol. Yn ymarferol, nid oedd hyn yn gweithio oherwydd, yn aml roedd yr ysgol 

angen y neuadd ar gyfer gwasanaeth arbennig ac roedd rhaid canslo rhai sesiynau.  

Ysgol Lewis 

Yn dilyn y Sesiwn Hyfforddiant, targedwyd Ysgol Gynradd Derwendeg i gyflwyno'r 

gweithgarwch Dysgu fel Teulu gan ddefnyddio'r cyllid sbarduno. Bu Swyddog 

Ymgysylltu Derwendeg adnabod grŵp o rieni a oedd yn dechrau ymrwymo gyda rhai 

gweithgareddau o fewn yr ysgol ac a oedd wedi nodi yr hoffent gymryd rhan mewn 

rhai gweithgareddau strwythuredig.  

Arweiniodd Cymunedau'n Gyntaf ar gefnogi'r cyflwyniad hwn gan weithio gyda'r 

Rhwydwaith Rhieni i ddatblygu rhaglen 10-wythnos o weithgareddau adrodd straeon 

a llythrennedd.  

Daeth y prosiect i ben gyda grŵp o 10 rhiant yn gweithio gyda'u plant i ddatblygu llyfr 

straeon darluniadol, “The Girl with No Voice”. Argraffwyd y llyfr (copi ar gyfer pob 

teulu yn yr ysgol) gyda chyllideb ychwanegol o £2k oddi wrth Cymunedau'n Gyntaf. 

Lansiwyd y llyfr mewn gwasanaeth ar gyfer yr ysgol gyfan, gyda phob rhiant a oedd 

wedi bod yn rhan o'r prosiect yn derbyn tystysgrif i gydnabod eu cyfraniad. 

Trefnwyd sesiynau dilynol fel dilyniant ar gyfer y 

rhieni gyda gweithwyr allweddol yn trefnu sesiynau 

ar lythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol, 

cyflogadwyedd a mynediad at Addysg Uwch ac i 

archwilio opsiynau i agor y sesiynau i rieni eraill.  

Gwneud ffilmiau 

Trwy gydol y prosiect, fe weithiodd y Sefydliad 

Dysgu a Gwaith gyda gwneuthurwr ffilmiau i gipio 

barn, canlyniadau ac effaith y prosiect. Mae 

detholiad o'r gweithgaredd yn y pum prosiect wedi 

cael ei gynhyrchu i gipio sylwadau dysgwyr a 

rhanddeiliaid. Gellir gwylio'r ffilm yma. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pZPfa_SteEw
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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 
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cefnogaeth ar gyfer y gweithgaredd hwn wedi'i hymgorffori o fewn yr uwch dîm rheoli 

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”6 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 

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

https://www.bevanfoundation.org/publications/pisa-way-forward-education-wales/
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oedolion/gwasanaethau i'r teulu) er mwyn i rieni gael cyfle i ddarganfod mwy am 

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.   
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Atodiad 1 

Sesiynau dilynol/cyllid sbarduno 

Ysgol Digwyddiad Cyfranogwyr 

Ysgol Uwchradd 

Willows 

Noson agored i rieni 

IELTS 

Dosbarth addurno cacennau 

Cymraeg i'r teulu 

Maths Sylfaenol 

Torri tabŵs 

Rhaglen meithrin rhieni 

Cwrdd â'r Pennaeth 

Digwyddiad ymgysylltiad dilynol 

114 

8 

8 

15 

10 

6 

12 

20 

123 

Ysgol Uwchradd St 

Martin 

Prynhawn/noson agored hanner diwrnod. 

Ymdopi gydag Ysgol Uwchradd 

12 teulu 

10 

Ysgol Gynradd St 

James 

Sesiwn dilynol - gwybodaeth a chyngor 

am gyrsiau dysgu pellach a chamau 

nesaf 

15 

Coleg Cymunedol 

Tonypandy 

Gosod blodau  

Bwyta'n iach  

13 

10 

Rhymney 

 Abertyswg 

 Brynawel 

 Fochriw 

 Pontlotyn 

 

Dylunio a Thechnoleg 

Dylunio a Thechnoleg 

Rhifedd  

Rhifedd  

 

8 

13 

16 

10 

Ysgol Lewis 

 Ysgol Gynradd 

Derwendeg 

 

Adrodd straeon a llythrennedd  

 

10 
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Atodiad 2 

 

Ymatebion gwerthuso o'r sesiynau hyfforddiant 

 

Ym mha ffyrdd oedd y sesiynau'n berthnasol i chi a'ch gwaith? 

 Dysgu fel Teulu yw dyfodol dysgu yn yr ysgol  

 Ymgysylltu gyda phartneriaid gyda'r bwriad o ymgysylltu gydag oedolion  

 Gallaf gynnig dosbarthiadau/cyrsiau addysg i oedolion - rhaid i'r ysgolion 
benderfynu beth maen nhw ei eisiau  

 Perthnasol iawn oherwydd rydw i wrthi'n ysgrifennu Cynllun Datblygu'r Ysgol 
a'r targedau ar gyfer ymrwymo teuluoedd/dysgu fel teulu  

 Pontio a materion Blwyddyn 5/6 - perffaith 

 Ymgysylltu â'r gymuned, Dysgu fel Teulu  

 Nid oedd yn berthnasol i fy ngwaith, ond fel llywodraethwr, byddaf yn trafod 
unrhyw faterion gyda'n Pennaeth newydd ym mis Medi 

 Mae unrhyw raglen sy'n galluogi i'n disgyblion a rhieni gynyddu eu hyder 
mewn perthynas â dysgu yn fuddiol i'r gymuned gyfan  

 Mae ymgysylltu â theuluoedd yn ymbarél mor eang.  Llawer o bethau i feddwl 
amdanynt 

 Rwy'n gweithio gyda phobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant neu sydd mewn perygl o fod. Mae eu hymglymiad gyda Dysgu fel 
Teulu yn effeithio ar eu dyfodol  

 Gwaith datblygiad cymunedol. Addysg i Oedolion Caerffili (WEA) 

 Gweithio gyda theuluoedd, ffordd dda o symud ymlaen 

 Dangos ble i fynd - ymgysylltu â theuluoedd - Dysgu fel Teulu 
 

A allwch chi ddweud ym mha ffyrdd allai newid eich arferion? A oes unrhyw beth y 

byddwch yn ei wneud yn sgil yr hyfforddiant?  

 Blaenoriaethu Dysgu fel Teulu  

 Creu partneriaethau gydag ysgolion lleol  

 Mwy o syniadau ar gyfer dysgu fel teulu yn ogystal ag ymrwymiad  

 Canolbwyntio ar Fagloriaeth Cymru 

 Ei drafod fel menter ychwanegol posib i atal person ifanc rhag dod yn un nad 
sydd mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

 Mwy o gyswllt gydag ysgolion 

 Edrych ar y pethau gallwn eu cynnig yn y dyfodol  

 Yn dangos i ba gyfeiriad sydd angen i mi fynd 
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Atodiad 3 

 

Sesiynau Hyfforddiant 

 

Ysgol Dyddiad  Nifer a fynychodd 

Ysgol Uwchradd Willows 

 

21 Ebrill 2016 7 

Ysgol Uwchradd 

Rhymney  

 

19 Mai 2016 13 

Tonypandy 22 Ebrill 2016 12 

Ysgol St Martin 

 

20 Mai 2016 9 

Ysgol Lewis, Pengam 

 

12 Gorffennaf 2016 17 
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          Atodiad 4 

Prosiect Ymdopi gydag Ysgol Uwchradd  

Tymor y Gwanwyn 2017  

Nod 

 Cryfhau ymrwymiad rhieni gyda St James  

 Annog rhieni i ymrwymo yng Ngweithgareddau Pontio'r ysgol 

 Gwella perthynas y plant/rhieni gyda St Martin 

 Cefnogi'r pontio o'r ysgol gynradd i'w ysgol uwchradd 

 Darparu teuluoedd ag awgrymiadau a thechnegau i ymdopi gydag ysgol 
uwchradd 

 Adeiladu hyder teuluoedd i gefnogi addysg eu plant 
 

 

Camau gweithredu a gymerwyd 

 Cydweithiodd NF a RD gyda WAE, Rhaglen Dechrau'n Deg Bywydau 
Teuluoedd, GAVO, First Campus, addysg bellach a Dysgu fel Teulu a'r 
Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddyfeisio rhaglen 6-wythnos mewn arddull Dysgu 
fel Teulu gyda'r nod o ennyn diddordeb plant a rhieni gyda'r ddwy ysgol a'u 
helpu i ddatgelu rhai pryderon am bontio i ysgol uwchradd a sut i oresgyn 
problemau yn St Martin.  

 

Canlyniadau  

Rhieni 

 100% o rieni'n teimlo'n ymrwymedig/gynwysedig gan St James a St Martin 
trwy gael y cyfle i gael mynediad at y prosiect hwn 

 100% o rieni'n 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. 

 100% o rieni'n 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 

 100% o rieni'n teimlo'n fwy hyderus i gefnogi ac annog eu plant i feddwl am 
sut i ymdopi â'r materion y gallent eu hwynebu yn yr ysgol uwchradd ac at 
bwy i droi 

 100% yn ystyried cymryd rhan mewn gweithgaredd arall yn yr ysgol 

 100% o rieni'n dweud bod yr ymrwymiad teuluol yn St James yn dda neu'n 
dda iawn.  

 Aeth 3 rhiant ymlaen i gofrestru ar Gwrs Maths a gynhelir yn nhymor yr haf yn 
St James er mwyn iddynt allu darparu mwy o gefnogaeth i'w plentyn gan 
gynyddu eu gwybodaeth a sgiliau maths eu hunain 
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Plant 

 100% o'r plant yn teimlo'n rhan o ysgolion St James a St Martin trwy fod yn 
gynwysedig yn y prosiect 

 100% o'r plant 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 

 100% o'r plant yn teimlo, wedi cael y cyfle i fod yn rhan o'r prosiect hwn, y 
byddent yn ymdopi'n well yn yr ysgol gyfun. 

 100% o'r plant yn teimlo'n hyderus i ymdopi ag unrhyw faterion a allai godi ac 
yn gwybod at bwy y gallant droi am gefnogaeth yn St Martin.  

 100% o'r plant yn dweud eu bod yn mwynhau cymryd rhan yn y prosiect 

 100% o'r plant yn dweud bod y prosiect yn "dda" neu'n "dda iawn" 
 

Sesiynau Wythnosol 

 Sesiwn 1 - "Gobeithion a Phryderon"  
Dywedodd 100% o'r teuluoedd bod y sesiwn hwn yn "dda" neu'n "dda iawn" 

Sylwadau - "Gwybodaeth ddefnyddiol...wedi gadael yn teimlo ychydig yn well 

am y newid o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd...teimlo ein bod yn gwybod 

llawer mwy am yr ysgol y bydd fy mhlentyn yn ei fynychu...Gweithgareddau 

da a siarad am yr ysgol uwchradd...roedd yn dda siarad â'r mamau a thadau 

a'r plant eraill...Roedd yn dda clywed bod pobl eraill yn teimlo yr un fath â mi" 

 

 Sesiwn 2 - "Annog Plant i fod yn Bositif am Ddysgu"  
Dywedodd 37.5% o'r teuluoedd bod y sesiwn hwn yn "dda"; dywedodd 37.5% 

o'r teuluoedd bod y sesiwn hwn yn "iawn"; dywedodd 25% o'r teuluoedd bod y 

sesiwn hwn yn "wael";  

Sylwadau: "Gwybod ychydig mwy am yr ysgol uwchradd...cyngor da a siarad 

am sut i fod yn bositif... Da dysgu sut i ddefnyddio geiriau mwy positif yn 

hytrach na beirniadu er mwyn annog perthynas rhiant/plentyn well...gallai fod 

wedi addasu'r sesiwn yn fwy ar gyfer sesiwn y plant...dim llawer i'r plant ei 

wneud" 

 

 Sesiwn 3 - "Gwaith Cartref ac Arholiadau" 
Dywedodd 12% o'r teuluoedd bod y sesiwn hwn yn "dda iawn"; dywedodd 

75% o'r teuluoedd bod y sesiwn hwn yn "dda"; dywedodd 12% o'r teuluoedd 

bod y sesiwn hwn yn "iawn” 

Sylwadau:  "Cyngor da iawn, wedi dysgu llawer heddiw...llawn gwybodaeth ac 

roeddwn yn hoffi'r awgrymiadau i'r plant a'r rhieni...yn gallu darganfod am 

gwestiynau pwysig am waith cartref"  
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 Sesiwn 4 - "Teimladau tuag at yr Ysgol" 
Dywedodd 12.5% o'r teuluoedd bod y sesiwn hwn yn "dda iawn"; dywedodd 

50% o'r teuluoedd bod y sesiwn hwn yn "dda"; dywedodd 37.5% o'r teuluoedd 

bod y sesiwn hwn yn "iawn” 

Sylwadau:  "Rwy'n gwybod mwy am yr ysgol uwchradd...Cyngor da unwaith 

eto, methu aros am wythnos nesaf...Da i fy mab siarad am eu teimladau a'u 

hysgrifennu i lawr... Da iawn" 

 

 Sesiwn 5 - "Defnydd Diogel ac Effeithiol o TGCh - E-ddiogelwch" 
Dywedodd 100% o'r teuluoedd bod y sesiwn hwn yn "dda" neu'n "dda iawn" 

Sylwadau:  "Sesiwn ffantastig, gwych dysgu am ddiogelwch ar-lein...gwers 

ardderchog ar ddiogelwch ar-lein, wedi mwynhau yn fawr...gwybodaeth 

ddefnyddiol" 

 

 Sesiwn 6 - "Cychwyn Ysgol Newydd" 
Dywedodd 100% o'r teuluoedd bod y sesiwn hwn yn "dda" neu'n "dda iawn" 

Sylwadau:  "Da gallu gofyn cwestiynau am yr ysgol a chael taith...ymweliad 

ardderchog i'r ysgol ac roedd y daflen a roddwyd yn ddefnyddiol...da iawn, 

well gennyf gael mwy o sesiynau yn St Martin...wedi mwynhau a chael 

gwybodaeth ddefnyddiol" 

 

 Trosolwg o'r prosiect 6-wythnos 
Dywedodd 87.5% o'r teuluoedd bod y prosiect yn "dda iawn"; dywedodd 

14.2% o'r teuluoedd bod y prosiect yn "dda" 
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Ymdopi gydag Ysgol Uwchradd 

Sylwadau Rhieni o'r Gwerthusiad 

 

"Da iawn ar gyfer rhieni pryderus. Plîs gwnewch hwn bob blwyddyn!!"  

 

"Cwrs ardderchog" 

 

"Rwy'n teimlo llawer gwell am fy mhlentyn yn mynd i ysgol gyfun" 

 

"Defnyddiol iawn hyd yn oed i fam sydd â phlant hŷn yn yr ysgol gyfun" 

 

"Diolch” 

 

"Rwy'n teimlo'n well am y pontio" 

 

"Rwyf wedi cofrestru ar gwrs Maths yn St Martin i roi gwell cefnogaeth i fy mhlentyn 

pan aiff hi i'r ysgol gyfun. Sesiynau Ysgol St Martin oedd fwyaf defnyddiol. Rwyf wir 

wedi mwynhau'r prosiect hwn ac rwy'n gobeithio y bydd yn cael ei gynnig i fwy o 

rieni"  

 

"Byddai'n wych pe byddai'n hirach!!" 

 

"Roedd hwn yn syniad gwych, rwy'n teimlo llawer mwy hyderus! "Rwyf wedi cofrestru 

ar gwrs Maths yn St Martin i wella fy maths er mwyn i mi allu helpu fy merch yn yr 

ysgol gyfun.  

 

"Rwyf wedi cofrestru ar gwrs Maths yn St Martin i helpu cefnogi fy merch" 
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Sylwadau Plant o'r Gwerthusiad 

 

"Mae wedi helpu cynyddu fy hyder am fynd i'r ysgol gyfun" 

 

"Rwyf wedi dysgu mwy am yr ysgol gyfun" 

 

"Roedd yr ysgol yn wych" 

 

"Dylai pobl eraill roi cynnig ar y prosiect hwn yn bendant" 

 

"Mae wedi fy helpu mwy" 

 

"Rwy'n credu y dylai pobl eraill roi cynnig arno" 

 

"Roedd yn hwyl" 
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Teitl y Rhaglen: Ymdopi gydag Ysgol Uwchradd 

Lleoliadau: Wythnos 1-4: Canolfan Plant Integredig (ICC), Ysgol Gynradd St James. Wythnos 5-6: 

Ysgol St Martin, Hillside, Caerffili, CF83 1UW 

Amserau: Rhieni: 1-3pm    Disgyblion:  2-3pm 

Niferoedd arfaethedig: Rhieni:  10   Disgyblion:  10 

Amcanion y rhaglen: Cefnogi'r pontio o addysg gynradd i addysg uwchradd 

Paratoi teuluoedd gydag awgrymiadau a thechnegau i ymdopi gyda'r symud i'r ysgol uwchradd  

Adeiladu hyder teuluoedd i gefnogi addysg eu plentyn  

Sesiynau 1  2 3 4 5 6 

Dyddiadau 2 Mawrth  9 Mawrth 16 Mawrth 23 Mawrth 30 Mawrth 6 Ebrill 

Lleoliad ICC ICC ICC ICC St Martin  St Martin 

Ffocws y 

Sesiwn:  

Helpu Plant 

i Ddysgu yn 

y Cartref: 

Archwilio 

sut gall rieni 

fod yn 

weithredol 

wrth gefnogi 

eu plant i 

ddysgu 

Mwy o 

syniadau i 

helpu plant i 

ddysgu yn y 

cartref: 

Annog plant 

i fod yn 

bositif am 

ddysgu 

Gwaith 

cartref ac 

arholiadau: 

Archwilio 

pryderon am 

waith cartref 

ac 

arholiadau a 

sut i oresgyn 

rhwystrau 

Rhieni ac 

Ysgolion: 

Archwilio 

teimladau 

rhieni a 

phlant am 

yr ysgol a 

sut gall 

rhieni gael 

cyswllt 

adeiladol 

â'r ysgol 

Archwilio 

defnydd 

diogel ac 

effeithiol o 

gyfrifiaduro

n - e-

ddiogelwch 

Cychwyn 

ysgol 

newydd 

Sesiynau 

Rhieni - 

amlinelliad 

a 

gweithgared

dau  

Sesiwn 

meddal 

iawn sy'n 

cychwyn 

gyda 

gweithgared

dau torri'r iâ 

a rheolau'r 

grŵp - gan 

greu 

awyrgylch 

dysgu 

diogel 

 

Gobeithion, 

Pryderon a 

Disgwyliada

Y 3 elfen 

hanfodol: 

Positifrwydd

, 

Dyfalbarhad 

a Datrys 

Problemau 

 

Cyfres o 

ymarferion 

grŵp yn 

seiliedig ar 

ddatganiada

u. Er 

enghraifft, 

troi 'Gelli di 

ddim mynd 

Cael trefn 

arferol, 

cynllunio 

adolygu, 

dyddiaduron 

gwaith 

cartref, 

anogaeth ac 

atgoffa:  

 

Gweithgared

dau yn 

seiliedig ar 

greu man 

addas; beth 

allant wneud 

os nad ydynt 

Atgofion 

o'r ysgol 

fel plentyn 

a 

pherthnas

au gyda'r 

ysgol fel 

rhiant:  

 

Trafodaet

h: A ydyn 

nhw'n 

gwybod 

sut mae 

eu plentyn 

yn teimlo 

am fynd i'r 

Buddion a 

risgiau bod 

ar-lein:  

 

Risgiau rhoi 

gormod o 

ryddid i 

blant ar 

rwydweithia

u 

cymdeithas

ol a 

goblygiadau 

eu 

gweithredia

dau.  

Bydd 

amlinelliad 

y sesiwn 

olaf yn 

cael ei 

darparu 

gan St 

Martin, 

ond gallai 

gynnwys:  

 

Safonau 

Parhau 

gyda'r 

gwaith 
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u - 

Gweithgare

dd yn 

seiliedig ar 

drafodaeth i 

adnabod 

beth hoffent 

ei gael allan 

o'r rhaglen 

(bydd hyn 

yn helpu 

hwyluswyr 

deilwra 

sesiynau'r 

dyfodol) 

 

Bydd cyn 

riant ysgol 

gynradd St 

James yn 

cael ei 

wahodd i 

ymuno â'r 

grŵp i rannu 

eu 

profiadau o 

bontio 

allan tan i fi 

orffen dy 

waith 

cartref' yn 

ddatganiad 

cadarnhaol 

sy'n arwain 

at 

drafodaeth 

am y 

teimladau a 

grëir gan y 

datganiadau 

hyn. Bydd y 

sesiwn yn 

helpu rhieni 

adnabod 

pryderon a 

theimladau 

negyddol ac 

yn rhoi 

awgrymiada

u iddynt ar 

sut i helpu 

yn deall y 

gwaith 

cartref.  

 

Bydd y 

sesiwn yn 

cau gan 

edrych ar 

boster/dafle

n gyda 

gwybodaeth 

ar 

feddalwedd 

'Dangos fy 

Ngwaith 

Cartref' St 

Martin.  

 

Gwaith 

Cartref:  

Siarad â'ch 

plentyn am 

eu 

teimladau 

am fynd i'r 

ysgol gyfun 

ysgol 

gyfun?  

 

Gweithgar

edd i 

feddwl am 

beth allan 

nhw 

ddweud a 

gwneud i 

helpu 

gyda 

theimlada

u eu 

plentyn 

a/neu 

unrhyw 

bryderon 

eraill sydd 

ganddynt 

am bontio 

 

Bydd y 

sesiwn hwn 

yn ffocysu 

ar gael 

rhieni i 

gymryd 

rhan yn 

drafodaeth 

a'u gwneud 

yn 

ymwybodol 

er mwyn 

iddynt allu 

cefnogi 

defnydd 

diogel 

Esbonio 

sut caiff y 

dosbarthia

dau eu 

strwythuro 

Cyfleuster

au ac 

adnoddau  

Strwythur 

diwrnod 

ysgol - 

'diwrnod 

ym mywyd 

disgybl 

Blwyddyn 

7' yn mynd 

o amgylch 

yr ysgol 

Sesiynau 

rhieni dan 

arweiniad:  

Dechrau'n 

Deg 

Dechrau'n 

Deg 

Dechrau'n 

Deg 

Dechrau'n 

Deg 

St Martin  St Martin 

Adnoddau Te, Coffi a 

Bisgedi 
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Sesiynau 

Teulu - 

amlinelliad 

a 

gweithgared

dau  

Parhad o'r 

gweithgared

d uchod 

gyda 

gweithgared

d i ddilyn i 

adnabod y 

gwahaniaet

hau rhwng y 

ddau fath o 

ysgol. At 

beth ydych 

chi'n edrych 

Sut ydych 

chi'n dysgu, 

pam ydych 

chi'n dysgu 

a rhannu 

profiadau 

cadarnhaol:  

 

Cyfleoedd a 

dyheadau - 

pam fod 

dysgu yn 

beth da? 

Ble gall y 

Mynd i'r 

afael â'r 

gwaith 

cartref 

 

Tasg yn 

seiliedig ar 

sefyllfaoedd 

(a ddarperir 

gan St 

Martin) ble 

fydd 

grwpiau'n 

cael eu 

St Martin – 

Popeth 

sydd 

angen i 

chi ei 

wybod:  

 

Bydd y 

grwpiau 

yn cael 

ychydig 

amser i 

feddwl am 

gwestiyna

Sesiwn 

ysgafnach 

na'r un 

uchod i rieni 

yn edrych 

ar fuddion 

bod ar-lein 

ond hefyd 

yn edrych 

ar rai 

astudiaetha

u achos 

'beth aeth 

o'i le' er 

mwyn osgoi 

Bydd 

amlinelliad 

y sesiwn 

olaf yn 

cael ei 

darparu 

gan St 

Martin, 

ond gallai 

gynnwys: 

 

At beth 

ydych chi'n 

edrych 
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ymlaen 

fwyaf?  

dysgu fynd 

â chi?  

 

Mae'n iawn 

os yw 

pethau'n 

anodd ac 

mae'n 

bwysig 

rhannu. Gall 

y 

gweithgared

dau 

gynnwys y 

'Blwch 

pryderon' a 

thasg P4C 

yn seiliedig 

ar ‘Silly 

Billy’ gan 

Anthony 

Browne 

herio i 

wneud 

cynllun i 

gwblhau 

amryw 

dasgau 

gwaith 

cartref 

 

Beth yw'r 

cynllun? 

Sut gallwn ni 

helpu ein 

gilydd i'w 

gwblhau?  

Sut alla'i 

helpu fy 

hun?  

u ar gyfer 

staff St 

Martin.  

 

sesiwn 

Cwestiwn 

ac Ateb 

gyda staff 

St Martin, 

atebion i 

gwestiyna

u cyffredin 

disgyblion 

a rhieni 

newydd.  

 

Bydd 

cyfnod 

olaf y 

sesiwn yn 

darparu 

cyfle i 

adlewyrch

u ac 

ysgrifennu 

i lawr 

unrhyw 

gwestiyna

u na 

chafwyd 

amser i'w 

gofyn / y 

byddai'n 

well 

ganddynt 

beidio â 

gofyn 

wyneb yn 

wyneb 

trafodaetha

u ar aros yn 

ddiogel.  

 

Ail hanner y 

sesiwn: 

Cyflwyniad i 

'Dangos fy 

Ngwaith 

Cartref' ac 

ap St Martin 

ymlaen 

fwyaf?  

 

Sesiwn 

cwestiwn 

ac ateb 

gyda chyn 

ddisgyblio

n St 

James 

(h.y. 

disgyblion 

Blwyddyn 

7 ac 8) 

 

Cyflwyno 

System 

Ffrindiau 

Blwyddyn 

7 os yw 

dal yn 

bodoli  

Sesiwn 

teuluoedd 

dan 

arweiniad:  

Addysg 

Oedolion 

Cymru 

Addysg 

Oedolion 

Cymru 

Addysg 

Oedolion 

Cymru 

Addysg 

Oedolion 

Cymru 

St Martin St Martin 

Adnoddau Diod feddal 

a 

chacen/bisg

edi 

 Taflen '10 Awgrym ar Waith Cartref' St Martin 
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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." 


