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Canolbwynt yr Astudiaeth Achos 

Cryfhau cysylltiadau gyda chymunedau, ymgysylltu â rhieni a theuluoedd  

 

Cafodd ACE1 (Action in Caerau and Ely / Gweithredu yng Nghaerau a Threlái) ei 

sefydlu gan Bartneriaeth Leol Trelái a Chaerau i greu etifeddiaeth barhaol i’r rhaglen 

Cymunedau yn Gyntaf 2 llwyddiannus yn yr ardal.  Nod ACE yw: 

 Dod â’r gymuned at ei gilydd  

 Cefnogi grwpiau cymunedol  

 Rheoli a datblygu prosiectau lleol  

 Cyflogi staff a chreu cyfleoedd gwaith yn lleol  

 Rheoli adeiladau cymunedol   

 Hyrwyddo anghenion Trelái a Chaerau gyda’r Cyngor a’r darparwyr 

gwasanaeth eraill 

 Canfod ffyrdd o ddod ag arian i mewn i adfywio Trelái a Chaerau 

Mae ACE yn gweithio ochr yn ochr â grwpiau cymunedol sy’n seiliedig yn 

Nhrelái/Caerau a Tyllgoed/Pentrebaen (Gorllewin Caerdydd) sy’n sicrhau bod y 

gymuned leol yn siapio a dylanwadu ar waith Cymunedau yn Gyntaf. Mae pob grŵp 

partneriaeth yn enwebu 1 i 2 aelod i eistedd ar fwrdd ACE i gynrychioli materion 

Cymunedau yn Gyntaf. Mae ACE yn darparu cymorth trosfwaol i’r tîm Cymunedau 

yn Gyntaf, gan sicrhau bod y rhaglen yn cael ei chyflenwi’n effeithiol trwy broses 

monitro a gwerthuso rhaglen. 

                                                             
1
  http://www.aceplace.org/#!communities-first/c8hd 

2
 Nod Cymunedau yn Gyntaf yw cyfrannu, ochr yn ochr â rhaglenni eraill, at leihau’r bylchau addysg/sgiliau, 

economaidd ac iechyd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a’n hardaloedd mwyaf cefnog. 
http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/regeneration/communitiesfirst/?lang=en 
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Yr Astudiaeth Achos - Clwstwr Ffederasiwn Trelái Caerau 

Mae Ysgolion Ffederasiwn Trelái Caerau wedi eu lleoli ar ochr orllewinol Caerdydd. 

Mae cyfran fawr o’r gymuned yn y 10% uchaf o ardaloedd mwyaf difreintiedig 

Cymru. Mae Trelái a Chaerau yn ardaloedd dynodedig Cymunedau yn Gyntaf 

Llywodraeth Cymru.  Dangosodd arolwg a gynhaliwyd gan Estyn yn 2013 bod 20% o 

Ddisgyblion y Ffederasiwn yn mynd i’r ysgol uwchradd gyda gallu darllen dan naw 

oed a chwe mis; dyma sy’n cael ei ystyried yn gyffredinol yn lefel llythrennedd 

gweithredol. 

Mae Partneriaeth Gymunedol Ysgolion Ffederasiwn Trelái Caerau yn cael ei harwain 

gan Gydlynydd Ysgolion a Dysgu Cymunedol  Trelái Caerau, sydd hefyd yn 

Gadeirydd Bwrdd Partneriaeth y Ganolfan Ddysgu sy’n tynnu’r holl benaethiaid o’r 

ysgolion cynradd ac uwchradd yn Nhrelái Caerau, a’r holl Asiantaethau Partner, at ei 

gilydd, sy’n cynorthwyo dysgu, helpu i godi cyrhaeddiad addysgol yn yr ardal ac yn 

cefnogi lles teuluoedd. Hefyd ceir tîm o ymarferwyr proffesiynol cydgysylltiol, 

Swyddog Dysgu a Chyswllt Teuluol, Mentor Datblygu Ieuenctid a Chydlynydd Dysgu 

Oedolion. Mae staff wedi cydgynllunio rhaglen arloesol sy’n cefnogi thema 

Cymunedau Dysgu Cymunedau yn Gyntaf o ymgysylltu â rhieni, gofalwyr, disgyblion 

a theuluoedd i geisio goresgyn rhai o’r rhwystrau i ddysgu mewn ardal sydd â lefelau 

uchel o anfantais gymdeithasol ac economaidd ac mae’n defnyddio Atebolrwydd yn 

Seiliedig ar Ganlyniadau (RBA) i gynllunio, monitro a gwerthuso perfformiad. 

Mae dwy ysgol uwchradd a chwe ysgol gynradd yn y Ffederasiwn: 

Uwchradd 

 Glyn Derw  -   546 disgybl –  38.8% Prydau Ysgol am Ddim 

 Llanfihangel -   703 disgybl –  45.1% Prydau Ysgol am Ddim 

Cynradd 

 Herbert Thompson –  457 disgybl –  55.4% Prydau Ysgol am Ddim 

 Windsor Clive –  418 disgybl –  53.2% Prydau Ysgol am Ddim 

 Hywel Dda –   389 disgybl–   57.4% Prydau Ysgol am Ddim 

 Trelái -    433 disgybl -  4 8.1% Prydau Ysgol am Ddim 

 Pencaerau –   341 disgybl –  49.0% Prydau Ysgol am Ddim 

 Millbank –   134 disgybl –  30.4% Prydau Ysgol am Ddim 

Ffigyrau Rhagfyr 2013 

Mae’r Ffederasiwn wedi canfod, er bod rhieni’n chwarae llawer mwy o ran gyda 

helpu eu plentyn i ddysgu yn ystod eu blynyddoedd yn yr ysgol gynradd, maen nhw’n 

ymddieithrio yn ystod eu blynyddoedd yn yr ysgol uwchradd pan fydd angen hyd yn 

oed mwy o ymrwymiad gan y cartref i gefnogi dysgu. 

“Mae’n ymddangos bod cyfranogiad gan rieni a dysgu 

teuluol yn digwydd yn llawer haws ar lefel cynradd felly 



roeddem eisiau dangos beth sy’n digwydd mewn ysgolion 

cynradd gydag arddangosfeydd rhyngweithiol er mwyn i ni 

gadw peth o’r momentwm hwnnw a chysylltu rhieni gyda 

dysgu uwchradd gan mai dyma pryd yr ydym wedi sylwi 

bod rhieni’n ymddieithrio.” 

Cydlynydd Ysgolion a Dysgu Cymunedol  

“Mae’r Ffederasiwn yn buddsoddi mewn platfform dysgu 

TGCh newydd a fydd yn cynnwys porth i rieni. Bydd hyn yn 

galluogi rhieni i fonitro cynnydd eu plentyn eu hunain yn 

fwy rheolaidd. Rydym wedi buddsoddi mewn amgylchedd 

dysgu cymdeithasol (Yahki3) i annog rhieni i weithio gyda’u 

plant y tu allan i’r diwrnod ysgol.” 

“Mae’r fenter ‘Achievement for All’4 mewn lle ar hyn o bryd 

ac rydym yn gobeithio’i defnyddio i ategu at a chyfnerthu’r 

holl raglenni presennol.” 

Pennaeth Cynorthwyol y Ffederasiwn (Addysgu a Dysgu a 

Hyfforddiant) 

 

Arddangosfa Ddysgu Ysgolion Ffederasiwn Trelái Caerau 

Cynhaliwyd Arddangosfa Ddysgu gyntaf erioed Ysgolion Ffederasiwn Trelái Caerau 

yng Nghanolfan Hamdden y Gorllewin ar ddydd Mercher 17eg Gorffennaf 2013 o 

3.30-6pm. Cafodd y digwyddiad ei gynllunio ar y cyd gan glwstwr ysgolion y 

Ffederasiwn a Chymunedau yn Gyntaf/ACE Gorllewin Caerdydd fel ffordd o 

hyrwyddo ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned mewn ysgolion a chyfleoedd dysgu i 

bob oedran ac roedd hefyd yn fforwm i godi proffil pob ysgol yn y clwstwr, gan 

gyflwyno agwedd gydlynol a chyd-gysylltiedig tuag at ddysgu ar draws pob Cyfnod 

Allweddol. 

Roedd y digwyddiad yn dangos sut y mae cydweithio gyda phartneriaid ac 

asiantaethau eraill yn galluogi darparu ystod gyfannol o ymyriadau seiliedig yn yr 

ysgol a’r gymuned i ymgysylltu â theuluoedd a hyrwyddo dysgu teuluol. Roedd y 

Ffederasiwn yn anelu at ysbrydoli ac annog rhieni i weithio gydag ysgolion i helpu i 

wella deilliannau addysgol i’w plant; helpu i godi dyheadau a deilliannau addysgol i 

blant sydd wedi eu heffeithio gan dlodi ac anfantais; a thorri’r cysylltiad rhwng tlodi a 

chyrhaeddiad isel. 

“Mewn ardaloedd cefnog mae rhieni’n ymgysylltu llawer 

mwy gydag ysgolion, mae presenoldeb da mewn 

nosweithiau rhieni, nid yw’n rhieni ni’n deall pa mor bwysig 

                                                             
3
 http://www.yahki.com/ 

4 http://www.afa3as.org.uk/ 

http://www.yahki.com/
http://www.afa3as.org.uk/


yw hynny, felly rydym yn ceisio newid yr ethos cyfan o 

ddeall y bydd plant yn gwneud yn well yn yr ysgol os fydd 

rhieni’n cael eu cynnwys.” 

Cydlynydd Ysgolion a Dysgu Cymunedol  

Er mwyn gallu cynllunio’r digwyddiad daeth grwpiau dysgwyr o ysgolion uwchradd 

Glyn Derw a Choleg Cymunedol Llanfihangel at ei gilydd gyda’r Tîm Cymunedol dan 

arweiniad y Cydlynydd Ysgolion a Dysgu Cymunedol a Dynamix5 am noson o 

ymgynghori.  

Estynnwyd gwahoddiad i’r grwpiau llais y dysgwr gymryd rhan yn yr ymgynghoriad 

trwy holi dau gwestiwn cychwynnol: 

• A fyddai eich rhieni’n hoffi mwy o ymgysylltiad gyda’ch ysgol? 

• A fyddech yn hoffi i’ch rhieni gael mwy o ddiddordeb yn beth 

rydych yn ei wneud er mwyn iddynt allu rhoi gwell cymorth i chi 

gyda’ch dysgu? 

Yn dilyn trafodaethau pellach casglodd y grwpiau bod yr ateb i’r ddau gwestiwn yn 

gadarnhaol ac yr hoffent gymryd rhan yn y digwyddiad. 

Roedd y grwpiau llais y dysgwr yn cynnwys oddeutu 40 disgybl, 20 o bob ysgol a 

chynhaliwyd y noson ymgynghori mewn bwyty lleol.  Ar ôl y cynllunio fe wnaeth 

pawb rannu pryd o fwyd. 

Trefnwyd y gweithgareddau gan y Bwrdd Dysgu, ac roeddent yn seiliedig ar 

syniadau’r disgyblion.  Mynychodd oddeutu 500 o bobl yr Arddangosfa Ddysgu a 

oedd yn cynnwys: 

 Arddangosfeydd rhyngweithiol a sesiynau blasu gan ysgolion a 

phartneriaid 

 Perfformiadau gan gorau a grwpiau celfyddydau perfformio’r ysgolion 

 Sesiynau chwarae amser i’r teulu am ddim ar y Bws Chwarae6  

 Bwffe am ddim  

 Sesiwn ymgynghori dan arweiniad disgyblion 

Roedd rhan o’r digwyddiad yn cynnwys ymgynghoriad yn cael ei redeg gan 

ddisgyblion. Cyn y digwyddiad fe dderbyniodd y disgyblion a wirfoddolodd 

hyfforddiant gan Dynamix ar sut i redeg ymgynghoriad gan roi’r sgiliau a dulliau 

angenrheidiol iddynt i fynd ati i gael data a gwybodaeth. Yna fe ymgynghorodd y 

                                                             
5
Mae Dynamix yn fenter gymdeithasol a chydweithfa sy’n anelu at greu cymdeithas decach trwy ddatblygu 

sgiliau pobl ar gyfer cyfranogi, cydweithio, cynhwysiant, chwarae a menter.  
6 Rhaid ennill mynediad i’r bws chwarae trwy ymweld â 6 arddangosfa yn y digwyddiad.  Nid oedd plant yn cael 
mynd ar y bws ar eu pennau eu hunain.  Roeddent yn gorfod cael rhiant neu ofalwr gyda nhw er mwyn iddynt 
allu mwynhau’r profiad chwarae gyda’i gilydd. 



disgyblion â rhieni ynghylch y digwyddiad gyda chymorth Dynamix er mwyn 

ymchwilio’r cwestiynau canlynol: 

 Pam mae ysgolion yn cynnal nosweithiau rhieni ond nid yw’r 

holl rieni’n mynychu? 

 Pa fathau o bethau y gellid eu gwneud i roi cyfle i rieni weld beth 

mae ysgolion yn ei wneud? 

 Sut all rhieni chwarae mwy o ran yn nysg eu plentyn? 

Yn ddiddorol, cyn y digwyddiad roedd disgyblion yn rhannu’r rhagdybiaeth mai’r hyn 

oedd o fwyaf o ddiddordeb i’w rhieni a gofalwyr oedd graddau a chanlyniadau, 

adroddiadau, ymddygiad, polisïau gwrth-fwlio, teithiau, gwisg ysgol ac yna 

nosweithiau rhieni. Roeddent hefyd yn credu bod yr hyn oedd yn rhwystro eu rhieni a 

gofalwyr rhag ymgysylltu â’r ysgol yn cynnwys agweddau; bod eu rhieni’n teimlo’n 

anghyfforddus; a’u bod yn credu ei fod yn ddiangen a dibwys.  

I’r gwrthwyneb i’r rhagdybiaethau hyn canfu’r disgyblion y byddai 49% o rieni’n hoffi 

gwybod mwy am sut mae eu plant yn perfformio yn yr ysgol ac mai neges testun, 

ffôn ac ebost yw’r ffyrdd gorau o gyfathrebu â rhieni. Gwnaethant hefyd ganfod, er 

mwyn teimlo eu bod yn cael mwy o gefnogaeth gan yr ysgol, bod rhieni eisiau: 

gwybodaeth, yn gyflym a rheolaidd yn cynnwys llawer o newyddion da; cael eu 

hysbysu cyn gynted â phosib os oes problem; a theimlo eu bod nhw a’u plant yn cael 

eu gwerthfawrogi.  

O ran cyfranogiad gan rieni canfuwyd mai: gwaith, hyder, amseru, peidio gwybod 

beth sy’n digwydd, a diffyg gofal plant oedd y rhwystrau mwyaf amlwg. Roedd y rhan 

fwyaf o rieni’n teimlo bod y noson rieni naill ai’n iawn neu yn dda. Fodd bynnag, 

roeddent yn credu y gallai’r trefniadau, ciwio a’r system apwyntiadau fod yn llawer 

gwell.7 x y dylid creu nifer o gyfleoedd anffurfiol i rieni ddod i’r 

ysgol; gallai hyn gynnwys bore / noson goffi, digwyddiadau sy’n pontio’r 

cenedlaethau a digwyddiadau cymunedol ac y dylid canolbwyntio’r rhain ar 

deuluoedd blwyddyn 7 er mwyn osgoi rhwystrau rhag cael eu creu. Os fydd rhieni’n 

cael digon o gyfleoedd i ddod i mewn i’r ysgol yna byddant yn llai tebygol o deimlo’n 

anghyfforddus ynglŷn â bod yno. Nid oedd y mwyafrif o bobl yr ymgynghorwyd â nhw 

wedi clywed am Dysgu fel Teulu, ond roedd y rhai a oedd wedi clywed amdano’n 

gadarnhaol iawn. 

“Rydym eisiau i’n teuluoedd wybod mai dyma’r ydym yn ceisio ei 

wneud yn yr ysgol, nid yw ein hysgolion i’r plant yn unig, rydym 

eisiau i’r teulu cyfan ymgysylltu â’r ysgol ac rydym eisiau cyswllt 

uniongyrchol rhwng yr ysgol a’r gymuned gan ei bod yn ganolbwynt 

sy’n gallu gwella bywydau pawb sy’n gysylltiedig â hi” 

Cydlynydd Dysgu Ysgolion a’r Gymuned 
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Dragonfly - Gweithdai Disgyblion/Rhieni Blwyddyn 7 - ‘Super Start’ 

Cafodd y gweithdai hyn eu cynnig i’r holl ddisgyblion a’u rhieni ar ddechrau 

Blwyddyn 7 yn 2013.   Roeddent yn cynnwys gweithdy awr a hanner oedd yn 

galluogi disgyblion a rhieni i drafod yn agored ac yn onest pa mor dda y maen nhw’n 

setlo ym mlwyddyn 7 ac i ymdrin ag unrhyw broblemau'n codi gyda’u cyrhaeddiad, 

ffrindiau, gwaith cartref a bywyd teuluol ac ati. Am hanner cyntaf y gweithdy 

mynychodd rhieni a disgyblion weithdai ar wahân er mwyn iddynt ymgysylltu â’u 

cymheiriaid ac yna daethant at ei gilydd ar gyfer yr ail hanner i rannu’r hyn yr 

oeddent wedi ei ddysgu.  Ar ddiwedd y gweithdy roedd gan bob disgybl gam / gamau 

gweithredu a goliau yr oeddent wedi dewis gweithio arnynt ac yna ymrwymodd y 

rhieni i roi cymorth i’w plentyn gyda’r goliau hyn  

Mae’r rhaglen ‘Super Start’ wedi ei chynllunio i rymuso rhieni i helpu eu plant i godi 

dyheadau a chyrhaeddiad ar ddechrau eu haddysg yn yr ysgol uwchradd. Cafodd y 

rhaglen ei chynllunio hefyd i gynorthwyo gyda throsglwyddiad disgyblion o’r ysgol 

gynradd i’r ysgol uwchradd. Cafodd pob rhiant/gwarcheidwad a fynychodd sesiwn 

‘Super Start’ gyfle i ennill llechen electronig i helpu gyda dysgu gartref. 

Amcanion i’r disgyblion: 

 lleihau pryder ynghylch y trosglwyddiad o’r ysgol gynradd i’r ysgol 

uwchradd 

 dechrau ymchwilio eu dyheadau i’r dyfodol 

 eu cyflwyno i’r rhwydwaith o gymorth sydd ar gael mewn ysgolion ac annog 

dialog rhwng rhieni, disgyblion ac athrawon 

Amcanion i’r rhieni: 

 gwella eu perthynas gyda’r ysgol a’u hagwedd tuag at yr ysgol 

 cynnig arweiniad a chymorth ar sut y gallant helpu eu plentyn i ddysgu, eu 

sgiliau llythrennedd a rhifedd yn fwyaf penodol i rymuso rhieni i gefnogi eu 

plant  

 ymchwilio a herio credoau cyfyngol a rhwystrau i ddysgu, sy’n effeithio ar 

rieni a’u plant 

 eu hannog i ddatblygu dyheadau i’w plant ac iddyn nhw eu hunain 

 

Tystiolaeth o Effaith 

Roedd gwerthusiadau’n adlewyrchu ymateb cadarnhaol iawn i’r gweithdy.  Yn ôl y 

disgyblion cawsant y sesiwn yn ddefnyddiol iawn, gan roi gradd gyfartalog o 7.9 allan 

o 10  iddo ac roeddent yn amlwg yn teimlo’n fwy hyderus o ran bod ym mlwyddyn 7, 

gyda’r radd gyfartalog yn cynyddu o 6.8 cyn y sesiwn i 7.7 ar ei ôl. Cafwyd cynnydd 



hefyd o ran pa mor gyfforddus oedden nhw’n teimlo ynghylch gofyn i athrawon am 

help, gyda’u gradd yn codi o 5.3 cyn y sesiwn i 6.9 ar ei ôl. Roedd y cynnydd mwyaf 

yn y graddau yn ymwneud â pha mor gyfforddus oedden nhw’n teimlo ynghylch 

gofyn i’w rhieni am help cyn ac ar ôl y sesiwn, a gynyddodd o 6.2 i 8.2. Dywedodd 

nifer o ddisgyblion mai’r hyn oedd o gymorth mwyaf iddyn nhw yn y sesiwn oedd 

cael cyfle i siarad am eu problemau a’u teimladau.  

“Fe roddodd syniadau i mi ynglŷn â sut i wella fy hyder.” 

“Roedd yn hawdd i mi ddeall a datrys fy mhryder yn y sesiwn.” 

“Rydym yn gallu cyfathrebu’n well.” 

Lleisiau Disgyblion 

Dangosodd gwerthusiadau rhieni hefyd bod y gweithdy wedi cael effaith gadarnhaol 

gyda chynnydd sylweddol o ran pa mor hyderus yr oedden nhw’n teimlo ynghylch sut 

oedd eu plentyn yn setlo ym mlwyddyn 7, gyda’r raddfa gyfartalog yn cynyddu o 6.7 

cyn y sesiwn i 7.9 ar ei ôl. Cafwyd cynnydd hefyd o ran pa mor gyfforddus yr oedd 

rhieni’n teimlo ynghylch dod i’r ysgol i siarad am eu plentyn gydag athrawon, gyda 

graddau’n cynyddu o 7.2 i 8.2. Rhoddodd y rhieni radd o 7.8 i’r gweithdy o ran 

defnyddioldeb cyffredinol.  Ymhlith y prif resymau a nodwyd ynghylch pam yr oedd y 

sesiwn yn ddefnyddiol roedd: cyfarfod rhieni eraill, gallu lleisio pryder ynghylch eu 

plentyn a chysylltu â’r Pennaeth Blwyddyn yn yr ysgol. Roedd llawer hefyd yn dweud 

ei bod yn werthfawr canfod pethau am eu plentyn nad oeddent yn gwybod 

amdanynt. 

“Fe wnaeth fy helpu i gael amser 1 i 1 gyda fy merch.” 

“Roedd hi’n dda dysgu pethau am fy mhlentyn nad oeddwn 

i’n gwybod.” 

“Roedd yn ddefnyddiol siarad â rhieni eraill sy’n mynd trwy’r un profiadau.” 

Lleisiau Rhieni 

Datganodd 50% o’r cyfranogwyr ddiddordeb mewn sesiwn ddilynol, sy’n dangos yn 

glir bod angen cymorth parhaus ar rai o deuluoedd blwyddyn 7 ar ffurf gweithdai a 

hyfforddiant. 

 

Prynhawniau Gweithgareddau Trosglwyddo i Deuluoedd 

Mae’r ‘Rhaglen Ymgysylltu Teuluoedd Trosglwyddo’ yn rhedeg ar ôl ysgol o 3-5pm 

un diwrnod yr wythnos yn Ysgol Uwchradd Glyn Derw a Choleg Cymunedol 

Llanfihangel.  Mae rhieni disgyblion ym mlwyddyn 7 a’r ysgolion cynradd sy’n bwydo 

hefyd yn cael gwahoddiad i fod yn bresennol. Amcanion craidd y rhaglen yw hwyluso 

pontio rhwng addysg gynradd ac addysg uwchradd; cryfhau’r berthynas rhwng rhiant 

a phlentyn; annog ymgysylltiad teuluol a chymunedol gyda’r ysgol uwchradd; dangos 



y ffordd i rieni ac oedolion at raglenni a chyrsiau blaengar sy’n seiliedig yn yr ysgol 

a’r gymuned; a gwella hyder a sgiliau cymdeithasol plant agored i niwed i gefnogi 

ymgysylltiad â’r ysgol a gwella deilliannau dysgu i blant o ardal ddifreintiedig. Mae’r 

gweithgareddau teuluol yn cynnwys: 

 Celf a Chrefft 

 Coginio bwyd iach 

 Caffis adrodd stori a darllen 

 Cynllunio digwyddiadau cymunedol/ysgol a chodi arian 

 Teithiau teuluol 

Mae’r prosiect wedi dod yn sail i Gynllun Lles yr Ysgol ac mae’n cael ei ddefnyddio 

gan staff bugeiliol i gyfeirio teuluoedd sydd wedi cael eu hadnabod i fod yn agored i 

niwed, sydd angen cymorth ychwanegol, ac sydd â phlant sydd ddim yn ymgysylltu 

gyda’r ysgol ac sydd efallai mewn perygl o gael eu gwahardd. Mae’r prosiect yn cael 

ei redeg mewn partneriaeth â Cymunedau yn Gyntaf Gorllewin Caerdydd/ACE. 

 

Tystiolaeth o Effaith 

Gofynnir i rieni a disgyblion lenwi holiadur ar wahanol bwyntiau trwy gydol y rhaglen.  

Maen nhw hefyd yn rhan o’r broses gwneud penderfyniadau ynghylch dewis 

gweithgareddau a theithiau ac ati. Mae 100% o’r rhai sy’n mynychu’n rhoi gradd o 

dda iawn neu ragorol i’r ddarpariaeth. Mae 12 rhiant wedi cofrestru ar gyrsiau dysgu 

oedolion eraill yn ystod y cyfnod. 

 

Datblygu Cyfleoedd Dysgu Ôl-16 ac i Oedolion 

Mae Cymunedau yn Gyntaf Gorllewin Caerdydd/ACE, yn hwyluso’r prosiect hwn 

mewn tair rhan cyd-gysylltiedig.  

1. Y rhan gyntaf yw datblygu cwricwlwm Dysgu Ôl-16 ac i oedolion Ffederasiwn 

Ysgolion y Gorllewin trwy bartneriaethau gyda darparwyr addysg allweddol. 

2. Ail ran y prosiect yw datblygu cyfleoedd dysgu Ôl-16 ac i oedolion o fewn y 

gymuned a fydd yn arwain at ymgysylltiad a datblygiad tuag at astudio pellach 

a chyflogaeth. Mae hyn yn cael ei gyflawni mewn partneriaeth ag ystod o 

ddarparwyr addysg lleol a Phrifysgolion. 

3. Y drydedd rhan yw datblygu Llwybrau at Addysg Uwch a Chyflogaeth. Mae’r 

bartneriaeth hon yn anelu at ddod â darparwyr dysgu at ei gilydd sydd, gyda’i 

gilydd, yn cynnig ystod o lwybrau at Addysg Uwch i aelodau’r gymuned waeth 

beth yw eu cyrhaeddiad addysgol blaenorol. Mae’r prosiect hwn yn anelu at 

ddarparu ystod o lwybrau tryloyw a hygyrch sy’n arwain at gyflogaeth o 

ansawdd uchel ac yn dangos y ffordd yn glir at gyfleoedd cyflogaeth sy’n 

cwrdd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 



 

Datblygu Cwricwlwm Dysgu Ôl-16 ac Oedolion Ffederasiwn Ysgolion y 

Gorllewin 

Mae cyfran y disgyblion sy’n gadael blwyddyn 11 wedi llwyddo mewn 5 TGAU wedi 

cynyddu’n sylweddol ac mae wedi rhoi pwysau newydd ar 6ed Dosbarth y 

Ffederasiwn (gweler y tablau isod). Roedd y Ffederasiwn, ACE, Coleg Caerdydd a’r 

Fro a Choleg Dewi Sant yn rhan o’r prosiect i ehangu’r cwricwlwm 6ed Dosbarth i 

gynnig ystod llawer gwell o ddewisiadau AS a lefel A ynghyd ag ystod eang o 

gyrsiau galwedigaethol BTEC Lefel 3.  

 

Canlyniadau Ysgol Uwchradd Glyn Derw a 

Choleg Cymunedol Llanfihangel 

 

Cyfnod Allweddol 3: Dangosydd Pynciau Craidd 

 Glyn Derw Llanfihangel 

2010/11 (Gwirioneddol) 58% 45% 

2011/12 (Gwirioneddol) 60% 60% 

2012/13 (Gwirioneddol) 69% 62% 

2013/14 (Rhagweledig) 79% 74% 

 

Cyfnod Allweddol 4: Lefel 2  

 Glyn Derw Llanfihangel 

2010/11 (Gwirioneddol) 33% 37% 

2011/12 (Gwirioneddol) 62% 56% 

2012/13 (Gwirioneddol) 80% 62% 

2013/14 (Rhagweledig) 68% 72% 

 

 

Cyfnod Allweddol 4: Lefel 2 yn cynnwys Saesneg a Mathemateg 



 Glyn Derw Llanfihangel 

2010/11 (Gwirioneddol) 22% 19% 

2011/12 (Gwirioneddol) 34% 25% 

2012/13 (Gwirioneddol) 27% 25% 

2013/14 (Rhagweledig) 42% 34% 

Mae ffigyrau presenoldeb hefyd yn dangos gwelliant: 

Coleg Cymunedol Llanfihangel 

Tachwedd 2011 88.8%  

Ionawr 2013 89%  

Mawrth 2014 91.5%  

 

Ysgol Uwchradd Glyn Derw 

Tachwedd 201187.5%   

Ionawr 2013 91.5%  

Mawrth 2014 92.5%  

 

Datblygu Cyfleoedd Dysgu Ôl-16 ac i Oedolion o fewn y Gymuned 

Mae Cymunedau yn Gyntaf Gorllewin Caerdydd/ACE yn gweithio ag ystod o 

ddarparwyr addysg i ehangu’r cyrsiau dysgu oedolion sy’n cael eu darparu’n lleol. 

Mae hyn yn cael ei ystyried i fod yn arbennig o bwysig gan fod nifer o aelodau’r 

gymuned yn profi rhwystrau sylweddol i fynediad at ddarpariaeth o ansawdd da y tu 

allan i’r ardal oherwydd anawsterau ariannol a symudedd. Mae’r prosiect wedi dod â 

Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Coleg Caerdydd a’r Fro a 

Dysgu yn y Gymdogaeth at ei gilydd ynghyd ag ystod o ddarparwyr llai i lunio 

cwricwlwm lleol. Mae’r ystod o gyfleoedd yn cynnwys cyrsiau ymgysylltu, Saesneg a 

Mathemateg Sylfaenol, TGAU a chyfres o gyrsiau galwedigaethol Lefel 4 byr sy’n 

achrededig gan sefydliadau Addysg Bellach. Mae’r cwricwlwm yn cael ei ehangu 

mewn ffordd adweithiol a rhagweithiol.  

Datblygu Llwybrau at Addysg Uwch a Chyflogaeth 

Mae Cymunedau yn Gyntaf Gorllewin Caerdydd/ACE yn hwyluso prosiect a fydd yn 

datblygu cwricwlwm clir sy’n cael ei gefnogi gan ystod o ddarparwyr Addysg Uwch y 



mae pob un ohonynt yn cyfrannu cymwysterau sy’n arwain at goliau gyrfa. Mae 

rhywfaint o’r ddarpariaeth leol hon eisoes yn bodoli ond mae elfennau eraill yn cael 

eu datblygu er mwyn darparu cyfres o lwybrau addysgol sy’n arwain at y prif feysydd 

ar gyfer cyflogaeth a chyflogaeth grefftus. Prif flaenoriaeth yw datblygu llwybrau sydd 

wedi eu cynllunio i fod yn hygyrch i bawb, waeth beth yw eu cyrhaeddiad addysgol 

blaenorol. Bydd y cwricwlwm yn caniatáu i bobl leol gael y sgiliau, gwybodaeth ac 

ymddygiadau sydd eu hangen i gynnal datblygiad addysgol sy’n arwain at 

gymwysterau proffesiynol sy’n cael eu cefnogi gan gyngor ac arweiniad priodol.  

 

Tystiolaeth o Effaith 

Cynyddodd y Ffederasiwn nifer y dysgwyr yn cofrestru o 25 yn 2012, i 130 yn 2013. 

Mae hyn yn cyfrannu at godi dyheadau a chyrhaeddiad addysgol Lefel 3 o fewn y 

gymuned. Erbyn Medi 2014 bydd y Ffederasiwn yn ehangu darpariaeth a disgwylir y 

bydd cyfanswm y dysgwyr fydd yn elwa yn cyrraedd 250. 

Yn y cyfnod rhwng Mehefin 2013 ac Ionawr 2014 mae partneriaid wedi cyflwyno 40 o 

gyrsiau newydd sy’n cael eu darparu’n lleol o fewn Trelái, Caerau, Tyllgoed a 

Phentrebaen. Gyda charfan gyfartalog o 12 dysgwr i bob rhaglen, mae’r cyrsiau hyn 

wedi ymgysylltu ag oddeutu 500 o drigolion. Bwriedir parhau’r duedd o weithio gyda 

darparwyr a dod â nifer o gyrsiau newydd i’r gymuned leol. 

“Diolch i ACE a Cymunedau yn Gyntaf am y cwrs Ieuenctid 

a Gwaith Cymunedol a’r cymorth gyda gofal plant. Rwy’n 

siŵr y bydd yr holl ddysgu yma’n ddefnyddiol a gobeithio y 

bydd yn helpu gyda’r lleoliad gwaith gwirfoddol yr wyf yn 

mynd i’w wneud yn awr ac yn y dyfodol.  Diolch i bawb.  E.”  

Mae E yn geisiwr lloches sy’n byw mewn hostel yn Nhrelái 

Mae’r rhaglen dysgu oedolion seiliedig yn yr ysgol a’r gymuned ledled Trelái Caerau 

yn elfen allweddol i wella’r ‘amgylchedd dysgu yn y cartref’ er mwyn galluogi rhieni i 

gefnogi eu plant gyda’u dysgu ac i helpu i gau’r bwlch rhwng anfantais gymdeithasol 

a chyrhaeddiad.   

“Rydym eisiau i rieni weld dysgu fel rhan o’u bywydau sy’n 

cael effaith arnyn nhw yn yr ystyr eu bod eisiau i’w plant 

gyflawni; mae ganddynt y modd wedyn i gefnogi dysgu eu 

plant eu hunain.” 

Cydlynydd Dysgu Ysgolion a’r Gymuned 

 

Datblygiadau i’r Dyfodol 

Banc Amser - Treulio amser, ennill credyd! 



Mae’r Ffederasiwn hefyd yn anelu at ehangu profiadau. Yn ddiweddar aeth grŵp o 

bobl ifanc wedi ymddieithrio oedd yn wynebu cael eu gwahardd ar daith bws i 

Lundain.  Nid taith am ddim oedd hwn fodd bynnag, roedd y bobl ifanc a’r rhieni a 

aeth gyda nhw wedi talu gyda ‘chredydau amser’.   

Mae credydau amser yn arian cymunedol, gellir eu hennill trwy roi amser gwirfoddol 

i’r gymuned leol.  Fel gwobr am yr amser hwnnw mae 1 awr o roi, helpu a 

gwasanaethu rhywun arall yn cyfateb i 1 credyd amser. Nid oes unrhyw werth 

ariannol i gredydau amser ond maen nhw’n galluogi gwirfoddolwyr i brynu amser 

gyda Phartneriaid Cymunedol sy’n cynnig gweithgareddau - e.e. bydd 1 credyd 

amser yn prynu awr i chi yn y ganolfan hamdden. 

Gellir defnyddio credydau amser mewn detholiad o: 

 ganolfannau chwarae, dringo, bowlio a chanolfannau hamdden 

 canolfannau harddwch a gwallt y coleg 

 gerddi, parciau gwledig ac orielau 

 gwyliau gwersylla a charafán 

 sioeau theatr, cerdd a drama 

 partïon, digwyddiadau a theithiau cymunedol 

 

Gellir ennill credydau amser mewn amryw o ffyrdd, er enghraifft: 

 Helpu plant i ddysgu  

 Mentora  

 Cynorthwyo mewn clwb gwaith cartref 

 Plannu a chynnal gerddi 

 Codi sbwriel 

 Rhedeg digwyddiadau cymunedol 

 

Ceir dau ‘fanc amser’- banc amser yn yr ysgol, a banc amser cymunedol. Ethos y 

prosiect yw annog helpu eraill trwy wirfoddoli, ysbryd cymunedol a dinasyddiaeth 

weithgar.  Mae’n helpu pobl sy’n byw mewn tlodi trwy eu galluogi i ennill amser i 

dalu am weithgareddau ac mae’n annog pobl ifanc i ennill a haeddu pethau yn 

hytrach na disgwyl cael pethau am ddim, gan gynyddu annibyniaeth a hunan barch. 

Rhwng 2010 a 2012 cafodd peilot 2 flynedd o’r ‘Banc Amser’ ei gynnal.  Mae’r peilot 

wedi dod i ben ac mae’r gwaith da yn parhau ond mae’r cynllun yn cael ei 

ailddatblygu ar hyn o bryd ar gyfer lansiad newydd sbon. Yn dilyn ymgynghoriad ac 

ailwerthusiad gobeithir y bydd y cynllun newydd yn cynnwys credydau amser am 

dreulio amser yn adolygu ar gyfer TGAU ac felly’n creu ffordd newydd o godi 

dyheadau a chodi lefelau cyrhaeddiad. 



 

Cyllid 

Arddangosfa Ddysgu 

 Grant Cymunedau yn Gyntaf i Ysgolion Bro - Ymgysylltu â Rhieni 

 Cymunedau yn Gyntaf Gorllewin Caerdydd / ACE 

 

Dragonfly - Gweithdai Rhieni/Plant Blwyddyn 7 - ‘Super Start’ 

 Grant Cymunedau yn Gyntaf i Ysgolion Bro - Ymgysylltu â Rhieni 

 Grant Amddifadedd Disgyblion 

 Cymunedau yn Gyntaf Gorllewin Caerdydd / ACE 

 

Prynhawniau Gweithgaredd Trosglwyddo i Deuluoedd 

 Grant Amddifadedd Disgyblion 

 Dysgu yn y Gymdogaeth 

 Sefydliad Cymunedol Cymru 

 Cymunedau yn Gyntaf Gorllewin Caerdydd / ACE 

Datblygu Cyfleoedd Dysgu Ôl-16 ac Oedolion 

 Menter Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth Cymru 

Banc Amser 

 Prosiect Arian Cymunedol ar Waith 

 Rhaglen Interreg IVB NWE  

 Y Gronfa Loteri Fawr 

 

Crynodeb 

Y neges allweddol o’r astudiaeth achos hon yw bod ymrwymo rhieni yn hanfodol er 

mwyn lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad disgyblion.  

Themau Ffactorau penodol EC 

Arweinyddiaeth Defnydd cadarn o ddata a hunan 
werthusiad 

✔ 

Ymgysylltu â rhieni a’r 
gymuned ehangach 

Dialog gref gyda rhieni ✔✔ 

Dysgu oedolion ✔ 



Sefydlu a chynnal partneriaethau strategol ✔✔ 

 

Cyswllt Allweddol 

Ruth McDonald 

Cydlynydd Ysgolion a Dysgu Cymunedol 

Ffederasiwn Glyn Derw Llanfihangel ac ACE Cymunedau yn Gyntaf 

Ffôn: 07583636371 

ruthmc@elycaerau.com 


