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Nid yw plant a phobl ifanc sy’n tyfu i fyny mewn tlodi’n 
gwneud cystal ag y gallen nhw yn yr ysgol. Ac nid yw plant 
sy’n tyfu i fyny mewn gofal ychwaith. Nid dyma beth rydyn ni 
ei eisiau yng Nghymru. Rydyn ni eisiau i’r plant i gyd wneud 
yn dda a chyrraedd eu potensial, beth bynnag yw eu cefndir. 

Mae Llywodraeth Cymru eisiau newid hyn. 

Enw’r rhaglen hon yw ‘Ailysgrifennu’r Dyfodol: codi 
uchelgais a chyrhaeddiad yn ysgolion Cymru’. Mae 
hyn yn helpu dysgwyr rhwng 3 ac 16 oed o gefndiroedd 
difreintiedig i wneud yn well yn yr ysgol.  

Tlodi – bod heb ddigon o arian ar gyfer bwyd, dillad 
neu rywle diogel i fyw. Mae hefyd yn golygu peidio â 
chael yr un cyfleoedd â phawb arall.

Dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig – Plant a phobl 
ifanc rhwng 3 ac 16 oed sy’n tyfu i fyny mewn tlodi neu 
mewn gofal oherwydd nad ydyn nhw wedi cael yr un 
manteision mewn bywyd â disgyblion eraill.

Mae’r llyfryn hwn yn dweud wrthych chi am: 
 ⚫ y rhaglen; 

 ⚫ beth rydyn ni wedi’i wneud rhwng mis Mehefin 2014 a 
mis Mai 2015; a

 ⚫ beth rydyn ni eisiau ei wneud nesaf. 

Croeso
Mae rhai plant a phobl ifanc sy’n dod o gefndiroedd difreintiedig yn gwneud yn dda 
mewn addysg, ond nid felly rhai eraill. Pan rydyn ni’n cymharu dysgwyr o gefndiroedd 
difreintiedig â’u cyd-ddisgyblion sy’n well eu byd mae yna fwlch yn y canlyniadau a’r 
graddau y maen nhw’n eu hennill. Bwlch mewn cyrhaeddiad yw ein henw ar hyn. 

Mae yna fylchau mewn cyrhaeddiad ym mhob cyfnod o fywyd ysgol ond wrth i blant 
ddod yn hŷn mae’r bylchau’n dod yn fwy. 

Yn 2014, dim ond 28% o ddysgwyr o gefndiroedd difreintiedig gafodd 5 TGAU A*-C, 
gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg, o’u cymharu â 62% o ddysgwyr gwell 
eu byd.

Mae hyn yn golygu bod llai o bobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig yn mynd ymlaen i’r 
coleg, y brifysgol neu swyddi sy’n talu’n dda. 

Rydyn ni eisiau lleihau’r bwlch hwn a chefnogi pob ysgol i helpu pob dysgwr i wneud 
yn well, beth bynnag yw eu cefndir.  

Mae rhai ysgolion eisoes yn gwneud gwaith rhagorol wrth leihau’r bylchau. Nid yw 
byw mewn tlodi neu fod mewn gofal yn atal eu disgyblion rhag gwneud yn dda. Mae 
angen cymorth ar ysgolion eraill fel eu bod nhw’n gallu dysgu sut i wneud pethau’n 
well. Mae yna bethau pwysig i Lywodraeth Cymru eu gwneud i helpu ysgolion i wneud 
gwahaniaeth.

Mae yna fwy na’r bwlch dan sylw!
Yng Nghymru rydyn ni eisiau i’n plant a’n pobl 
ifanc i gyd gyflawni eu potensial. 

Pam y mae hyn yn bwysig?  

Dysgwyr eraill
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Mae’r hyn y mae teuluoedd yn ei wneud gartref yn gwneud 
gwahaniaeth mawr i ba mor dda y mae disgyblion yn gwneud yn 
yr ysgol. Gall ysgolion helpu yn hyn o beth. Gallan nhw annog 
teuluoedd i gefnogi dysgu eu plentyn. Gall grwpiau cymunedol a 
sefydliadau eraill o amgylch ysgol hefyd chwarae rhan bwysig. 
Dyma beth rydyn ni’n ei olygu pan rydyn ni’n defnyddio’r term 
‘ymgysylltu’.

Teuluoedd  – Daw teuluoedd mewn bob lliw a llun. Pan rydyn 
ni’n siarad am deuluoedd, rydyn ni’n golygu rhieni, gofalwyr a 
hefyd neiniau a theidiau, modrybedd, ewythrod neu frodyr a 
chwiorydd hŷn – hyd yn oed ffrindiau da i’r teulu. Rydyn ni’n 
siarad am y bobl y mae’r dysgwr yn ymddiried ynddyn nhw ac yn 
treulio amser gyda nhw sy’n gallu eu helpu nhw i wneud yn dda 
yn yr ysgol.

Fe fyddem ni’n hoffi i ysgolion:
 ⚫ fod â chynllun a gweithgareddau i helpu pob teulu i 

chwarae rhan yn nysgu eu plentyn;

 ⚫ adolygu pa mor dda y maen nhw’n gwneud o ran cael 
teuluoedd i gefnogi dysgu;

 ⚫ gweithio gyda gwasanaethau, grwpiau cymunedol a 
sefydliadau eraill sy’n helpu teuluoedd, gan gynnwys 
Cymunedau yn Gyntaf; a 

 ⚫ rhoi cymorth ychwanegol i ddysgwyr sydd ddim yn cael 
cymorth gartref â’u gwaith ysgol.

Ymgysylltu â’r teulu a’r gymuned

Y llynedd – Mehefin 2014-Mai 2015

 ⚫ gwnaethom ni greu pecyn Ymgysylltu â’r Teulu a’r Gymuned newydd ar 
gyfer ysgolion;

 ⚫ gwnaethom ni redeg yr ymgyrch Mae Addysg yn Dechrau yn y 
Cartref i ddangos i deuluoedd y pethau syml y gallan nhw eu 
gwneud i helpu eu plentyn i wneud yn well yn yr ysgol. 

 ⚫ gwnaethom ni ariannu 38 o brosiectau gwerth £2.5 miliwn trwy gronfa 
gyfatebol Cymunedau yn Gyntaf – Grant Amddifadedd Disgyblion. Mae 
hyn yn rhoi mwy o gyllid i ysgolion weithio gyda grwpiau cymunedol; a

 ⚫ gwnaethom ni gyhoeddi rhestr o brosiectau y mae elusennau a 
busnesau’n eu rhedeg y gall ysgolion weithio gyda nhw. Ymyraethau 
sydd wir yn gweithio: adnoddau gan y trydydd sector a’r sector preifat i 
ysgolion sy’n mynd i’r afael ag amddifadedd yw’r enw ar hon.

Yn y flwyddyn nesaf – Mehefin 2015-Mai 2016

 ⚫ fe fyddwn ni’n lansio ac yn hybu’r pecyn Ymgysylltu â’r Teulu a’r 
Gymuned;

 ⚫ fe fyddwn ni’n parhau ag ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus Mae 
Addysg yn Dechrau yn y Cartref;

 ⚫ fe fyddwn ni’n edrych ar sut mae ysgolion yn defnyddio Swyddogion 
Cyswllt Teulu;

 ⚫ fe fyddwn ni’n annog ysgolion i ddefnyddio’u Grant Amddifadedd 
Disgyblion i helpu rhieni i wella’u sgiliau darllen, mathemateg a TG;

 ⚫ fe fyddwn ni’n parhau i ariannu prosiectau cronfa gyfatebol 
Cymunedau yn Gyntaf – Grant Amddifadedd Disgyblion sy’n mynd 
rhagddyn nhw; ac

 ⚫ fe fyddwn ni’n gweithio gydag Estyn (arolygiadau ysgolion) i egluro 
sut maen nhw’n arolygu ysgolion o ran cynnwys teuluoedd a 
chymunedau. 

Beth y mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud i helpu
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Mae’n gweithio orau os gallwn ni gau’r bylchau mewn cyrhaeddiad pan mae plant yn ifanc. 
Mae hyn yn rhoi’r cyfle gorau i ddysgwyr o gefndiroedd difreintiedig wneud yn well yn nes 
ymlaen. Mae teuluoedd, cylchoedd chwarae a lleoliadau addysg yn gallu gwneud llawer i roi’r 
cymorth iawn.

Fe fyddem ni’n hoffi i leoliadau addysg:
 ⚫ ddefnyddio’r holl wybodaeth sydd ganddyn ni i weld pa ddysgwyr y mae angen cymorth 

ychwanegol arnyn nhw. Efallai y bydd angen help ar ddysgwyr â sgiliau llythrennedd, 
sgiliau rhifedd, sgiliau dysgu neu sgiliau ymddygiadol. Dylai lleoliadau addysg roi’r 
cymorth hwnnw ar waith ac olrhain sut hwyl y maen nhw’n ei chael ar bethau;

 ⚫ gweithio gyda meithrinfeydd, canolfannau Dechrau’n Deg, Cymunedau yn Gyntaf a 
Theuluoedd yn Gyntaf, gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol i gefnogi 
dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig;

 ⚫ helpu plant ifanc i fod ‘yn barod i ddysgu’, yn enwedig trwy ddatblygu eu sgiliau iaith 
cynnar;

 ⚫ meddwl am gyfleoedd dysgu creadigol y tu allan i’r ysgol, gan gynnwys profiadau 
dysgu digidol; a

 ⚫ rhoi’r cymorth a’r sgiliau sydd eu hangen ar y dysgwyr i symud ymlaen i Gyfnod 
Allweddol 2.

Blynyddoedd cynnar (0 i 7 oed) 

Y llynedd – Mehefin 2014-Mai 2015

 ⚫ gwnaethom ni lansio’r Grant Amddifadedd 
Disgyblion Blynyddoedd Cynnar sy’n rhoi 
cymorth ychwanegol ar gyfer plant 3-4 oed o 
gefndiroedd difreintiedig;

 ⚫ gwnaethom ni adrodd ar y ffyrdd gorau i 
helpu plant ifanc iawn i ddatblygu eu sgiliau 
lleferydd, iaith a chyfathrebu; a

 ⚫ gwnaethom ni fanylu ar sut i gefnogi plant 
sy’n mynychu Canolfannau Dechrau’n Deg i 
wneud yn siŵr eu bod nhw’n setlo’n dda yn yr 
ysgol.

Yn y flwyddyn nesaf – Mehefin 2015-Mai 2016

 ⚫ fe fyddwn ni’n parhau i ddarparu’r Grant 
Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd 
Cynnar ac yn gwirio a yw’n gwneud 
gwahaniaeth;

 ⚫ fe fyddwn ni’n hybu’r ffyrdd gorau i staff 
gefnogi plant o gefndiroedd difreintiedig yn y 
blynyddoedd cynnar;

 ⚫ fe fyddwn ni’n hybu’r ffyrdd gorau i gefnogi 
datblygiad iaith cynnar;

 ⚫ fe fyddwn ni’n lansio ffordd newydd o fesur 
pa mor dda y mae plant ifanc yn datblygu ac 
yn dysgu yn y Cyfnod Sylfaen; ac 

 ⚫ fe fyddwn ni’n cefnogi pawb i weithio gyda 
theuluoedd fel bod plant yn barod i ddysgu 
pan maen nhw’n dechrau’r ysgol. 

Beth y mae Llywodraeth Cymru’n ei 
wneud i helpu

Yn barod i ddysgu – Mae plant yn tueddu i setlo’n gyflymach yn yr ysgol:
 ⚫ os oes ganddyn nhw ddigon o iaith i fynegi eu hunain a gofyn cwestiynau (sgiliau iaith cynnar);
 ⚫ os ydyn nhw’n gallu gwrando ar gyfarwyddiadau a’u dilyn;
 ⚫ os ydyn nhw’n cyd-dynnu â phlant eraill, gan rannu ac aros eu tro;
 ⚫ os ydyn nhw’n mynd i’r toiled ac yn gwisgo ar eu pen eu hunain;
 ⚫ os ydyn nhw’n ymdopi â bod i ffwrdd o’u rhieni/gofalwyr;
 ⚫ os oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn straeon, caneuon a hwiangerddi, tynnu lluniau a 

gwneud pethau;
 ⚫ os ydyn nhw’n gyfarwydd i raddau â llythrennau a rhifau;
 ⚫ os ydyn nhw’n chwilfrydig ynglŷn â’r byd, gyda dymuniad i ddysgu.

Ni fydd yr holl blant sy’n dechrau’r ysgol yn gallu gwneud pob un o’r pethau hyn. Mae athrawon yn 
fedrus mewn helpu plant i wneud cynnydd ar eu cyflymder nhw eu hunain.

 i
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Y peth pwysicaf i ddysgwyr o gefndiroedd difreintiedig yw cael 
athrawon da. Rydyn ni eisoes yn gwybod llawer am y dulliau 
addysgu sy’n gweithio orau. Pe baem ni’n gallu rhoi hyn ar waith 
ledled Cymru fe allem ni leihau’r bylchau mewn cyrhaeddiad. 

Fe fyddem ni’n hoffi i ysgolion:
 ⚫ wneud yn siŵr bod yr holl athrawon yn meddu ar y sgiliau sydd eu hangen 

arnyn nhw i gefnogi dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig. Yn enwedig, mae 
angen iddyn nhw allu defnyddio metaymwybyddiaeth, adborth o ansawdd 
a dulliau tiwtora gan gymheiriaid yn yr ystafell ddosbarth;

 ⚫ bod â chynllun ysgol gyfan i wella sut hwyl y mae dysgwyr o gefndiroedd 
difreintiedig yn ei chael ar bethau, ac adolygu hyn;

 ⚫ cael eu hathrawon mwyaf medrus a dawnus i weithio gyda dysgwyr 
o gefndiroedd difreintiedig, a defnyddio cynorthwywyr addysgu a staff 
cymorth yn effeithiol;

 ⚫ defnyddio gwybodaeth i weld yn gyflym pa ddysgwyr y mae angen cymorth 
ychwanegol arnyn nhw. Efallai y bydd angen help ar ddysgwyr â sgiliau 
llythrennedd, sgiliau rhifedd, sgiliau dysgu neu sgiliau ymddygiadol’

 ⚫ rhoi cymorth ar waith a gwirio sut mae’n gweithio; a

 ⚫ defnyddio Hwb+ wrth ddysgu ac addysgu.

Metaymwybyddiaeth – addysgu strategaethau i ddisgyblion osod nodau a 
monitro a gwerthuso’u dysgu eu hunain (“dysgu i ddysgu”). 

Adborth o ansawdd – yn rhoi gwybodaeth benodol yn ôl i’r dysgwr ynglŷn â 
sut mae’n gallu gwella i gyrraedd ei nodau dysgu. 

Twitora gan gymheiriaid – yn golygu dysgwyr yn gweithio mewn parau neu 
grwpiau bychain ac yn cymryd cyfrifoldeb am agweddau ar addysgu a gwerthu-
so’u llwyddiant. Mae dysgwyr yn dysgu orau pan mae’n rhaid iddyn nhw esbonio 
pethau i eraill.

Rhaglen Hwb+ – platfform dysgu digidol Cymru-gyfan ar gyfer ysgolion.

 Dysgu ac addysgu o ansawdd

Y llynedd – Mehefin 2014-Mai 2015

 ⚫ rydyn ni wedi mwy na dyblu’r Grant Amddifadedd Disgyblion o 
£450 i £918 ar gyfer pob dysgwr o gefndir difreintiedig. Mae’r 
grant hwn yn helpu ysgolion i ddarparu’r cymorth sydd ei 
angen ar y dysgwyr hyn. Rydyn ni hefyd wedi adolygu effaith y 
grant ac wedi gwella ein canllawiau i’r grant;

 ⚫ gwnaethom ni greu cyfraith newydd ynglŷn â Chynlluniau 
Datblygu Ysgol. Mae’n rhaid i ysgolion nawr ddangos sut 
maen nhw’n mynd i helpu dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig i 
wneud yn well yn yr ysgol;

 ⚫ gwnaethom ni fanylu ar sut dylai ysgolion ddatblygu sgiliau 
proffesiynol ac arfer yn yr ystafell ddosbarth;

 ⚫ gwnaethom ni hybu’r ffyrdd gorau o gefnogi dysgwyr o 
gefndiroedd difreintiedig, gan gynnwys trwy astudiaethau 
achos; a

 ⚫ gwnaethom ni roi Hwb+ ar waith fesul cam ym mhob ysgol 
yng Nghymru. 

Yn y flwyddyn nesaf – Mehefin 2015-Mai 2016

 ⚫ fe fyddwn ni’n cynyddu swm y Grant Amddifadedd Disgyblion i 
£1050 ar gyfer pob dysgwr o gefndir difreintiedig;

 ⚫ fe fyddwn ni’n parhau i hybu’r ffyrdd gorau i athrawon ac 
ysgolion gefnogi dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig;

 ⚫ fe fyddwn ni’n helpu ysgolion i wirio sut maen nhw’n 
defnyddio’u Grant Amddifadedd Disgyblion, a dathlu arfer da;

 ⚫ fe fyddwn ni’n darparu canllawiau ar sut i ddatblygu staff 
a’u rhoi ar waith yn effeithiol i fynd i’r afael ag effeithiau 
amddifadedd; ac 

 ⚫ fe fyddwn ni’n cefnogi ysgolion i ddefnyddio Hwb+.

Beth y mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud i helpu

 i

 i

 i

 i
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Dylai’r plant a’r bobl ifanc i gyd fod â nodau y maen nhw eisiau 
eu cyrraedd. Mae dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig yn cyflawni 
mwy pan mae eu hathrawon a’u teulu’n disgwyl iddyn nhw wneud 
yn dda, a phan maen nhw’n credu ynddyn nhw eu hunain. Mae 
angen cymorth arnyn nhw i wneud hyn. 

Fe fyddem ni’n hoffi i ysgolion:
 ⚫ ddisgwyl i bob dysgwr gyflawni, beth bynnag yw eu cefndir;

 ⚫ gosod targedau eglur, llawn her ar gyfer pob dysgwr, sy’n 
cynnwys nodau tymor hir a thymor byr;     

 ⚫ gwneud yn siŵr bod dysgwyr yn deall beth y mae angen 
iddyn nhw ei wneud i gyrraedd y targedau hyn, a’u 
haddysgu i gynllunio a gwirio’u dysgu eu hunain;

 ⚫ defnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion i helpu dysgwyr 
o gefndiroedd difreintiedig;

 ⚫ gweithio gyda busnesau a sefydliadau’r celfyddydau a 
diwylliant i helpu dysgwyr i ehangu eu gorwelion;

 ⚫ helpu dysgwyr i wneud penderfyniadau deallus ynglŷn â 
gyrfaoedd yn y dyfodol; a

 ⚫ phan mae dysgwyr yn symud ymlaen i’r coleg, y brifysgol 
neu waith, eu gwahodd yn ôl i fod yn fodelau rôl.

 Disgwyliadau a dyheadau

Y llynedd – Mehefin 2014-Mai 2015

 ⚫ gwnaethom ni herio’r pedwar consortiwm addysg 
rhanbarth i anelu’n uwch ar gyfer dysgwyr o 
gefndiroedd difreintiedig;

 ⚫ gwnaethom ni herio ysgolion i anelu’n uwch hefyd, gan 
gynnwys trwy’r broses categoreiddio ysgolion;

 ⚫ gwnaethom ni sefydlu’r rhaglen Her Ysgolion Cymru;

 ⚫ gwnaethom ni gyhoeddi canllaw ar sut gall y Grant 
Amddifadedd Disgyblion gefnogi’r celfyddydau a 
diwylliant mewn addysg;

 ⚫ gwnaethom ni lansio rhaglen Seren: Cefnogi Myfyrwyr 
Mwyaf Disglair Cymru; a

 ⚫ gwnaethom ni weithio i gwtogi ar nifer y bobl ifanc 
rhwng 11 a 25 oed sy’n NEET (nad ydyn nhw mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant). Rydyn ni wedi 
gwneud hyn trwy’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 
Ieuenctid a’r Warant Ieuenctid. 

Beth y mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud i helpu

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/150224-pdg-arts-cy.pdf
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/150224-pdg-arts-cy.pdf
http://gov.wales/topics/educationandskills/learningproviders/oxbridge-project/news-and-events/seren-supporting-wales-brightest/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/docs/dcells/publications/131007-ye-framework-implementation-plan-cy.pdf
http://gov.wales/docs/dcells/publications/131007-ye-framework-implementation-plan-cy.pdf
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youthengagement/delivering-the-youth-guarantee-in-wales/?skip=1&lang=cy


Y pedwar consortiwm addysg 
rhanbarth – mae’r rhain yn helpu ac yn 
annog ysgolion i ddarparu addysg ragorol i’w 
disgyblion.

Categoreiddio ysgolion – ffordd o 
ddarganfod pa ysgolion yng Nghymru y mae 
angen help a chefnogaeth ychwanegol arnyn 
nhw. Un o’r pethau rydyn ni’n edrych arnyn 
nhw yw p’un a yw disgyblion o gefndiroedd 
difreintiedig yn gwneud yn dda yn yr ysgol.

Rhaglen Her Ysgolion Cymru – mewn 
40 o ysgolion uwchradd mae yna ymdrechion 
dwys ar y gweill i gefnogi dysgwyr o 
gefndiroedd difreintiedig i wneud yn dda yn yr 
ysgol a chodi eu dyheadau ar gyfer eu dyfodol.

Yn y flwyddyn nesaf – Mehefin 2015-Mai 2016

 ⚫ fe fyddwn ni’n parhau i herio ysgolion, llywodraethwyr 
a chonsortia addysg i anelu’n uwch ar gyfer dysgwyr o 
gefndiroedd difreintiedig;

 ⚫ fe fyddwn ni’n parhau i redeg rhaglen Her Ysgolion Cymru;

 ⚫ fe fyddwn ni’n cyhoeddi darganfyddiadau adolygiad o’r 
ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr Mwy Galluog a Thalentog (MAT) 
ledled Cymru ac yn gweithio i wella’r hyn sydd ar gynnig i 
ddysgwyr MAT yng Nghymru;

 ⚫ fe fyddwn ni’n hybu’r ysgolion haf y gall pobl ifanc o 
gefndiroedd difreintiedig fynd iddyn nhw, i agor eu meddyliau i’r 
posibilrwydd o fynd i’r brifysgol;

 ⚫ fe fyddwn ni’n parhau i ymwreiddio egwyddorion y Fframwaith 
Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid ac i ddarparu’r Warant 
Ieuenctid; ac

 ⚫ fe fyddwn ni’n hybu buddiannau’r celfyddydau a diwylliant 
mewn addysg, yn enwedig ar gyfer dysgwyr o gefndiroedd 
difreintiedig.

          Disgwyliadau a dyheadau

 i

 i

 i



Mae’r graffiau isod yn dangos sut mae’r bylchau mewn cyrhaeddiad 
yng Nghymru wedi bod yn newid dros amser. 

Sut hwyl ydyn ni’n ei chael arni?
Y newyddion da yw bod pob dysgwr yng Nghymru’n 
gwneud yn well, gan gynnwys dysgwyr o gefndiroedd 
difreintiedig. Mae mwyafrif y bylchau mewn cyrhaeddiad 
wedi culhau rhyw fymryn.

Huw Lewis yw’r Gweinidog Addysg a Sgiliau yng Nghymru. 
Mae o’r farn bod cyrhaeddiad dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig 
dal yn rhy isel o lawer. Mae ein cynnydd wrth gau’r bylchau’n rhy 
araf o lawer, yn enwedig ar gyfer TGAU.

Rydyn ni hefyd yn olrhain nifer y bobl ifanc sydd wedi gadael yr 
ysgol ac sy’n NEET.
 
Cafodd dirwasgiad economaidd 2008-2009 effaith fawr ar bobl 
ifanc rhwng 19 a 24. Fe adawodd fwy ohonyn nhw heb swydd ac, 
yn y pen draw, yn NEET. Roedd ei effaith ar bobl ifanc rhwng 16 
a 18 oed yn llai, ac mae nifer y rhain sy’n NEET yn tueddu i fod 
ar i lawr.
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% y dysgwyr sy’n cyflawni 
5 TGAU A*-C, gan gynnwys 
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% y dysgwyr sy’n cyrraedd y 
lefel meincnod ar ddiwedd y 
Cyfnod Sylfaen (7 oed)
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% y dysgwyr sy’n cyrraedd 
y lefel meincnod ar ddiwedd 
Cyfnod Allweddol 3 (14 oed)
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Dysgwyr eraillDysgwyr o gefndiroedd difreintiedig

% y bobl ifanc yng Nghymru nad 
ydyn nhw mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant (NEET)
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Mae’n fwy na’u canlyniadau arholiadau. 
Mae lles dysgwyr hefyd yn bwysig. Rydyn 
ni’n defnyddio cofnodion presenoldeb a 
chofnodion gwaharddiadau (atal dros dro, 
a diarddel) fel dangosyddion ar gyfer hyn.

Y newyddion da yw bod presenoldeb 
pob dysgwr yn mynd ar i fyny ac mae 
nifer y gwaharddiadau’n mynd ar i 
lawr.

Mae cofnodion presenoldeb dysgwyr 
o gefndiroedd difreintiedig yn tueddu i 
fod yn waeth. Ond mae’r bwlch mewn 
presenoldeb hwn wedi bod yn culhau 
rhyw ychydig. 

Pob agwedd ar fywydau dysgwyr
Mae gennym ni 
ddiddordeb hefyd mewn 
gweld sut mae ysgolion 
a’r pedwar consortiwm 
rhanbarth yn newid. 

Bydd Estyn yn darparu’r 
wybodaeth y bydd ei 
hangen arnom ni. 

Fe fyddwn ni’n adrodd 
ar hyn ym mis Mehefin 
2016.

Dysgwyr eraillDysgwyr o gefndiroedd difreintiedig
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Nifer y gwaharddiadau parhaol 
(pob dysgwr)
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Gallwch chi gael mwy o wybodaeth am y rhaglen hon yma:

 ⚫ http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/?lang=cy

Mae ein Strategaeth Tlodi Plant a’n Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi’n manylu ar y rhan 
bwysig y mae cyrhaeddiad addysgol yn ei chwarae mewn cyflawni gwell deilliannau i blant a phobl 
ifanc sy’n byw mewn tlodi.

Mae yna fwy o wybodaeth am sut mae amddifadedd yn effeithio ar blant a phobl ifanc, a beth y gall 
ysgolion ei wneud i helpu yn: 

 ⚫ Dysgu Cymru: www.learning.wales.gov.uk/deprivation

 ⚫ Estyn: http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/arfer-orau/mynd-ir-afael-difreintedd-a-chodi-safonau/

 ⚫ Ymddiriedolaeth Sutton / y Sefydliad Gwaddol Addysgol:      
https://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit

Gall rhieni a dysgwyr gael gwybod mwy am beth sy’n digwydd yn eu hysgol o’r:

 ⚫ prifathro a’r corff llywodraethu. Mae crynodeb o’r Cynllun Datblygu Ysgol wedi’i gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr.

 ⚫ gwefan Fy ysgol leol – yn rhoi gwybodaeth am bob ysgol yng Nghymru 

 ⚫ Awdurdod Lleol.

Gall ysgolion gael mwy o gymorth a chyfarwyddyd o:

 ⚫ ganllawiau’r Grant Amddifadedd Disgyblion

 ⚫ cynghorydd herio’u consortiwm rhanbarth neu eu cydgysylltydd cau’r bwlch.

 Lle gallwch chi gael mwy o wybodaeth

Gallwch chi hefyd gysylltu â 
ni yn Llywodraeth Cymru yn 
y cyfeiriad y tu mewn i’r clawr 
blaen. 

http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/?lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/child-poverty/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/tackling-poverty/taking-forward-tackling-poverty-action-plan/?skip=1&lang=cy
http://learning.gov.wales/resources/improvementareas/poverty/?skip=1&lang=cy
http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/arfer-orau/mynd-ir-afael-difreintedd-a-chodi-safonau/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/parents/my-local-school/?lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/pdg-and-early-years-pdg/?skip=1&lang=cy
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