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CYFLWYNIAD 

Mae gweithwyr ieuenctid yn addysgwyr, pa un ai a fydd hynny’n digwydd 
mewn clwb ieuenctid yn y gymuned, ar y strydoedd neu i ategu addysg ffurfiol 
mewn ysgolion. Mae’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid 
yng Nghymru (2014-18) yn cydnabod y cyfraniad pwysig y gall gwaith 
ieuenctid o ansawdd dda ei wneud at gynorthwyo pobl ifanc i gyflawni eu 
potensial llawn yn yr ysgol, ac yn nodi angen i gryfhau'r bartneriaeth strategol 
rhwng gwasanaethau ieuenctid ac addysg ffurfiol. 

Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n ceisio: 

1. Gwerthuso’r cyfraniad a wneir ar hyn o bryd gan weithwyr ieuenctid at 
addysg ffurfiol ac anffurfiol ar sail adborth o’r ysgolion maent yn gweithio 
ynddynt a gan y bobl ifanc maent yn eu cynorthwyo. 

2. Ystyried effaith gwaith ieuenctid ar wella presenoldeb, ennyn rhagor o 
ddiddordeb ac ategu canlyniadau addysgol trwy ofal bugeiliol, gwaith un 
ac un, rhaglenni dysgu achrededig a strategaethau cyfoethogi.  

3. Amlygu arferion da a nodi heriau sy’n bodoli. 
4. Nodi canlyniadau allweddol ble mae gwaith ieuenctid yn ategu addysg 

ffurfiol yn effeithiol ac yn caniatáu i bobl ifanc fod yn rhan o ddysgu. 
5. Cynnig argymhellion ynghylch sut gall gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion 

gyfrannu rhagor at y cwricwlwm ABCh1 a Dinasyddiaeth a datblygu 
cymorth bugeiliol sy’n diwallu anghenion iechyd emosiynol a lles 
disgyblion, sy’n hanfodol i sicrhau dysgu a datblygiad personol effeithiol. 

Gwahoddwyd cyfraniadau gan ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg sydd â 
phrofiad o waith ieuenctid mewn ysgolion. Oherwydd amserlen gyfyngedig y 
prosiect, fe wnaeth uwch reolwyr gwasanaethau ieuenctid nodi’r ysgolion i 
gychwyn ymgynghori â hwy fel man cychwyn. Ymatebodd cyfanswm o ddeng 
ysgol ar hugain, yn cynrychioli’r rhan fwyaf o ardaloedd awdurdodau lleol yng 
Nghymru. Mae hyn yn llawer mwy na’r targed o ddeuddeg a bennwyd yn 
wreiddiol gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru, ac mae’n dangos yr 
ymrwymiad sydd gan y rhan fwyaf o ysgolion i ddatblygu’r bartneriaeth rhwng 
gwaith ieuenctid ac addysg ffurfiol. 

Mae’r adolygiad hefyd yn cynnwys adborth uniongyrchol gan bobl ifanc 
ynghylch eu profiadau o weithio gyda gweithwyr ieuenctid o fewn amgylchedd 
addysg ffurfiol, ac adlewyrchir eu hawgrymiadau yn yr argymhellion a wneir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1
 Addysg bersonol a chymdeithasol 
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MAN CYCHWYN 

Mae’r dogfennau sy’n llywio’r adolygiad hwn yn cynnwys Strategaeth Gwaith 
Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014-20182; ‘Dyfodol Llwyddiannus; adolygiad 
annibynnol o’r cwricwlwm a threfniadau asesu yng Nghymru3’ (Donaldson, G., 
2015), gwerthusiad blaenorol o waith ieuenctid yng Nghymru (Arad, 2015)4 ac 
ymchwil a wnaed gan yr Asiantaeth Genedlaethol Ieuenctid5 ynghylch effaith 
cadarnhaol gwaith ieuenctid mewn lleoliadau addysg ffurfiol.  
 

‘Mae gan waith ieuenctid o safon uchel rôl hollbwysig i’w chwarae o ran helpu 
pobl ifanc i gyflawni eu potensial llawn.6’  

Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014-18 – Llywodraeth 
Cymru  

 
Fe wnaeth adroddiad Arad ynghylch ‘Gwaith ieuenctid mewn ysgolion yng 
Nghymru’7 ganfod fod gweithwyr ieuenctid yn darparu amrywiaeth eang o 
waith yn llwyddiannus gyda phobl ifanc, ysgolion a chymunedau, a chynigodd 
argymhellion ar sail hynny. Mae’r adroddiad hwn yn ychwanegu at hyn trwy 
gynnwys tystiolaeth gan ysgolion sydd wedi dewis cyfranogi o’u gwirfodd i 
ddeall yn well beth yw profiad uniongyrchol athrawon a phobl ifanc o 
ymyrraethau gwaith ieuenctid. 
 

METHODOLEG 

Mae’r adroddiad hwn yn cyfeirio at waith ieuenctid sy’n digwydd mewn 
ysgolion ledled Cymru sy’n cael ei ddarparu gan weithwyr ieuenctid sydd â 
chymhwyster JNC8. Yn ôl y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer 
Gwaith Ieuenctid (2012), dyma yw prif bwrpas gwaith ieuenctid: ‘galluogi pobl 
ifanc i ddatblygu mewn ffordd gyfannol, gan weithio gyda hwy i hybu eu 
datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol, i'w galluogi i feithrin eu llais a 
chwarae rhan mewn cymdeithas a chyrraedd eu potensial llawn.’ Mae’r 
diffiniad hwn o ‘waith ieuenctid’ yn gyfeirbwynt defnyddiol i’r adroddiad, yn 
enwedig o ran nodi sut mae gweithwyr ieuenctid yn wahanol i weithwyr 
proffesiynol eraill sy’n gweithio mewn ysgolion.  
 

                                                        
2 http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youth-work/national-youth-work-

strategy-for-wales/?lang=en  
3 https://hwbplus.wales.gov.uk/schools/6714052/Documents/Donaldson%20Report.pdf  
4
 http://www.cwvys.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/arad-precis-report-e.pdf  

5
 Asiantaeth Genedlaethol Ieuenctid (2013): Commission into the Role of Youth Work in 

Formal Education 
6 http://dera.ioe.ac.uk/19353/1/140221-national-youth-work-strategy-en.pdf  
7
 http://www.cwvys.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/arad_youth-work-in-schools-full-

report-e.pdf  
8
 Y Cydbwyllgor Trafod (JNC) ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a Chymuned yw'r corff sy'n gosod 

y fframwaith cenedlaethol a ddefnyddir i raddio a thalu swyddi gwaith ieuenctid. Mae'r JNC 
hefyd yn cydnabod cymwysterau gweithwyr ieuenctid a chymunedol  a gymeradwywyd yn 
broffesiynol gan Bwyllgor Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS). 
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Yn wahanol i adroddiadau eraill sydd wedi gwerthuso gwaith ieuenctid yng 
Nghymru o safbwynt gwaith ieuenctid9, roedd yr adolygiad hwn yn gofyn i 
athrawon a gweithwyr addysgu proffesiynol eraill werthuso gwerth gweithwyr 
ieuenctid yn yr ysgol, y cyfraniad maent yn ei wneud, ac effaith gwaith 
ieuenctid ar ddisgyblion yn eu tyb hwy. Mae’r ymagwedd hon yn wahanol, 
oherwydd, ar waethaf y cydraddoldeb rhwng athrawon a gweithwyr ieuenctid, 
maent yn ddau broffesiwn gwahanol sydd â’u fframwaith cymwysterau, eu 
werthoedd a’u moeseg eu hunain, oedd yn golygu mewn rhai achosion y 
gofynnwyd i athrawon werthuso arferion proffesiynol yr oedd eu gwybodaeth 
amdanynt yn brin, ac eithrio’r hyn sy’n digwydd yn eu hysgol. 
 
Cafwyd cyfraniadau trwy amrywiaeth o gyfweliadau un ac un, cyfweliadau 
dros y ffôn, adborth ysgrifenedig (yn cynnwys fframwaith gwerthuso 
strwythuredig) 10, astudiaethau achos a data ansoddol a meintiol a gofnodwyd 
gan yr ysgolion. Mae’r geiriau a ddefnyddiwyd yn fynych gan weithwyr 
proffesiynol mewn ysgolion i ddisgrifio rôl gweithwyr ieuenctid yn cynnwys 
‘hanfodol’, ‘anhepgor’, ‘anhepgorol’ a ‘hollbwysig’, ac roedd mwy nag un ysgol 
yn dewis cyflogi gweithiwr ieuenctid eu hunain pan oedd toriadau i gyllid 
gwasanaethau ieuenctid awdurdodau lleol yn bygwth parhad prosiectau, yn 
hytrach na mentro’r hyn a ddisgrifiwyd gan un Pennaeth Cynorthwyol fel 
colled ‘drychinebus’11 i bobl ifanc. 
 

‘Gall gweithwyr ieuenctid gynorthwyo i gefnogi ac annog disgyblion trwy 
gyfnodau anodd yn eu bywyd. Gall y cymorth wneud gwahaniaeth rhwng y 
disgyblion yn cwblhau eu haddysg neu’n dewis gadael’.  

Pennaeth Cynorthwyol – Ysgol Sefydledig Bryn-mawr, Blaenau Gwent  

 
Yn hollbwysig, mae’r gwerthusiad hwn yn cynnwys adborth gan bobl ifanc eu 
hunain, a gafodd eu hannog fel defnyddwyr gwasanaeth i gyfranogi trwy 
grwpiau ffocws lled strwythuredig a ffurflenni gwerthuso a oedd yn cynnig 
cyfle iddynt rannu profiadau a chynnig argymhellion ynghylch sut byddent yn 
hoffi gweld gwaith ieuenctid yn datblygu mewn ysgolion. 
 
Mae hyn yn fwy na’r bobl ifanc yn dweud eu bod yn ‘hoffi’ cael gweithiwr 
ieuenctid yn yr ysgol (er eu bod wedi dweud hyn hefyd), mae’n cynnig 
tystiolaeth y gall gwaith ieuenctid sicrhau newidiadau cadarnhaol mewn 
agweddau at addysg, gwella’r cymhelliant i ddysgu a chyflawni a chynyddu 
cydnerthedd fel gall disgyblion ymdopi yn well â straen a heriau eu bywyd yn 
yr ysgol, gartref ac yn gymdeithasol12.  
 
 

                                                        
9
 Gweler ‘Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion yng Nghymru’ – Ymchwil Arad (Ebrill 2015) 

http://www.cwvys.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/arad-precis-report-e.pdf  
10

 Gweler y ‘Fframwaith Gwerthuso Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion yng Nghymru’ a 
gynlluniwyd ar gyfer yr astudiaeth hon yn Atodiad 2 
11 Pennaeth Cynorthwyol (Lles), Ysgol Uwchradd Bedwas, Caerffili (cyfarfod 27.03.16) 
12 Caiff cyfraniadau pobl ifanc eu cyfleu gan ddefnyddio dyfyniadau uniongyrchol o fewn yr 

adroddiad hwn, ond mae’r dystiolaeth lawn a’r adborth gwreiddiol ar gael i’w gweld trwy 
gysylltu â Sam Evans (Sam.Evans@wales.gsi.gov.uk) 
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CYFYNGIADAU’R YMCHWIL 

Nid yw’r adroddiad hwn yn cynrychioli’r holl waith ieuenctid sy’n digwydd 
mewn ysgolion yng Nghymru, oherwydd mae’n gyfyngedig i’r rhai a 
gyfrannodd o’u gwirfodd. Fodd bynnag, mae’n cynnig cipolwg dilys ar sut mae 
gwaith ieuenctid yn cynorthwyo pobl ifanc mewn addysg ffurfiol ar hyn o bryd.  

Nid yw rhai ardaloedd daearyddol wedi’u cynrychioli o gwbl13. Gallai hyn fod 
oherwydd amserlen pedwar mis gyfyngedig y gwerthusiad, y ddau gyfnod o 
wyliau ysgol a ddigwyddodd yn ystod y prosiect, y ffaith nad oes gan rai 
ysgolion weithwyr ieuenctid, a’r gwaith o ailstrwythuro gwasanaethau 
ieuenctid sy’n digwydd ar hyn o bryd. Dywedodd un ysgol yn unig yn agored 
nad oeddent yn cyfrannu oherwydd eu bod mor anfodlon â’r gwasanaeth 
ieuenctid yn eu hardal, ac mae hynny’n cael ei ymchwilio ar wahân.  

DIWYLLIANT SY’N NEWID 

Mae gwaith ieuenctid wedi dod â diwylliant hollol wahanol i mewn i ysgolion. 
Mae athrawon yn gaeth i ddyletswyddau statudol i addysgu o fewn cwricwlwm 
ffurfiol a gweithio yn unol ag amserlen benodol, ond gall gweithwyr ieuenctid 
ymateb i anghenion cyfredol a chynllunio ymyraethau sy’n cychwyn ym man 
cychwyn y person ifanc, yn addysgol, yn emosiynol ac yn gymdeithasol. Mae’r 
hyn yn creu rhyddid i gynllunio gwaith yn organig, yn hytrach nag o fewn 
cyfyngiadau fframwaith cwricwlwm penodol, ac efallai fod y gwahaniaeth eglur 
hwn rhwng yr ymagwedd at ddysgu yn gyfrifol am y ffaith fod gweithwyr 
ieuenctid mewn ysgolion wedi dweud yn flaenorol eu bod yn teimlo eu bod yn 
cael eu tanbrisio gan weithwyr addysgu proffesiynol oedd ddim yn deall 
moeseg nac arferion gwaith ieuenctid. 
 
Er bod nifer o ysgolion wedi crybwyll hyn a thensiynau hanesyddol eraill, yn 
cynnwys pryderon hen ffasiwn fod disgyblion yn cael eu tynnu o’r dosbarth er 
mwyn gwobrwyo camymddygiad, nid hyn yw profiad y rhan fwyaf o athrawon, 
SENCO14  ac uwch dimau rheoli a gyfrannodd at yr adolygiad hwn. Maent yn 
dweud fod ofnau a phryderon wedi cael eu datrys wrth i staff ysgolion a 
gweithwyr ieuenctid weithio gyda’i gilydd yn fwy rheolaidd, ac mae’r naill wedi 
datblygu dealltwriaeth well o ethos a moeseg broffesiynol y llall. 
 

‘Mae newid diwylliannol wedi digwydd, a bellach, mae ein hysgol yn derbyn 
gweithwyr ieuenctid fel gweithwyr proffesiynol cyfartal sy’n aelodau 
gwerthfawr o dîm yr ysgol; rhan o beth sydd gennym i’w gynnig i bobl ifanc.’  

(Gweithiwr Prosiect Teuluoedd - Ysgol Gyfun Sant Martin, Caerffili) 

 
Mewn o leiaf chwe ysgol ar draws Cymru, mae’r ‘newid diwylliannol’ hwn wedi 
cyfrannu at benderfyniad i ailstrwythuro trwy ddatblygu Tîm Lles yn yr ysgol. 
Er fod gan hynny enw gwahanol mewn ysgolion gwahanol, mae’r pwyslais ar 
nodi ac ymyrryd yn gynnar i gynorthwyo’r plant a’r bobl ifanc sydd yn y sefyllfa 

                                                        
13

 Gweler Atodiad 1 Tabl o ysgolion a gyfrannodd at yr adroddiad 
14

 SENCO – Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig 
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fwyaf bregus, ac yna darparu cymorth wedi’i dargedu sy’n canolbwyntio ar 
iechyd a lles emosiynol, addysg gymdeithasol, ac anogaeth o fewn yr ysgol. 
Mewn rhai ysgolion, mae’r Tîm Lles yn cynnwys y swyddog lles addysg, 
gweithiwr ieuenctid, nyrs yr ysgol a chwnselydd yr ysgol, gweithiwr cymorth i 
deuluoedd ac athro cyswllt sy’n gweithio mewn rhan benodol o’r ysgol, sydd â 
llecyn tawel ble gall disgyblion astudio, cwrdd i gael cymorth 1:1, a chyfranogi 
mewn grwpiau dysgu. Mewn eraill, mae’n debycach i dîm rhithwir sy’n dod 
ynghyd i gynllunio’r cymorth tymhorol a gynigir, ac mae gan bob gweithiwr 
proffesiynol rôl ddynodedig sy’n atebol i Ddirprwy Bennaeth. 
 

‘Po fwyaf y byddwn ni’n ymgorffori’r ddarpariaeth, y gorau fydd hynny i 
ddisgyblion.’   

(Dirprwy Bennaeth – Ysgol Gyfun Trefynwy, Sir Fynwy) 

 
Siaradodd cydlynwyr anghenion addysgol arbennig am y syniadau a’r 
cyfleoedd newydd sy’n cael eu cyflwyno yn yr ysgol gan weithwyr ieuenctid 
sy’n deillio o’u dealltwriaeth o faterion lleol a gwybodaeth broffesiynol 
ynghylch bywyd yng nghartrefi llawer o’r bobl ifanc, a ddatblygwyd trwy waith 
ieuenctid yn y gymuned. Trwy gydweithio, mae gweithwyr ieuenctid a staff 
ysgolion yn datblygu dulliau newydd o annog rhieni i ddod i’r ysgol, i 
werthfawrogi beth sydd ar gael, a sylweddoli pa mor ddylanwadol ydynt o ran 
llunio agweddau eu plant at addysg. 
 
 
‘Mae’r un sgiliau a ddefnyddir gan weithwyr ieuenctid i ddatblygu 
perthnasoedd gyda phobl ifanc yn cael eu defnyddio’n llwyddiannus i ennyn 
diddordeb rhieni ‘anodd eu cyrraedd’. Cyn i ni gael gweithwyr ieuenctid, ni 
fyddem ni fyth yn gweld rhai rhieni; ddim mewn nosweithiau rhieni nac yn 
nigwyddiadau’r ysgol, ond bellach, mae’r gweithiwr ieuenctid yn darparu dolen 
gyswllt rhwng yr ysgol a’r cartref. Mae teuluoedd sydd wedi casáu addysg ers 
cenedlaethau bellach yn dod i’r ysgol - ac mae’r plant yn elwa. Mae hyn yn 
llwyddiant go iawn.’  

SENCO – Ysgol Gynradd Sant Iago, Caerffili 
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ASTUDIAETH ACHOS UN 

‘Fe wnaeth y gweithiwr ieuenctid drefnu ‘Ffair Rhieni’, sy’n cynnig cyfleoedd i 
bob rhiant ddod i’r ysgol, ond mae’n targedu'r rhai mae arnynt angen cymorth 
heb iddynt deimlo eu bod yn cael sylw penodol. Roedd gan sefydliadau fel 
Cymorth Ar Bopeth (CAB) stondinau fel gallai rhieni gael gwybodaeth am y 
cymorth sydd ar gael iddynt, siarad yn anffurfiol ag athrawon a’r tîm cymorth 
bugeiliol (sy’n cynnwys y gweithiwr ieuenctid) a chwrdd â rhieni eraill. 

Mae’r digwyddiad wedi bod yn hynod o lwyddiannus ac mae rhieni nad ydym 
erioed wedi’u gweld o’r blaen wedi dod i mewn. Mae hon yn ardal Cymunedau 
yn Gyntaf ac mae’r ysgol mewn ardal ble ceir difreintedd sylweddol, felly mae 
hynny wedi bod yn ffordd dda o feithrin cysylltiadau a wnaiff gynorthwyo’r 
plant yn well.’ 
 
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Y Grango, Rhosllannerchrugog, Wrecsam 

 

NODI DISGYBLION AR GYFER GWAITH IEUENCTID MEWN YSGOLION  

I ddeall yn well beth yw dylanwad gwaith ieuenctid mewn ysgolion, mae’n 
bwysig deall y llwybrau bydd pobl ifanc yn eu dilyn tuag at gymorth gwaith 
ieuenctid. Mae’r rhan fwyaf o ysgolion sydd â gweithiwr ieuenctid amser llawn 
yn cynnig gwasanaeth ‘galw heibio’ mynediad agored, a gynhelir fel arfer yn 
ystod yr awr ginio15, ond mae’r rhan fwyaf o waith gweithwyr ieuenctid mewn 
ysgolion yn gymorth wedi’i dargedu. Mae ‘cymorth wedi’i dargedu’ yn y cyd-
destun hwn yn golygu cynnig cymorth bugeiliol ac addysg amgen i bobl ifanc 
sy’n wynebu’r perygl mwyaf o dangyflawni neu droi cefn ar fyd addysg yn 
gyfan gwbl. 

Fe wnaeth un ysgol, sydd ag ethos o greu cymuned sy’n annog y gellir dysgu 
ynddi, ddiffinio hyn fel disgyblion yn wynebu anawsterau â nifer o ffactorau 
risgiau, e.e. presenoldeb gwael yn yr ysgol tlodi, diffyg goruchwyliaeth gan eu 
rhieni, tai gwael, diffyg maeth ac anawsterau ymddygiad ac iechyd meddwl 
megis trafferth mynegi emosiynau, ymddygiad ymosodol, diffyg hunan-barch 
a delwedd corfforol afiach16. Erbyn iddynt gwrdd â’r gweithiwr ieuenctid, mae 
rhai disgyblion eisoes wedi datblygu ‘enw drwg’ am ymddygiad heriol neu 
anodd, gartref, yn yr ysgol ac yn y gymuned, ac maent ar fin cael eu 
gwahardd yn barhaol. Yn ogystal â phosibilrwydd o golli’r cyfle i elwa o 
addysg werthfawr, siaradodd llawer o ysgolion am bwysigrwydd sicrhau fod 
pobl ifanc yn dal yn teimlo eu bod yn aelodau gwerthfawr o gymuned yr ysgol, 
eu bod yn dal yn ‘perthyn’ a heb eu harwahanu, ac mae gweithwyr ieuenctid 
yn darparu llawer o’r cymorth i atal hyn rhag digwydd. 
 
Fe wnaeth yr ymchwil hefyd nodi grŵp arall o bobl ifanc agored i niwed y mae 
gweithwyr ieuenctid yn eu cynorthwyo mewn rhannau mwy cefnog o’r wlad. 
Nid yw’r bobl ifanc hyn yn cyd-fynd â modelau traddodiadol o ddifreintedd o 
reidrwydd, yn sgîl y ffaith fod eu rhieni yn gyflogedig (ac yn aml yn weithwyr 

                                                        
15

 Mae Ysgol Y Grango, Rhosllanerchrugog, Wrecsam yn cynnig enghraifft dda o hyn.  
16 Pennaeth Cymorth Dysgu, Ysgol Bryngwyn, Llanelli 
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proffesiynol) ac mae eu hanghenion sylfaenol yn cael eu diwallu, ond mae eu 
hiechyd meddwl a’u lles emosiynol wedi’u niweidio oherwydd ffactorau fel 
unigrwydd a diflastod yn sgîl treulio cyfnodau rheolaidd heb oruchwyliaeth a’r 
straen a achosir gan ddisgwyliadau academaidd uchel (eu rhai hwy a rhai eu 
rhieni) a phwysau gan eu teulu i lwyddo. Mae hyn wedi arwain at bryderon fod 
rhai disgyblion yn ‘hunanfeddyginiaethu’ trwy gymryd alcohol neu gyffuriau i’w 
cynorthwyo i ymdopi â sefyllfaoedd ble ceir straen sylweddol, e.e. y cyfnod 
cyn arholiadau TGAU, a gallai hynny ddod yn arfer cyson heb waith camu i 
mewn. 
 
Ceir mynediad at unrhyw fath o gymorth wedi’i dargedu a gynigir gan 
weithwyr ieuenctid trwy atgyfeiriad gan yr athro neu’r athrawes sy’n gyfrifol am 
gymorth cynhwysiant/bugeiliol neu SENCO. Nid yw’r gwersi hyn yn disodli 
cymorth arbenigol gan SENCO ar gyfer disgyblion sydd â SEN17, ond maent 
yn rhan o amserlen a gaiff ei chreu mewn partneriaeth â’r athrawon, y disgybl 
a’r gweithiwr ieuenctid, a’r amcan allweddol bob amser fydd ail-integreiddio’r 
person ifanc yn y cwricwlwm prif ffrwd os gellir gwneud hynny. 

Mae’r broses atgyfeirio yn cynnwys sicrhau cydsyniad y disgybl a’r rhieni i 
gyfranogi mewn rhaglenni addysg amgen, sy’n cael eu cynnig yn lle rhan o 
amserlen addysg ffurfiol y person ifanc. Cynhelir egwyddorion gwaith 
ieuenctid, oherwydd os bydd person ifanc yn gwrthod, perchir y penderfyniad 
hwn a nodir darpariaeth arall. Fodd bynnag, mae gan ysgolion ddata i ategu’r 
dystiolaeth lafar a gafwyd gan athrawon fod y gyfradd o bobl ifanc sy’n derbyn 
cymorth 1:1 gan weithiwr ieuenctid ar ôl cael eu hatgyfeirio yn uchel. 

 
Dim ond un PRU18 a gyfrannodd at yr adolygiad hwn, ond mae’r pennaeth yn 
cynnig cipolwg diddorol ar werth gweithwyr ieuenctid yn darparu cyfleoedd 
dysgu wedi’u teilwra’n benodol i bobl ifanc sydd eisoes y tu allan i’r ysgol brif 
ffrwd.  
 

‘Mae’r PRU yn unigryw oherwydd mae llawer o’r staff wedi’u hyfforddi ym 
maes gwaith ieuenctid a cheir pwyslais ar ddatblygu dysgu trwy’r 
perthnasoedd a gaiff eu meithrin. Mae hyn yn wahanol i leoliad prif ffrwd.’ 

Pennaeth – PRU Canolfan Yr Afon, Blaenau Gwent 

 
Mae hon yn uned atgyfeirio disgyblion gweddol newydd, felly bydd yn 
ddiddorol adolygu canlyniadau a phrofiadau'r carfanau cyntaf o ddisgyblion i 
weld a all gwaith ieuenctid gyflawni anghenion addysgol pobl ifanc na allai’r 
ysgol eu cyflawni, a gallai hynny fod yn dempled i eraill ymhen amser. 
 

GWAITH IEUENCTID PRESENNOL MEWN YSGOLION 

Dyma brif feysydd gwaith a chyfrifoldebau gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion 
a nodwyd trwy gyfrwng y gwerthusiad hwn: 

                                                        
17

 Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig 
18

 PRU – Uned Atgyfeirio Disgyblion 
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Cymorth bugeiliol: cyfrannu at neu arwain y cymorth bugeiliol sydd ar gael i 
ddisgyblion agored i niwed (disgrifir y rhain yn aml fel ‘prosiectau annog’), a 
reolir mewn ysgol gan Bennaeth Lles. Mae ymyriadau gwaith ieuenctid yn 
galluogi pobl ifanc i gael at addysg a dysgu trwy eu cynorthwyo â’u 
hanghenion emosiynol ac addysgu sgiliau bywyd iddynt, e.e. cyfathrebu, 
datrys anghydfod a rheoli straen, fel gallant ‘ddysgu sut i ddysgu’ ac ymdopi 
yn well yn yr ystafell ddosbarth. 

‘Credaf fod cymorth bugeiliol o ansawdd dda yn fuddiol i ddarparwyr addysg 
oherwydd gallant fod yn dawel eu meddwl fod anghenion emosiynol y 
disgyblion yn cael eu diwallu a gallant ganolbwyntio ar ddarparu addysg o 
ansawdd dda.’  

Swyddog Cyswllt â Theuluoedd a Dirprwy Bennaeth - Ysgol Uwchradd 
Cwmbrân, Cwmbrân 

Cyfleoedd i ennill cymwysterau: rhaglenni wedi’u hachredu sy’n cyfrannu at 

gwricwlwm amgen i ddisgyblion sy’n tangyflawni neu’n wynebu anawsterau 
mewn gwersi prif ffrwd, ond sydd heb gyrraedd y trothwy i gael addysg 
amgen, e.e. uned cyfeirio disgyblion. Prif nod y gwaith hwn yw cadw pobl 
ifanc ar gofrestr yr ysgol, ac ail-integreiddio disgyblion yn ôl i ddosbarthiadau 
prif ffrwd os gellir gwneud hynny.  

Sgiliau cyflogaeth: rhedeg cyrsiau penodol ar gyfer disgyblion Blynyddoedd 

10 ac 11 i ddatblygu CVs ac addysgu sgiliau ar gyfer gwaith, e.e. cyfathrebu, 
sgiliau cyfweliadau a chwilio am swyddi. Bydd gweithwyr ieuenctid hefyd yn 
gweithio i gymell pobl ifanc a’u cynorthwyo i bennu targedau y gellir eu 
cyflawni, yn cynnwys nodau bychan i’w cyflawni ar hyd y daith. 

Gwaith pontio: cymorth i blant a nodir fel rhai sy’n wynebu anawsterau ym 
Mlynyddoedd 5 a 6 a chymorth ychwanegol wrth iddynt symud i’r ysgol 
uwchradd ac wedi hynny fel y bo’n briodol. Bydd gweithwyr ieuenctid mewn 
ysgolion yn cysylltu â phrosiectau gwaith ieuenctid yn y gymuned yn ystod 
gwyliau’r haf, a byddant yn darparu cymorth ôl-16 er mwyn lleihau’r nifer o 
bobl ifanc sy’n ymddieithrio oddi wrth addysg ffurfiol a/neu’n dod yn NEET. 

Gwasanaethau galw heibio a chymorth un ac un: ar gyfer disgyblion at 
ddibenion mentora ac i fynd i’r afael â materion neu bryderon penodol a 
chynorthwyo â lles emosiynol. Caiff pobl ifanc eu nodi a’u hatgyfeirio gan 
athrawon, ac mewn rhai ysgolion, gallant hunangyfeirio at weithiwr ieuenctid 
hefyd.  

Gwaith cynorthwyo teuluoedd: datblygu perthnasoedd gyda rhieni / 

gofalwyr a darparu dolen gyswllt rhwng y cartref a’r ysgol er mwyn gwella 
presenoldeb ac ymddygiad. Mae hyn yn cynnwys gwaith partneriaeth ffurfiol 
gydag asiantaethau eraill yn cynnwys gwasanaethau cymdeithasol, 
gwasanaethau i droseddwyr ifanc, gwasanaethau iechyd a heddlu cymunedol, 
sy’n caniatáu iddynt fod yn rhan o strategaeth cymorth gytûn sy’n ceisio atal 
pobl ifanc rhag dod yn rhan o’r system gofal neu leihau troseddu. 

Darparu addysg bersonol a chymdeithasol (ABCh) ac addysg rhyw a 
pherthnasoedd (ARhP): trwy waith mewn grwpiau bychan sy’n ymateb i 

angen penodol e.e. bwlio, rheoli dicter, cadw’n ddiogel ar-lein ac addysg rhyw 
a pherthnasoedd. Yn ôl athrawon, mae gan weithwyr ieuenctid arbenigedd yn 
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y maes hwn, ond ni wneir defnydd llawn o hynny ar hyn o bryd. Dywedodd 
pobl ifanc fod eu gweithiwr ieuenctid yn yr ysgol yn darparu addysg ABCh 
mewn ffordd sy’n wahanol i athrawon, ac mae hefyd yn rhywun y gellir troi ato 
i drafod y pethau sy’n eu rhwystro rhag ymgysylltu yn y dosbarth. Yn ôl rhai 
ysgolion, mae gweithwyr ieuenctid yn cynghori athrawon ABCh, yn cynnwys 
rhannu adnoddau a chynnig syniadau i ennyn mwy o ddiddordeb gan 
ddisgyblion sydd ag arddulliau dysgu gwahanol.  

Yr iaith Gymraeg ac addysg ynghylch diwylliant a dinasyddiaeth Cymru: 

roedd cyfraniad presennol gweithwyr ieuenctid a’r cyfraniad yr hoffai ysgolion 
iddynt ei wneud i’r rhan hwn o’r cwricwlwm yn bwysig i ysgolion cyfrwng 
Cymraeg a chyfrwng Saesneg. Roedd ysgolion cyfrwng Cymraeg yn eglur 
ynghylch buddion gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion a all ddarparu cysylltiad 
clir at glybiau ieuenctid cyfrwng Cymraeg ble gall pobl ifanc ddatblygu eu 
sgiliau ieithyddol. Mae rôl yn datblygu hefyd i weithwyr ieuenctid mewn 
ysgolion o ran darparu addysg Dinasyddiaeth sy’n cynnwys hanes a diwylliant 
Cymru a chyfleoedd i gynnal gwaith sy’n pontio’r cenedlaethau yn ôl yn y 
gymuned. 

Addysg gyfoed: Bydd gweithwyr ieuenctid yn creu cyfleoedd i bobl ifanc 

ddod yn addysgwyr cyfoed ynghylch amrywiaeth o bynciau ABCh, yn 
cynnwys iechyd rhywiol19 a chyffuriau ac alcohol20. 

Mynediad ehangach at waith ieuenctid yn y gymuned a gwirfoddoli: trwy 
ddarparu cysylltiadau â phrosiectau gwaith ieuenctid yn y gymuned i ehangu 
cyfleoedd i bobl ifanc ac ennyn eu diddordeb mewn gweithgareddau positif a 
phrosiectau dargyfeirio y tu allan i addysg ffurfiol. Bydd gweithwyr ieuenctid 
mewn ysgolion hefyd yn defnyddio eu cysylltiadau yn y gymuned a’u 
gwybodaeth o sefydliadau gwirfoddol i gynnig mynediad at gyfleoedd i 
wirfoddoli, sy’n datblygu sgiliau cymdeithasol, gwella hyder a datblygu sgiliau 
ar gyfer y gweithle.   

Cynghorau a fforymau ieuenctid: cynorthwyo cynghorau ysgolion a 
datblygu sgiliau i gyfranogi mewn strwythurau llywodraethu i ieuenctid, e.e. 
dadlau, gwrando gweithredol a sgiliau gwneud cyflwyniadau. Mynd ati i annog 
pobl ifanc sydd ddim yn cyfranogi yn draddodiadol i gynrychioli eu cyfoedion 
mewn fforymau ysgolion rhanbarthol21.  

Gweithio mewn partneriaeth: cyfrannu at asiantaethau a’u hysbysu, e.e. 

gwasanaethau cymdeithasol neu CAMHS, mewn cyfarfodydd adolygu a 
gynhelir yn rheolaidd yn yr ysgol i werthuso effeithiolrwydd y cymorth a gynigir 
a mesur effaith cyn cytuno ar strategaethau cyfredol. Yn y cyfarfodydd hyn, yn 
aml iawn, gall gweithwyr ieuenctid weithredu fel eiriolwr ar ran pobl ifanc a 
rhieni/gofalwyr. 

 

CYFRANNU AT Y CWRICWLWM ABCH A DINASYDDIAETH 

Ni wnaeth yr ymchwil ar gyfer yr adroddiad hwn ganfod unrhyw dystiolaeth fod 
gweithwyr ieuenctid yn cyfrannu at y cwricwlwm ABCh ac ARhP trwy addysgu 

                                                        
19 Ysgol Glynrhedynog, RhCT 
20

 Ysgol Uwchradd Prestatyn, Sir Ddinbych 
21 Ysgol Gynradd Aberbargod, Caerffili 
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o fewn dosbarthiadau prif ffrwd. Er bod adborth yn cynnig tystiolaeth fod 
athrawon yn credu fod gan weithwyr ieuenctid yr wybodaeth ac o bosibl y 
sgiliau i ddarparu ABCh o ansawdd dda o fewn addysg ffurfiol, dywedodd 
ysgolion fod ganddynt athrawon ABCh yn barod, er y derbynid yn gyffredinol 
fod ansawdd y gwersi yn amrywio. 

 

‘Gallai gweithwyr ieuenctid wneud cyfraniad llawer mwy gweithredol at 
gynorthwyo i ddarparu ABCh mewn ysgolion. Maent wedi’i hyfforddi mewn 
materion y gallai athrawon dosbarth fod heb eu hyfforddi ynddynt, a bydd 
disgyblion yn aml yn ymateb yn fwy positif.’  

Pennaeth Cynorthwyol – Ysgol Sefydledig Bryn-mawr, Blaenau Gwent  

 

Bydd gweithwyr ieuenctid yn darparu ABCh ac ARhP i’r disgyblion y maent yn 
eu cynorthwyo mewn grwpiau ‘Dysgu sut i Ddysgu’ bychan ac o fewn 
rhaglenni addysg anffurfiol gan ddefnyddio celf, drama ac amrywiaeth eang o 
brosiectau crefftau i ennyn diddordeb y sawl a fyddai fel arall yn methu’r cyfle i 
gael ABCh fel caiff ei haddysgu o dan y cwricwlwm presennol, e.e. fel 
digwyddiad un diwrnod ‘oddi ar yr amserlen’ sy’n dod â siaradwyr allanol i 
mewn i’r ysgol neu ar draws o bynciau eraill e.e. bioleg, y gallai pobl ifanc fod 
wedi ymddieithrio oddi wrthynt eisoes. 

 

‘Mae gan weithwyr ieuenctid fynediad at adnoddau creadigol a rhyngweithiol i 
ddiwallu anghenion gwahanol arddulliau dysgu.  

Dirprwy Bennaeth Dros Dro (Bugeiliol) – Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, 
Powys 

 
Yn ôl ysgolion, mae’r gwaith hwn yn hanfodol i ddisgyblion sy’n ei chael hi’n 
anodd ymdopi yn y brif ffrwd ac sydd yn aml yn colli’r cyfle i ddysgu am 
bynciau y tu allan i’r cwricwlwm craidd megis ABCh, naill ai trwy ddewis, e.e. 
peidio mynychu, neu oherwydd bod ganddynt amserlen fyrrach. Dywedodd 
athrawon fod y cyfraniad a wneir yn y cyd-destun gan weithwyr ieuenctid i 
ddisgyblion sy’n agored i niwed ac ‘mewn perygl’ yn hollbwysig, ac mae’n 
cynnig cyfleoedd na fyddent yn eu cael fel arall. 

Datblygu astudiaethau Cymreig 

Fe wnaeth ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg siarad am y cyfraniad a 
wneir gan weithwyr ieuenctid yn yr ysgol ac yn y gymuned at brosiectau sy’n 
cynnwys hanes a diwylliant Cymru, a gwaith sy’n pontio’r cenedlaethau mewn 
perthynas â Chymru. Fel y nodir yn adroddiad Donaldson, mae hwn yn faes y 
mae ysgolion yn awyddus i’w ehangu, ac maent yn credu y gall gweithwyr 
ieuenctid wneud cyfraniad gwerthfawr tuag ato. 
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‘Mae angen i’n plant a’n pobl ifanc gael eu gwreiddio yn eu diwylliannau eu 
hunain a bod ag ymwybyddiaeth gref fel dinasyddion Cymru, y Deyrnas 
Unedig, Ewrop a’r byd ehangach. 

Donaldson, G., ‘Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a 
Threfniadau Asesu yng Nghymru’ 2015) 

 
Mewn rhai ysgolion, ble mae gweithwyr ieuenctid eisoes yn darparu 
astudiaethau Cymreig, manteisir yn llawn ar y ddolen gyswllt mae hyn yn ei 
darparu rhwng yr ysgol a’r gymuned i ehangu dysgu oddi allan i’r dosbarth. 
Mae hyn yn cynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg wrth i bobl ifanc fynd â’u 
dysgu o’r ysgol a’i ddefnyddio mewn cyd-destun cymdeithasol mewn 
prosiectau cymunedol megis clybiau ieuenctid cyfrwng Cymraeg, yn ystod 
gweithgareddau preswyl ac i weithio i gyflawni rhaglenni achrededig. 
 

‘Yn aml iawn, bydd gweithwyr ieuenctid yn gallu trefnu prosiectau annibynnol 
sy’n amlygu Cymru a diwylliant Cymru.’ 

Pennaeth Cynorthwyol – Ysgol Sefydledig Bryn-mawr, Blaenau Gwent   

 

DANGOS CANLYNIADAU 

Mae’r anawsterau wrth geisio dangos y canlyniadau cadarnhaol sy’n deillio o 
waith ieuenctid yn adnabyddus iawn. Yn ddealladwy, nid yw’n ddigonol o fewn 
yr hinsawdd economaidd sydd ohonni i ddweud fod gwaith ieuenctid yn 
llwyddo, felly mae’n bwysig canfod dulliau o fesur hynny yn effeithiol. Mae’n 
debyg fod gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion, sy’n gyfarwydd â chael 
eu harchwilio am ganlyniadau, wedi arwain at symudiad oddi wrth y dull 
traddodiadol hwn o feddwl a mabwysiadu’r dulliau sydd eisoes yn cael eu 
defnyddio yn y rhan fwyaf o ysgolion i fesur canlyniadau. Mae’r rhain yn 
cynnwys: 

 Dadansoddi cronfa ddata ymddygiad / gwaharddiadau 
 Monitro disgyblion sy’n rhan o system adroddiadau 
 Data ynghylch presenoldeb 
 Data ynghylch cyraeddiadau - cymwysterau, achrediadau, Gwobr Dug 

Caeredin ac ati. 
 Atgyfeiriadau at asiantaethau megis gwasanaethau cymdeithasol, 

CAMHS 
 Nifer y bobl ifanc sy’n dod yn rhan o’r system cyfiawnder troseddol 
 Ymgysylltiad rhieni / gofalwyr â’r gweithiwr ieuenctid / ysgol 
 Nifer y bobl ifanc sy’n symud ymlaen i addysg, cyflogaeth neu 

hyfforddiant. 

Mae gan ysgolion y data hyn yn barod, ac maent yn mesur effaith gwaith 
ieuenctid yn unol â’u meini prawf eu hunain, fel dull o ddangos i’r bobl ifanc 
faint maent wedi’i gyflawni ac i ddangos gwerth gwaith ieuenctid i 
lywodraethwyr ac uwch dimau rheoli mewn ysgolion. Byddai ymagwedd wedi’i 
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chydlynu ar draws pob ysgol yn arwain at ddata mwy safonol a dealltwriaeth 
fwy eglur o effaith a dylanwad gwaith ieuenctid o ran ategu addysg ffurfiol. 
 
Fodd bynnag, mae darparu data meintiol ynghylch deilliannau ‘meddal’ yn dal 
yn her, ac yn bryder parhaus i ysgolion sy’n ymddangos eu bod yn defnyddio 
dulliau gwahanol o fesur i geisio dangos newid positif. Geiriau pobl ifanc yw’r 
dystiolaeth fwyaf effeithiol (gweler yr astudiaeth achos isod), ond mae 
dadansoddi hyn i geisio nodi’r union fformiwla a arweiniodd at ganlyniad 
cadarnhaol, iach, bron iawn yn amhosibl. 
 

ASTUDIAETH ACHOS DAU 
 

HERIAU 

Cyllid a thoriadau mewn cyllidebau 
Mae toriadau i gyllidebau gwasanaethau ieuenctid yn effeithio’n negyddol ar 
waith ieuenctid mewn ysgolion, gan niweidio’r ymddiriedaeth sydd wedi’i 
datblygu gyda phobl ifanc, teuluoedd a chymunedau, ac mae hefyd yn 
effeithio’n negyddol ar amserlenni mewn ysgolion ac yn lleihau’r capasiti 
addysgu. Mae parhad yn rhan bwysig o bartneriaeth rhwng gweithwyr 
ieuenctid ac ysgolion, ac fe wnaeth pob ysgol fynegi pryderon y gallai 
ailstrwythuro gwasanaethau ieuenctid olygu fod cymorth bugeiliol, sy’n 
hanfodol o ran addysg a lles disgyblion yn eu tyb hwy, yn agored i newid. 
 
Mae ansefydlogrwydd ariannol hefyd yn bygwth y gwaith o gyflawni rhaglenni 
achrededig sy’n cael eu rhedeg gan weithwyr ieuenctid mewn ysgolion. Mewn 
enghreifftiau eithafol, mae’n atal pobl ifanc rhag cwblhau cymhwyster, gan 
wneud i ddisgyblion, rhieni ac ysgolion deimlo’n ddig ac yn siomedig. Mae’r 
anallu i ymrwymo i ddim byd amgenach na phrosiectau tymor byr oherwydd 
cyllidebau ansicr yn arwain at gadarnhau stereoteipiau negyddol ynghylch 
gweithwyr ieuenctid ac ailgynnau hen densiynau oherwydd mae angen llawer 
iawn mwy o rybudd ar ysgolion na’r hyn a roddir iddynt ar hyn o bryd os 
newidir neu diddymir darpariaeth.  
 
Mae hyn yn effeithio’n benodol ar forâl athrawon arweiniol a gweithwyr 
ieuenctid mewn ysgolion, y mae rhai ohonynt wedi treulio nifer o flynyddoedd 

‘Bydd fy ngweithiwr ieuenctid yn gwrando arnaf i. Os bydd pethau’n mynd o 
chwith, byddaf yn mynd i chwilio amdani hi. Rwy’n gwybod fod yn rhaid iddi 
hi rannu pethau weithiau, ond mae’n debycach i siarad â ffrind a all gynnig 
cyngor a chymorth da. Fe wnaeth i fy helpu fi pan na allai neb arall. 
 
Ym Mlwyddyn 9, pan oedd pethau’n wael iawn, fe es i ati hi bron iawn bob 
dydd. Mae pethau’n llawer gwell adref erbyn hyn ac rwy’n gwneud yn well 
yn yr ysgol, ond byddaf yn dal i fynd i’w gweld hi, ond ddim mor aml, ond 
rwy’n gwybod ei bod hi ar gael. Mae hi’n hynod o bwysig i mi.’ 
 
Disgybl ym mlwyddyn naw - Ysgol Y Grango, Rhosllannerchrugog, 
Wrecsam 
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yn sicrhau cefnogaeth staff addysgu ac uwch dimau rheoli a’u gwneud yn 
ymwybodol o’r posibilrwydd o ganlyniadau cadarnhaol. 

 

ASTUDIAETH ACHOS TRI 

Yn Ysgol Uwchradd Bedwas, mae gweithwyr ieuenctid yn darparu cwrs dwy 
flynedd wedi’i achredu i ddisgyblion Blynyddoedd 10 ac 11 sydd wedi’u nodi 
fel rhai sydd mewn perygl sylweddol o adael yr ysgol heb TGAU. I wneud hyn, 
cafodd ugain disgybl o bob grŵp blwyddyn eu symud o’r amserlen yn achos 
gwersi penodol. Mae cymorth addysgu ychwanegol wedi cael ei gynnwys ym 
mhecyn dysgu bob disgybl yn achos gwersi eraill fel gallant aros yn yr ysgol 
ac elwa o’r gymuned y maent yn ei hadnabod a ble mae eu ffrindiau, a gwella 
eu tebygolrwydd o gyflawni addysg sylfaenol sy’n cefnogi eu dewisiadau yn y 
dyfodol, yn cynnwys mynd i’r coleg. 

Mae argyfwng ariannol yn golygu fod un swydd gweithiwr ieuenctid wedi 
diflannu ac mae’r un arall dan fygythiad, sy’n golygu fod y bobl ifanc hynny 
sydd hanner ffordd trwy eu cwrs bellach mewn sefyllfa fregus. Maent flwyddyn 
ar ei hôl o ran y cwricwlwm TGAU o’u cymharu â’u cyfoedion, sy’n ei gwneud 
hi’n amhosibl iddynt ailymuno â hwy neu ddal i fyny, ac nid oes gan yr ysgol y 
capasiti addysgu i ddarparu’r hyn sydd wedi bod yn gyfrifoldeb y gweithiwr 
ieuenctid hyd yn hyn. 

 
Mae’n gyfnod hollbwysig i waith ieuenctid mewn ysgolion; mae’r dystiolaeth 
o’r adroddiad hwn yn awgrymu symud oddi wrth yr hen densiynau tuag at 
ddiwylliant cynyddol o ddwyochredd a dealltwriaeth ehangach, ond gallai’r 
momentwm ar gyfer hyn gael ei golli’n hawdd os na all gweithwyr ieuenctid 
wneud ymrwymiad am gyfnod llawn y prosiectau byddant yn eu sefydlu, ac 
mae ysgolion yn gorfod ceisio llenwi’r bwlch a chynorthwyo disgyblion sy’n 
teimlo’n siomedig neu’n teimlo’u bod wedi cael eu ‘bradychu’22, i ddyfynnu 
geiriau un person ifanc. 
 
Eglurder y rôl 

Ar y cyfan, dywed ysgolion fod gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion wedi dod 
yn aelodau sefydledig a gwerthfawr o gymuned yr ysgol. Fodd bynnag, mae’n 
afrealistig disgwyl, hyd yn oed ble ceir gweithwyr proffesiynol sy’n ymrwymo i 
wneud i’r gwaith lwyddo, na fydd rhywfaint o heriau wrth i weithwyr ieuenctid 
ymaddasu i fanyldeb amgylchedd sydd ag amserlen gaeth ac wrth i athrawon 
ddysgu nad oes rhaid i addysg anffurfiol fod heb ei gynllunio ac yn anhrefnus. 
 
Dywed rhai ysgolion fod diffyg dealltwriaeth sy’n parhau ymhlith gweithwyr 
addysgu proffesiynol ynghylch gwerth y cymorth a gynigir gan weithwyr 
ieuenctid, gan arwain at athrawon yn gwrthod i bobl ifanc adael y dosbarth i 
fynd i gyfweliadau a drefnir iddynt. 
 

                                                        
22

 Dyfynnir o sgwrs gyda disgyblion yn Ysgol Uwchradd Sant Martin, Caerffili. 
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 ‘Mae rhwystredigaeth wedi codi ar brydiau rhwng staff addysgu a gweithiwr 
ieuenctid yn yr ysgol pan fydd hi’n ymddangos nad yw staff yn parchu nac yn 
gwerthfawrogi gwaith y gweithwyr ieuenctid.’   

Cydlynydd Lles yr Ysgol, Ysgol Rhosnesni, Wrecsam 

 
Felly, mae angen cyflawni rhagor o waith i sicrhau fod disgrifiad swydd 
gweithiwr ieuenctid yn adlewyrchu safonau proffesiynol a bod ysgolion yn cael 
eu hysbysu yn well ynghylch beth all gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion ei 
gynnig. Mae’n rhaid cydnabod fod rhai aelodau staff sy’n rheoli gweithwyr 
ieuenctid mewn ysgolion wedi mynd i drafferth i ddeall beth yw gwaith 
ieuenctid, yn cynnwys mynychu cynadleddau gwaith ieuenctid a darllen 
safonau proffesiynol fel gallant asesu’r gwaith a wneir yn yr ysgol yn well, ond 
mae eraill sy’n gyfrifol am waith ieuenctid beunyddiol yn cyfaddef eu bod yn 
dal yn aneglur ynghylch beth yw arferion da. 
 
ASTUDIAETH ACHOS PEDWAR 

‘Roeddem ni’n anghywir.  Roedd gennym ni syniad gwych ynghylch prosiect 
ac fe wnaethom ni ‘hysbysu’ y gweithiwr ieuenctid mai dyna oeddem ni’n 
dymuno’i gyflawni. Bu’n fethiant llwyr, a ni oedd ar fai, nid y gweithiwr 
ieuenctid. Nid oeddem wedi sylweddoli beth yw ei gwaith mewn gwirionedd, 
ac nid oeddem ni’n elwa o’i chryfderau.  
 
Fe wnaethom ni ddysgu gwers o hyn, a bellach, bydd y gweithiwr ieuenctid yn 
dweud wrthym beth yw ei chynlluniau, wedi’u llywio gan ei gwybodaeth 
sylweddol am y gymuned, y teulu a chyswllt â phobl ifanc. Ni fyddai gennym 
ni’r wybodaeth hon hebddi hi, a gallwn brofi fod ei gwaith wedi caniatáu i blant 
sy’n agored iawn i niwed aros yn y brif ffrwd a phontio’n llwyddiannus i’r ysgol 
uwchradd, ble byddai disgwyl iddynt fod yn fethiant fel arall.’  

SENCO – Ysgol Gynradd Sant Iago, Caerffili 

 
Erys heriau o ran datblygu a chynnal partneriaeth a sicrhau fod y negeseuon 
positif ynghylch gwaith ieuenctid yn cyrraedd yr holl aelodau staff mewn 
ysgolion. Elfen allweddol o hyn, yn ôl ysgolion, yw dirprwy bennaeth (neu 
aelod arall o’r uwch dîm rheoli) sy’n ‘eiriolwr’ dros waith ieuenctid. 
 

‘Un cydlynydd o fewn yr ysgol, sy’n meithrin perthynas waith â’r gweithwyr 
ieuenctid ac sydd â gwybodaeth fugeiliol o’r disgyblion sy'n cael eu 
hatgyfeirio.’ 

Swyddog Cyswllt â Theuluoedd / Dirprwy Bennaeth - Ysgol Uwchradd 
Cwmbrân, Cwmbrân 
 
 

Gofynnwyd y cwestiwn uniongyrchol i bob athro a gyfwelwyd:  

‘Sut mae rôl gweithwyr ieuenctid yn wahanol i rôl gweithwyr proffesiynol 
eraill sy'n gweithio gyda myfyrwyr mewn ysgol?’  
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Dim ond un ysgol a gafodd drafferth i ateb hyn, gan gyfaddef nad oeddent yn 
gweld llawer iawn o wahaniaeth rhwng gwaith y gweithwyr ieuenctid a staff 
digymhwyster sydd hefyd yn gwneud gwaith cynorthwyo. Fe wnaeth y 
gweddill gynnig amlinelliad eglur o rôl wahanol y gweithiwr ieuenctid yn eu 
hysgol a sut maent yn diffinio ‘gwaith ieuenctid’, yn amrywio o redeg clybiau 
brecwast i ddarparu rhaglenni addysg amgen. Er na fydd gwaith ieuenctid yn 
llwyddo os ceisir sefydlu dull unffurf i bawb, mae angen atebolrwydd 
proffesiynol i sicrhau na fydd rôl gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion yn 
ehangu i’r fath raddau y bydd yn colli ei ffocws. 
 
Materion rheoli 

Cyflogir gweithwyr ieuenctid ym mhob un ond tair o blith y deg ysgol ar hugain 
sydd wedi cyfrannu at yr adolygiad hwn gan wasanaethau ieuenctid yr 
awdurdod lleol. Cyflogir y tri arall yn uniongyrchol gan yr ysgol ble maent 
wedi’u lleoli, felly mae strwythurau atebolrwydd a rheoli yn amrywio. 
 
Ar hyn o bryd, bydd trefniadau rheoli yn cael eu rhannu yn rhai strategol, dan 
ofal rheolwr y gwasanaeth ieuenctid, a rhai gweithredol, dan ofal yr athro 
arweiniol yn yr ysgol. Er nad yw hyn ynddo’i hun yn anymarferol, mae’n 
dibynnu ar ddealltwriaeth y ddau reolwr o gylchoedd cynllunio bob sefydliad a 
chynllunio gwaith yn unol â hynny. Er enghraifft, fe wnaeth rhai ysgolion 
fynegi rhwystredigaeth ynghylch eu bwriad i weithio gyda’r gweithiwr ieuenctid 
yn yr ysgol yn wynebu anawsterau os newidir blaenoriaethau’r gwasanaeth 
ieuenctid neu os cwtogir y cyllid, oherwydd gall gwaith ieuenctid mewn 
ysgolion ddod dan fygythiad yn ddirybudd heb, ym marn yr ysgolion, lawer o 
rybudd neu drafod. Bydd yr effaith yn llawer gwaeth os bydd disgyblion wedi 
cychwyn rhaglen achrededig e.e. rhaglen ASDAN ac ni fydd gan ysgolion y 
capasiti na’r sgiliau i gymryd gofal o’r rhaglen, gan olygu fod pobl ifanc sydd 
wedi ailymgysylltu mewn sefyllfa fregus ac yn colli cyfleoedd o bosibl. 
 
Roedd un ysgol yn credu fod hyn yn deillio o’r ffordd mae pethau wedi cael eu 
sefydlu, h.y. rheolir gweithwyr ieuenctid yn yr ysgol gan aelod penodol o staff, 
ond rheolwr ardal y gwasanaeth ieuenctid yw eu rheolwr llinell a’u 
goruchwyliwr. O ganlyniad, gall gweithiwr ieuenctid deimlo’n frwdfrydig 
ynghylch darn o waith a chychwyn y gwaith gyda disgyblion â chytundeb yr 
ysgol, ond gall y penderfyniad gael ei wrthwneud gan y rheolwr llinell os na 
fydd yn cyd-fynd â chynllun cyffredinol y gwasanaeth ieuenctid. 
 
Newidiadau mewn personél 

Mae rheolwyr gwasanaethau ieuenctid wedi cael eu canmol am wella proffil 
gwaith ieuenctid ac annog cysylltiadau rhwng gwaith ieuenctid yn yr ysgol ac 
yn y gymuned, oedd yn cael ei ystyried yn rhywbeth hanfodol gan staff 
addysgu er mwyn gwella cyfleoedd i bob person ifanc a lleihau nifer y cwynion 
ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu oddi allan i’r ysgol. Fodd 
bynnag, dywedodd 75% o’r ysgolion a gyfranogodd fod hyn wedi arafu dros y 
ddwy flynedd ddiwethaf, ac mewn rhai ardaloedd, cafodd perthnasoedd 
gwaith eu niweidio a gadawyd prosiectau a phobl ifanc heb gymorth, rhywbeth 
sy’n deillio’n bennaf o doriadau yn y gyllideb a newidiadau cyson mewn 
personél yn eu tyb hwy. 
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Cwynodd nifer o ysgolion fod newidiadau dirybudd mewn personél gwaith 
ieuenctid wedi arwain at bobl ifanc agored i niwed yn datblygu perthynas a 
ddaeth i ben cyn diwedd y tymor, gan adael staff sydd eisoes â’u dwylo’n 
llawn i glirio’r llanastr. Mae hyn, ynghyd ag adroddiadau ynghylch gweithwyr 
ieuenctid yn siomi pobl ifanc trwy gynllunio prosiectau neu gyfarfodydd sydd 
ddim yn digwydd, yn niweidio datblygiad partneriaethau cryf mewn rhai 
ardaloedd23.  
 
Yn amlwg, bydd aelodau o staff yn symud i swyddi eraill neu’n gadael ac ati 
oherwydd amrywiaeth helaeth o resymau, a gallai newidiadau mewn personél 
hefyd fod yn symptom o’r toriadau yn y gyllideb y cyfeiriwyd atynt eisoes. 
Fodd bynnag, mae’n amlygu gwahaniaeth proffesiynol hefyd. Nid yw telerau 
ac amodau gwaith athrawon yn gadael iddynt adael yng nghanol y tymor ac 
eithrio dan amgylchiadau eithriadol, ac mae angen rhybudd o dri thymor o 
leiaf fel na chaiff dysgu ei darfu. Felly pan gynhelir gwaith ieuenctid mewn 
ysgolion, bydd cred ymhlyg ymhlith yr athrawon y bydd gweithwyr ieuenctid yn 
gweithio yn unol â’r rheolau hyn, a theimlir rhwystredigaeth a siomedigaeth os 
na fyddant yn gwneud hynny. 
 
Heb ddealltwriaeth gliriach rhwng y ddau broffesiwn a sefydlu rhai cytundebau 
cadarn, bydd ysgolion yn parhau i dynnu eu casgliadau eu hunain a byddant 
yn gochel rhag buddsoddi gormod mewn gweithwyr ieuenctid yn yr ysgol rhag 
ofn iddynt symud ymlaen.   
 
Codau ymddygiad proffesiynol gwahanol 

Er bod ysgolion yn dweud fod disgyblion yn elwa o berthynas wahanol a llai 
ffurfiol â gweithwyr ieuenctid yn yr ysgol, mynegwyd pryderon hefyd ynghylch 
y gwrthdaro diwylliannol mewn perthynas â disgyblaeth. Mae disgwyliad 
mewn ysgolion y bydd disgyblion y cadw at safonau penodol ynghylch 
ymddygiad derbyniol, ac mae cosbau eglur yn eu lle os na fyddant yn gwneud 
hynny.  
 

‘Nid oes yn rhaid i weithwyr ieuenctid fygwth cosbau oherwydd mae’r 
berthynas yn seiliedig ar ddewis y disgybl i elwa o gyfraniad y gweithiwr 
ieuenctid, ond ar y llaw arall, gorfodir cyswllt ag athrawon penodol ar 
ddisgyblion ar sail amserlen y flwyddyn.’  

Pennaeth - Ysgol Bro Morgannwg, Bro Morgannwg   

 
Gall y dull gwahanol o ymgysylltu a ddefnyddir gan weithwyr ieuenctid olygu 
fod bwlch rhwng ‘rheolau’r ysgol’ a’r ‘rheolau sylfaenol’ hyblyg y bydd pobl 
ifanc yn cytuno iddynt mewn amgylchedd gwaith ieuenctid. Mae hyn wedi 
achosi gwrthdaro â rhai athrawon sy’n gweld hyn fel dwy set o reolau, y rhai 
‘dymunol’ a’r rhai ‘annymunol’ sydd yn eu tyb hwy yn cynyddu’r bwlch rhwng y 
disgyblion a’r ysgol, yn hytrach nag annog cyfranogi.  
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 Enghraifft: Ysgol Gyfun Croesyceiliog  
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Her sylweddol arall yw ceisio canfod cyfaddawd rhwng presenoldeb yn yr 
ysgol, sy’n ofyniad cyfreithiol, a phresenoldeb mewn gwaith ieuenctid yn yr 
ysgol, sydd ddim yn ofyniad cyfreithiol yn draddodiadol. Er bod y rhan fwyaf o 
weithwyr ieuenctid yn disgwyl i bobl ifanc arfer eu hawl i ddewis cyfranogi neu 
beidio, bydd hyn yn newid o reidrwydd pan fydd y gwaith camu i mewn yn 
rhan o amserlen addysg ffurfiol. 
 
Goruchwylio, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol 

Mae’r adolygiad wedi nodi angen am strwythur sy’n cefnogi goruchwylio 
rheolaidd gan gymheiriaid, hyfforddiant, a datblygiad proffesiynol ar gyfer 
gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion. Dylai’r goruchwylio hwn adlewyrchu’r 
rolau newydd a wneir gan weithwyr ieuenctid a’u dulliau newydd o weithio, er 
enghraifft, gwaith achos gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anghenion 
cymhleth a gweithio mewn dosbarthiadau ffurfiol, i roi arweiniad proffesiynol 
iddynt ac i beidio eu harwahanu oddi wrth eu cydweithwyr yn y gwasanaeth 
ieuenctid sy’n rhan o dimau cymunedol.   
 

‘Mae pwysau ar y gweithiwr ieuenctid yn yr ysgol i arwain y gwaith TAC24; 
mae’n dod yn debycach i waith cymdeithasol a’r rolau a’r cyfrifoldebau 
ychwanegol a ddaw yn sgîl hynny - heb yr hyfforddiant ychwanegol i wneud y 
gwaith.’ 

Pennaeth Cynorthwyol – Ysgol Gyfun Bryngwyn, Llanelli 
 
Dywed y mwyafrif o ysgolion fod gweithwyr ieuenctid yn cael eu cynnwys 
mewn hyfforddiant HMS a hyfforddiant sgiliau sylfaenol, e.e. Cymorth Cyntaf, 
gyda staff addysgu, ond maent yn cydnabod fod diffyg hyfforddiant penodol i 
waith ieuenctid, ac nid ydynt yn gwybod yn iawn a yw’r angen hwn yn cael ei 
ddiwallu yn rhywle arall.  
 
I gynnal hunaniaeth broffesiynol a diweddaru sgiliau yn rheolaidd, mae angen 
ystyried hyn a sefydlu strategaeth, o bosibl yn cynnwys cytundeb ynghylch 
hawl blynyddol i hyfforddiant, tebyg i’r hawliau i gael HMS sydd gan athrawon.  
 
 

CANFYDDIADAU ALLWEDDOL 

 
1. Mae gwaith ieuenctid wedi cael ei ddatblygu’n llwyddiannus mewn 

ysgolion heb gyfaddawdu’r foeseg broffesiynol o gyfranogi gwirfoddol a 
man cychwyn a bennir gan y person ifanc25. 
 

2. Y bygythiad pennaf i ddatblygiad llwyddiannus gwaith ieuenctid mewn 
ysgolion yng Nghymru yw’r bygythiad o doriadau yn y gyllideb ac 
ansicrwydd ariannol, sy’n gadael disgyblion mewn sefyllfa fregus ac 
ysgolion yn amharod i fuddsoddi’n ormodol mewn rhaglenni y gellid eu 
cwtogi.   

                                                        
24

 TAC – Tîm o Amgylch y Plentyn  
25 Wylie, T. DATBLYGU GWAITH IEUENCTID YNG NGHYMRU (Mawrth 2016) 
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3. Mae’r cyfraniad a wneir gan weithwyr ieuenctid i ategu addysgu ffurfiol 

disgyblion sy’n agored i niwed yn cael ei gydnabod a’i werthfawrogi bron 
iawn yn ddieithriad gan yr ysgolion ble maent wedi’u lleoli.  
 

4. Cyfeiriwyd at weithwyr ieuenctid unigol sawl gwaith oherwydd yr hyn mae 
ysgolion yn ei ystyried fel eu gallu rhagorol i ddatblygu perthnasoedd cryf a 
chadarnhaol gyda staff, disgyblion, teuluoedd a chymunedau. 
 

5. Mae gan brosiectau annog a gwaith datblygu deallusrwydd emosiynol a 
datblygu sgiliau cymdeithasol le amlwg yn agenda lles ysgolion yng 
Nghymru, ac mae gweithwyr ieuenctid mewn sefyllfa dda i gyflawni’r 
gwaith hwn. 
 

6. Mae ymyrraeth gynnar a chymorth ychwanegol yn ystod cyfnodau pontio 
allweddol yn caniatáu i ddisgyblion sy’n agored i niwed barhau i ymgysylltu 
ag addysg o Flwyddyn 6 i’w haddysg uwchradd, gan wella lefelau 
presenoldeb a lleihau nifer y gwaharddiadau a’u mynychder. Mae gan 
ysgolion ddata i ategu’r honiadau hyn. 

 
7. Mae rhaglenni addysg amgen gwaith ieuenctid yn cynnig cyfleoedd i bobl 

ifanc sydd wedi’u targedu i ddysgu sgiliau cymdeithasol a chyflogadwyedd 
ac ennill cymwysterau achrededig, yn cynnwys ASDAN ac achrediadau 
syn cyfateb i Radd C TGAU. Mae hyn yn cyfrannu at leihau’r nifer o 
ddisgyblion sy’n gadael yr ysgol heb ganfod gwaith neu fynediad at 
addysg bellach neu hyfforddiant (NEET), a gall ystadegau ysgolion 
ddangos hynny. 
 

8. Un thema fynych ymhlith yr adborth gan ddisgyblion oedd y teimlad nad 
yw gweithio gyda gweithiwr ieuenctid yn teimlo fel ‘cosb’, tra bod 
strwythurau cymorth blaenorol wedi teimlo felly. 
  

9. Mae aelod parod ei gymorth a gwybodus o’r uwch dîm rheoli, e.. Pennaeth 
Lles Disgyblion neu Ddirprwy Bennaeth, sy’n rheoli agweddau gweithredol 
gwaith y gweithiwr ieuenctid, yn hanfodol i sicrhau datblygiad parhaus 
gwaith ieuenctid mewn ysgolion. 
  

10. Yn ystod yr adolygiad hwn, ni chafwyd tystiolaeth fod gweithwyr ieuenctid 
yn cyfrannu at y cwricwlwm ABCh ac ARhP fel rhan o addysg prif ffrwd, er 
eu bod yn darparu hynny i grwpiau bychan sydd wedi’u targedu. 

 
11. Mae gweithwyr ieuenctid yn cyfrannu at gyfleoedd i bobl ifanc ddysgu am 

hanes Cymru, diwylliant Cymru ac addysg ynghylch Cymru sy’n pontio’r 
cenedlaethau ac yn darparu mynediad at gyfleoedd dysgu cymdeithasol 
yn Gymraeg. Mae hwn yn faes parod i’w ddatblygu.  
 

12. Mae gwaith ieuenctid mewn ysgolion yn darparu dolen gyswllt hanfodol 
rhwng pobl ifanc, teuluoedd, cymunedau a’r ysgol, ac mae hynny’n gwella 
cyfleoedd addysgol a chyfleoedd bywyd disgyblion. Bydd hyn yn digwydd 
orau pan fydd gweithwyr ieuenctid yn rhan anhegor o dîm lles neu brosiect 

http://www.vanessarogers.co.uk/


Gwerthusiad Annibynnol o Waith Ieuenctid mewn Ysgolion yng Nghymru 

Vanessa Rogers 2016 
www.vanessarogers.co.uk  

21 

annog, wedi’u lleoli yn yr ysgol ac â chysylltiadau clir at waith ieuenctid yn 
y gymuned fel gall pobl ifanc elwa o’r holl gyfleoedd sydd ar gael, yn 
cynnwys chwaraeon, yn enwedig yn ystod gwyliau’r ysgol. 

 

ARGYMHELLION 

 

ARGYMHELLIAD UN 

CYLLIDEBAU A CHYLLID 

Toriadau ariannol a diffyg eglurder ynghylch sut caiff cyllidebau eu dyrannu 
dros yr ychydig flynyddoedd nesaf yw’r pryder pennaf i ysgolion ble mae 
gweithwyr ieuenctid wedi’i lleoli. Heb sicrwydd o arian wedi’i ddiogelu, mae’n 
anodd datblygu strategaethau a phrosiectau i gynorthwyo pobl ifanc sydd ag 
anghenion cymhleth y mae arnynt angen sefydlogrwydd a strwythur i’w 
galluogi i ymgysylltu (neu ailymgysylltu) ag addysg.    

Heb gyllid wedi’i ddiogelu, mae’n ddealladwy fod ysgolion yn gochel rhag 
ymrwymo 100% i waith ieuenctid, ac ni all gwaith ieuenctid gyflawni ei 
botensial enfawr i gynorthwyo pobl ifanc mewn addysg ffurfiol. 

Argymhellion 

 Ymrwymiad i ariannu gwaith ieuenctid ym mhob ysgol fel rhan o’r hyn a 
elwid yn flaenorol yn ‘Gynnig i Ddisgyblion’26. 

 Dyrannu cyllidebau ar gyfer gwaith ieuenctid mewn ysgolion sy’n cael 
eu sicrhau a’u gwarchod am o leiaf dwy flynedd i adlewyrchu’r amser 
sy’n ofynnol i bobl ifanc gyflawni cymwysterau achrededig. Os caiff 
unrhyw gyllid ei dynnu’n ôl yn dilyn hyn, bydd angen datblygu 
strategaeth ymadael mewn partneriaeth ag ysgolion fel na chaiff 
addysg disgyblion ei niweidio. 

 Swyddi gwaith ieuenctid parhaol mewn ysgolion yng Nghyfnodau 
Allweddol 3 a 4 ar sail arferion da presennol ac wedi’u hariannu naill 
ai’n uniongyrchol gan wasanaethau ieuenctid neu trwy gyllideb 
ddatganoledig a roddir i ysgolion i gyflogi eu gweithwyr ieuenctid eu 
hunain. I wneud hyn, bydd angen penderfynu ar fformiwla, er 
enghraifft, selio’r nifer o weithwyr ieuenctid a glustnodir i ysgolion ar 
nifer y disgyblion27, mynegeion difreintedd cymunedau, y ganran o 
ddisgyblion agored i niwed (yn cynnwys gofalwyr ifanc, plant sy’n 
derbyn gofal, troseddwyr ifanc a’r sawl sydd ag anghenion addysgol ac 
iechyd meddwl ychwanegol) ac ystyried ffactorau risg daearyddol, e.e. 
unigedd gwledig. Dylai hyn gynnwys cydnabyddiaeth i’r gwendidau 
ychwanegol sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad hwn i sicrhau na 
fydd cyfle pobl ifanc i gael cymorth o ansawdd dda trwy waith ieuenctid 
yn dod yn ‘loteri codau post’. 

 Os bydd ysgolion yn cyflogi gweithwyr ieuenctid yn uniongyrchol, bydd 

                                                        
26

 Bellach mae gandd’r enw dros dro ‘Rhaglen Cyfoethogi a Phrofiadau mewn Ysgolion.’  
27

 Roedd nifer y disgyblion ar gofrestrau’r ysgolion a gyfranogodd yn yr adolygiad hwn yn 
amrywio’n sylweddol o 600 i oddeutu 1,800.  
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rhaid i gytundebau lefel gwasanaeth fod yn eu lle gan y gwasanaethau 
ieuenctid lleol i gefnogi datblygiad proffesiynol a darparu arweiniad 
proffesiynol.  

 Cyfleoedd i ysgolion ymgeisio am arian ychwanegol i gynyddu cymorth 
gwaith ieuenctid, ar sail angen wedi’i ategu gan dystiolaeth ac yn 
amodol ar dargedau a chanlyniadau. Dylid sicrhau fod gwybodaeth am 
y rhain yn cael ei chyhoeddi’n eang trwy rwydweithiau ysgolion fel na 
fydd yn rhaid i Ddirprwy Benaethiaid ac uwch staff addysgu eraill 
dreulio eu hamser gwerthfawr yn gorfod ‘chwilota’28 am ffynonellau o 
arian. 

 Sefydlu swyddi gweithwyr cynorthwyo ieuenctid i weithio gyda 
gweithwyr ieuenctid JNC mewn ysgolion i ddatblygu capasiti o ran 
gwaith annog a lles. Dylai deiliaid y swyddi hyn gael mynediad at 
lwybrau cymwysterau JNC fell gallant ddatblygu eu gyrfa, a dylid 
ystyried cyfleoedd i greu prentisiaethau. 

 

ARGYMHELLIAD DAU 

CYDWEITHIO 

Ar waethaf camau breision ymlaen, mae tystiolaeth eglur yn dal yn bodoli yn 
achos rhai ysgolion fod y bartneriaeth rhwng gweithwyr ieuenctid ac ysgolion 
yn dal yn datblygu, ac mae angen gwneud rhagor o waith i wella proffil 
gweithwyr ieuenctid fel byddant yn teimlo eu bod yn rhan werthfawr o 
gymuned yr ysgol yn hytrach nag ‘ychwanegiad’. 

Yn sgîl gwybodaeth well am rôl gwaith ieuenctid mewn ysgolion, dylai pob 
athro barchu pwysigrwydd y ddarpariaeth ac annog pobl ifanc i gyfranogi 
ynddi, yn hytrach na’u rhwystro. 

Argymhellion 

 Ymrwymiad i fynd ati i adeiladu ar y ‘diwylliant sy’n newid’29 mewn 
ysgolion i sicrhau fod gwaith ieuenctid yn cael ei ymgorffori o fewn 
darpariaeth ysgolion, yn hytrach na chael ei ystyried yn ‘foethusrwydd’ 
gan yr amheuwyr.  

 Cyfarfodydd rhanbarthol wedi’u datblygu i weithwyr ieuenctid mewn 
ysgolion, ynghyd â rheolwyr yn y gwasanaeth ieuenctid a’r ysgolion, i 
rannu arferion da, trafod strategaethau, a sicrhau ymagwedd sy’n 
wedi’i chydlynu’n well sy’n cadarnhau disgwyliadau ac yn pennu 
terfynau beth all gweithwyr ieuenctid ei gynnig.   

 Dylai gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion gyfranogi yn llawn ym 
materion yr ysgol gyfan fel aelodau staff sy’n cyfrannu’n benodol mewn 
ffordd werthfawr at gymuned yr ysgol. 

                                                        
28 Dyna oedd disgrifiad y Dirprwy Bennaeth yn Ysgol Uwchradd Bedwas  
29

 ‘Diwylliant sy’n newid' oedd y term a ddefnyddiwyd gan weithwyr proffesiynol mewn dros 
50% o’r ysgolion a gyfranogodd yn yr adolygiad hwn i olygu gwell dealltwriaeth o waith 
ieuenctid a’r cyfraniad pwysig y gall ei wneud at gynorthwyo pobl ifanc fel gallant gael 
mynediad gwell at addysg.  
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 ‘Eiriolwr Gwaith Ieuenctid’ penodol ym mhob ysgol yn rhan o’r uwch 
dîm rheoli, e.e. Pennaeth Lles, sy’n wybodus ynghylch arferion gwaith 
ieuenctid. Bydd rôl yr unigolyn hwn yn cynnwys gwella ymwybyddiaeth 
ynghylch rôl gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion ymhlith y staff 
addysgu, yn cynnwys y cyfyngiadau ar hynny, ac eirioli yng 
nghyfarfodydd uwch dimau rheoli i sicrhau fod llais gweithwyr ieuenctid 
yn cael ei glywed.  

 Bydd yr Eiriolwr Gwaith Ieuenctid yn cynnal yr hyn sy’n unigryw i waith 
ieuenctid ac yn sicrhau na fydd gweithwyr ieuenctid yn dod yn ddim 
mwy na ‘phâr arall o ddwylo prysur’ mewn ysgolion sy’n wynebu 
toriadau.  

 Hysbysu llywodraethwyr ysgolion yn llawn am waith gweithwyr 
ieuenctid mewn ysgolion a’u diweddaru’n rheolaidd ynghylch hynny. Yn 
ogystal â gwella proffil gwaith ieuenctid, bydd hyn hefyd yn ceisio 
sicrhau cefnogaeth y llywodraethwyr wrth iddynt ddod yn fwy 
ymwybodol o’r cyfraniad a wneir gan weithwyr ieuenctid. 

 Gweithdai gorfodol, wedi’u hwyluso gan weithwyr ieuenctid, ar gyfer yr 
holl staff addysgu a’r staff sydd ddim yn athrawon mewn ysgolion i 
wella ymwybyddiaeth o beth yw gwaith ieuenctid, sut mae’n wahanol i 
waith arall gyda phobl ifanc, a sut gall ategu gwersi ffurfiol er mwyn 
galluogi disgyblion i gyflawni eu potensial llawn. Dylai hyn gynorthwyo i 
herio unrhyw rwystrau a stereoteipiau sy’n parhau ac arwain at waith 
partneriaeth gwell. 

 Cyfleodd i gysgodi ar gyfer staff addysgu a gweithwyr ieuenctid fel 
gallant gael profiad uniongyrchol o waith ei gilydd a datblygu 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth well o waith y naill a’r llall. 

 

ARGYMHELLIAD TRI 

RHEOLI 

Yn 2014, fe wnaeth Strategaeth Genedlaethol Gwaith Ieuenctid Cymru 
argymell cysylltiad cryfach rhwng darpariaeth gwaith ieuenctid ac addysg 
ffurfiol. Fe wnaeth yr adolygiad hwn nodi fod cael eich rheoli’n weithredol gan 
un gweithiwr proffesiynol ac yn strategol gan un arall yn anodd ar brydiau, yn 
enwedig os oes ganddynt flaenoriaethau gwahanol. Mewn achosion eithafol, 
mae hyn wedi arwain at weithwyr ieuenctid yn teimlo’u bod yn cael eu rhwygo 
rhwng eu ffyddlondeb i’r ysgol ble maent yn gweithio a’r bobl ifanc maent yn 
eu cynorthwyo, a’r gwasanaeth ieuenctid sy’n eu cyflogi.  

Argymhellion 

 Mae angen i staff sy’n rheoli gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion feddu 
ar ddealltwriaeth lawn o foeseg broffesiynol a chod ymarfer gwaith 
ieuenctid. Mae angen i weithwyr ieuenctid gynorthwyo â hyn trwy 
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gyfeirio eu rheolwyr at adroddiadau perthnasol a chyrff proffesiynol 
megis yr Asiantaeth Genedlaethol Ieuenctid30. 

 Arolwg rhychwantu i weld a allai gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion 
gael eu rheoli’n effeithiol gan yr ysgol ble maent yn gweithio, ac 
arweiniad, cymorth a goruchwyliaeth broffesiynol yn cael eu cynnig fel 
rhan o gytundeb lefel gwasanaeth â gwasanaethau ieuenctid 
cymunedol. Dylai hyn atal gweithwyr ieuenctid rhag cael eu dal yn y 
canol rhwng cynlluniau datblygu’r ysgol a blaenoriaethau’r gwasanaeth 
ieuenctid cymunedol. 

 Dylai rheolwyr gweithredol yn yr ysgol a rheolwyr strategol y 
gwasanaeth ieuenctid gwrdd yn rheolaidd â gweithwyr ieuenctid i 
gytuno ar feysydd gwaith cytûn, pennu targedau a mesur canlyniadau. 
Mae enghreifftiau o arferion da sydd eisoes yn digwydd wedi cael eu 
nodi trwy gyfrwng y broses adolygu hon, fel gellir dysgu gwersi 
ohonynt. 

 Dylai gweithwyr ieuenctid gael eu cynrychioli ar gorff llywodraethol yr 
ysgolion ble maent yn gweithio.   

 

ARGYMHELLIAD PEDWAR 

GORUCHWYLIO, HYFFORDDIANT A DATBLYGIAD 
PROFFESIYNOL 

Ar hyn o bryd, nid oes gan weithwyr ieuenctid mewn ysgolion fynediad at 
oruchwyliaeth broffesiynol, hyfforddiant na chyfleoedd i ddatblygu’n 
broffesiynol. Mae gan y rhan fwyaf ohonynt fynediad at hyfforddiant HMS yn 
yr ysgol, ond nid yw hyn yn diwallu anghenion yr elfen o ofal cymdeithasol 
sy’n rhan o waith wedi’i dargedu na’r hyfforddiant gwaith ieuenctid sy’n 
ofynnol i ddiweddaru eu harferion gwaith a sicrhau eu bod yn berthnasol. 

Argymhellion 

 Strwythur goruchwylio ar gyfer gweithwyr ieuenctid sy’n cynnig cymorth 
un ac un ac/neu wedi’i dargedu i ddisgyblion sy’n agored i niwed sydd 
ag anghenion cymhleth, i oruchwylio achosion. Gallai hyn fod yn debyg 
i hawliau gweithwyr cymdeithasol a chwnselwyr ysgolion i gael 
goruchwyliaeth wrth wneud gwaith tebyg. Bydd angen gwneud 
penderfyniadau ynghylch pwy sydd â chyfrifoldeb ariannol a 
gweithredol am hyn a ble cedwir data sensitif ynghylch disgyblion.  

 Mynediad at hyfforddiant gwaith ieuenctid o ansawdd dda i gynnal 
safonau proffesiynol a chynorthwyo â datblygiad proffesiynol. Dylai hyn 
fod yn hawl blynyddol, tebyg i hawl athrawon i gael HMS, a gellid ei 
ddarparu yn rhanbarthol fel gallai gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion 
ddysgu gyda’i gilydd. Os derbynnir yr argymhelliad i ddatblygu 
Gweithwyr Cymorth Ieuenctid mewn ysgolion, bydd ganddynt hwythau 
hawl pro rata hefyd. 

                                                        
30

 Mae fframwaith cymwysterau a moeseg broffesiynol cymwysterau JNC ar gael I’w llwytho I 
lawr o www.nya.org.uk  
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 Cyfleoedd i hyfforddi ar y cyd ar gyfer pob gweithiwr proffesiynol sy’n 
gweithio gyda phobl ifanc i adlewyrchu materion lleol i ddisgyblion e.e. 
cam-fanteisio ar blant a diogelwch ar-lein, anhwylderau bwyta a hunan-
niweidio a chyffuriau. 

 

ARGYMHELLIAD PUMP 

CYFRANNU AT GYMUNED SY’N ANNOG 

Mae gan les disgyblion le amlwg dyledus ar agenda ysgolion yng Nghymru. 
Mae hyn yn ceisio nodi anawsterau disgyblion yn gynnar (academaidd, 
corfforol ac emosiynol) ac ymateb ag ymyraethau sy’n amserol, yn berthnasol 
ac yn effeithiol i ganiatáu i ddisgyblion gyflawni eu gorau glas.  

Mae cynefindra a phresenoldeb rheolaidd yn yr ysgol yn annog pobl ifanc i 
ymgysylltu â gweithwyr ieuenctid, hyd yn oed y rhai sydd eisoes wedi gwrthod 
cymorth gan wasanaethau cymorth eraill i bobl ifanc. Dywed pobl ifanc eu bod 
yn gwerthfawrogi eu hamser yn dysgu gyda gweithwyr ieuenctid, ond maent 
hefyd yn dymuno cael mynediad at gyfleusterau galw heibio a lle diogel i fynd 
iddo pan fyddant yn teimlo fod yr ysgol yn eu gorlethu.   

Argymhellion 

 Lle penodol yn yr ysgol ar gyfer gweithwyr ieuenctid sy’n hawdd mynd 
yno fel bydd disgyblion yn gwybod ble i’w canfod. Dylid cynllunio’r lle 
hwn i edrych a theimlo yn wahanol i ystafell ddosbarth draddodiadol, a 
dylai gynnwys seddau meddal ble gall disgyblion siarad yn rhwydd, lle i 
gynnal gwaith celf a chrefft, cyfleusterau sylfaenol i baratoi bwyd a diod 
(ar gyfer clybiau brecwast a chymorth wedi’r ysgol) ynghyd â lle 
ychwanegol i gynnig darpariaeth addysg amgen. Gellir gweld enghraifft 
o arfer dda yn Ysgol Bryngwyn31 ble mae uned gwaith ieuenctid ar 
wahân wedi cael ei datblygu (yn cynnwys rhandir y tu all i’r uned), i 
sicrhau fod yr holl gymorth a ddarperir gan staff sydd ddim yn athrawon 
mewn un lle. Mae’r ysgol hefyd yn cynnig clwb ieuenctid (i bob disgybl) 
a darpariaeth gan yr ysgol yn ystod y gwyliau, a chaiff hyn oll ei 
gynllunio a’i ddarparu gan weithwyr ieuenctid yr ysgol. Yn hytrach nag 
arwahanu disgyblion sy’n ei ddefnyddio, a allai fod yn bryder, mae hyn 
yn rhan o ethos yr ysgol gyfan i ddatblygu cymunedau cefnogol ble 
bydd bob plentyn yn dysgu ac yn cyflawni. 

 Dylai gweithwyr ieuenctid wneud cyfraniad blaenllaw at dimau lles 
amlbroffesiwn sy’n cynnwys SENCOs, athrawon arweiniol, swyddogion 
lles addysg a gweithwyr iechyd proffesiynol yr ysgol sy’n darparu 
amrywiaeth o gymorth i ddiwallu anghenion cymhleth disgyblion, a 
dylai arbenigedd bob gweithiwr proffesiynol gael ei gydnabod a’i 
werthfawrogi yn gyfartal. 

 Dylai gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion gymryd cyfrifoldeb am wella 
ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd meddwl a lles emosiynol da 
ymhlith yr holl ddisgyblion, trwy gyfrwng pethau fel yr Wythnos Iechyd 

                                                        
31

 Mae enghreifftiau da eraill o hyn yn Ysgol Gyfun Sant Martin yng Nghaerffili ac Ysgol Y 
Grango yn Wrecsam. 
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Meddwl yn ogystal â chynnal gwaith grŵp / gwasanaethau boreol 
ynghylch pynciau penodol e.e. ymdopi â straen arholiadau, 
ymwybyddiaeth ofalgar a magu hyder.   

 Gwasanaethau galw heibio rheolaidd yn ystod yr awr ginio neu ar ôl 
ysgol sy’n cynnig cymorth, cyngor ac arweiniad i bob disgybl ynghylch 
materion yn cynnwys perthnasoedd, iechyd rhywiol a bwlio, a darparu 
mynediad llwybr carlam at wasanaethau eraill, e.e. gwasanaeth 
cwnsela’r ysgol neu nyrs yr ysgol. 

 

ARGYMHELLIAD CHWECH 

ADDYSG AMGEN MEWN YSGOLION 

Mae’r cyfraniad a wneir gan weithwyr ieuenctid at gynorthwyo ac addysgu 
disgyblion sy’n agored i niwed yn cael ei gydnabod a’i werthfawrogi yn 
ddieithriad gan yr ysgolion ble maent wedi’u lleoli. Dywed ysgolion eu bod yn 
gwerthfawrogi gweithwyr ieuenctid yn fawr fel darparwyr pecynnau addysg 
amgen o ansawdd dda sy’n cynnig cyfleoedd i ddisgyblion aros o fewn 
cymuned ysgol, â chymorth wedi’i dargedu. Pwysleisiodd pob ysgol 
bwysigrwydd ceisio cynnal diddordeb disgyblion a gwneud iddynt deimlo eu 
bod yn rhan o gymuned yr ysgol, gan gydnabod pa mor anodd yw hi i ail-
ymgysylltu dysgwyr wedi cyn lleied â phythefnos o waharddiad neu 
absenoldeb anawdurdodedig. 

Mae adborth gan athrawon yn casglu fod gweithwyr ieuenctid yn fwy effeithiol 
am ennyn diddordeb disgyblion mewn addysg amgen na staff addysgu y mae 
hynny yn ‘ychwanegiad’ at eu gwaith addysgu academaidd.  

Argymhellion 

 Parhau i weithio gyda disgyblion blwyddyn 6 gan weithio tuag at bontio 
â chymorth i’r ysgol uwchradd ar gyfer plant sy’n agored i niwed. Yn 
benodol, rhaglenni yn ystod gwyliau’r ysgol sy’n datblygu sgiliau 
cymdeithasol i ymdopi’n well â newid ym Mlwyddyn 7. Gellir parhau â 
hyn yn ystod wythnos gyntaf y tymor newydd, pan fydd gweithwyr 
ieuenctid o Flwyddyn 6 yn sicrhau fod wyneb cyfarwydd yn dal ar gael 
neu’n sicrhau trosglwyddiad â chymorth at weithwyr ieuenctid yn yr 
ysgol uwchradd.   

 Adolygiad o waith gyda disgyblion Blwyddyn 5 i ddeall yn well beth yw 
gwerth ymyrraeth gynnar o’r fath gan weithwyr ieuenctid ac i asesu ai 
hwy yw’r bobl orau i ddarparu hyn oherwydd mae’r plant hyn yn llawer 
iau na’r rhai a gynorthwyir yn draddodiadol trwy waith ieuenctid. 

 Dywed pobl ifanc eu bod yn cael eu cynnwys yn y gwaith o gynllunio a 
phennu cynnwys eu haddysg gyda gweithwyr ieuenctid, sy’n 
cynorthwyo i wneud hynny’n berthnasol i beth sy’n digwydd yn eu 
bywyd nawr ac yn ymateb i wahanol arddulliau dysgu. Dylid hyrwyddo 
hyn fel arfer dda ym mhob ysgol a dylid sefydlu strategaethau i gasglu 
tystiolaeth fel bydd hynny yn sail i ddata gwerthusiadau. 

 Er gall gweithwyr ieuenctid gynnig rhaglenni addysgol o ansawdd dda, 
ni ellir cymryd yn ganiataol y gallant ddiwallu anghenion pob person 
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ifanc, yn enwedig y rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ac/neu 
anableddau dysgu. Mae angen monitro hyn i sicrhau nad yw gweithwyr 
ieuenctid yn llenwi’r bylchau statudol y dylai athrawon arbenigol eu 
llenwi.  

 Os bydd pobl ifanc yn dewis peidio ymgysylltu ag addysg amgen neu 
dderbyn cymorth gwaith ieuenctid, rhaid parchu hyn a dylid ymchwilio i 
fathau eraill o gymorth a buddsoddi’n ariannol ynddynt, er enghraifft, 
rhaglenni rheoli dicter arbenigol neu raglenni ar gyfer troseddwyr rhyw. 

 

ARGYMHELLIAD SAITH 

CYFRANNU AT ABCH AC AT ARHP 

Er bod ysgolion wedi dweud fod ganddynt athrawon sydd eisoes yn darparu 
ABCh mewn ysgolion, derbynnid yn gyffredinol fod ansawdd y gwaith yn 
amrywio’n sylweddol rhwng ysgolion. Mae gan weithwyr ieuenctid sgiliau 
hanfodol o ran darparu ABCh  ac arbenigedd ynghylch ARhP sy’n newydd, yn 
berthnasol ac yn ddiddorol i bobl ifanc, a dylid defnyddio’r sgiliau hyn yn yr 
ysgol, nid â grwpiau wedi’u targedu yn unig, ond mewn ffyrdd eraill hefyd. 

Argymhellion 

 Dylai ysgolion ystyried datblygu’r rôl sydd gan weithwyr ieuenctid o ran 
darparu ABCh, nid â grwpiau wedi’u targedu yn unig, ond dylid 
defnyddio eu harbenigedd ym maes addysg gymdeithasol o fewn 
dosbarthiadau prif ffrwd hefyd. 

 Datblygu rôl ymgynghorol i weithwyr ieuenctid i gynorthwyo athrawon 
ABCh wrth iddynt ddatblygu cwricwlwm sy’n diwallu anghenion pobl 
ifanc a hyrwyddo perthnasoedd cadarnhaol i bawb. 

 Dylai gweithwyr rannu adnoddau ac arferion gwaith ieuenctid o 
ansawdd dda ym maes ARhP ag athrawon mewn cydnabyddiaeth o’u 
gwybodaeth arbenigol, nid yn unig o’r pwnc, ond hefyd o’r materion 
sy’n bwysig ar hyn o bryd i bobl ifanc yn y cymunedau maent yn eu 
cynorthwyo. Gellid gwneud hyn trwy sesiynau HMS gyda’r hwyr, wedi’u 
hwyluso gan weithwyr ieuenctid, a/neu trwy roi cyfleoedd i athrawon 
weld gweithwyr ieuenctid yn cyflwyno gweithdai ABCh i bobl ifanc i 
weld sut gall addysg anffurfiol ennyn diddordeb a gwella dysgu.  

 Dylai rhestr o adnoddau gwaith ieuenctid cymeradwy ym meysydd 
ABCh ac ARhP ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4 fod ar gael i bob 
athro ABCh, ynghyd â gweithdai ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ wedi’u hwyluso 
gan arbenigwyr ar waith ieuenctid i ddangos sut i’w defnyddio yn 
effeithiol. Dylai’r  adnoddau hyn fod ar gael yn Gymraeg ac yn 
Saesneg, wedi’u cymeradwyo gan Adran Addysg Llywodraeth Cymru, 
ac wedi’u hariannu’n ganolog. Yn ogystal â gwella profiad dysgu pobl 
ifanc, byddai hyn hefyd yn darparu llinell sylfaen y gellid mesur 
effeithiolrwydd gwersi ABCh mewn cymhariaeth â hi. 

 Mynd ati i hyrwyddo addysg ABCh wedi’i llunio ar y cyd, sy’n cydnabod 
arbenigedd a phrofiad pobl ifanc, e.e. trwy brosiectau addysg gyfoed 
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neu fentora cyfoedion, ac yn eu cynnwys yn y gwaith o ddatblygu 
cwricwlwm sy’n diwallu anghenion ac yn cydnabod arddulliau dysgu 
gwahanol. Gellir cynnal peilot o’r dull hwn mewn ysgolion ledled Cymru 
i asesu a yw ABCh wedi’i llunio ar y cyd yn ennyn mwy o ddiddordeb 
na dulliau traddodiadol dan arweiniad athrawon. 

 

 

ARGYMHELLIAD WYTH 

CYFRANNU AT ADDYSG DINASYDDIAETH 

Mae Addysg Dinasyddiaeth yn rhan o’r cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru 
ers 1991, ac yn orfodol mewn ysgolion uwchradd ers 2002. Ei diben yw 
‘paratoi disgyblion at fywyd fel dinasyddion ymgysylltiedig a chyflawni ei 
chyfleoedd, ei heriau a’i chyfrifoldebau.’ 32 Fodd bynnag, bu dadlau ynghylch 
sut mae ysgolion yn darparu Addysg Dinasyddiaeth a beth yw ei safle o fewn 
amserlenni ysgolion sydd eisoes yn orlawn. 

Yn ystod yr adolygiad hwn, ni ddywedodd unrhyw ysgolion fod gweithwyr 
ieuenctid yn darparu Addysg Dinasyddiaeth, er eu bod yn cyfrannu at hyn 
trwy bethau fel eu gwaith gyda chynghorau ysgolion. Dylid cofio am gyfraniad 
sylweddol gweithwyr ieuenctid at ddatblygu astudiaethau Cymreig a hyrwyddo 
diwylliant Cymru mewn ysgolion ac yn y gymuned hefyd.  

Argymhellion 

 Dylai ysgolion gynnwys gweithwyr ieuenctid yn y gwaith o gynllunio 
cwricwlwm Addysg Dinasyddiaeth a’i darparu i sicrhau ei bod yn 
diwallu anghenion arddulliau dysgu gwahanol ac yn adlewyrchu 
anghenion pobl ifanc wrth iddynt aeddfedu yn oedolion. Dylai hyn 
gynnwys sgiliau bywyd fel cyllidebu, rheoli a chynllunio ariannol yn 
ogystal â sgiliau dinasyddiaeth, e.e. dadlau, gwneud cyflwyniadau a 
gwleidyddiaeth (â ‘g’ fach). 

 Parhau i ddatblygu a chynorthwyo â chyfleoedd i bobl ifanc gyfranogi 
trwy gyfrwng cynghorau a fforymau ieuenctid ac ati a thrwy brosiectau 
ymgynghori i lywio gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc a gwella 
ymwybyddiaeth o faterion ieuenctid. Dylai hyn gynnwys pobl ifanc sy’n 
cael eu tangynrychioli yn draddodiadol.  

 
 

ARGYMHELLIAD NAW 

YR IAITH GYMRAEG A HANES A DIWYLLIANT CYMRU 

Fe wnaeth ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg siarad am y cyfraniad a 
wneir gan weithwyr ieuenctid yn yr ysgol ac yn y gymuned at brosiectau sy’n 
cynnwys hanes Cymru, diwylliant Cymru, a gwaith sy’n pontio’r cenedlaethau 
mewn perthynas â Chymru. 

Argymhellion 

                                                        
32

 Y Sefydliad Dinasyddiaeth (2016) http://www.doingsmsc.org.uk/citizenship/  
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 Dylid cydnabod y cyfraniad gwerthfawr a wneir gan weithwyr ieuenctid 
mewn ysgolion at addysg sy’n hybu hanes a diwylliant Cymru yn 
ogystal ag archwilio’r hunaniaeth genedlaethol ac ystyr bod yn Gymry 
yn y 21ain ganrif.   

 Dylid datblygu prosiect celf/crefft blynyddol sy’n pontio’r cenedlaethau, 
wedi’i hwyluso gan weithwyr ieuenctid ledled Cymru gan ddefnyddio’r 
cysylltiadau sydd ganddynt eisoes â chymunedau. Gallai hyn ymwneud 
â phwnc hanes cymdeithasol gwahanol bob blwyddyn, e.e. gwaith a 
diwydiant, bywyd teuluoedd, ymfudo neu’r amgylchedd, a gallai arwain 
at arddangosfa deithiol o waith yn cynnwys cyfraniadau o bob cwr o 
Gymru i wella ymwybyddiaeth o dreftadaeth Cymru, annog cydlyniant 
cymunedau, a dathlu amrywiaeth.  

 Datblygu cysylltiadau â phrosiectau gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg 
ym mhob ardal fel gall disgyblion ymarfer y Gymraeg mewn 
amgylcheddau cymdeithasol. 

 Nodi cyfleoedd i bobl ifanc gyfranogi mewn gwaith gwirfoddol a 
phrosiectau addysg gyfoed cyfrwng Cymraeg, yn enwedig y rhai sy’n 
arwain at ganlyniad achrededig.  

 

ARGYMHELLIAD DEG 

DANGOS CANLYNIADAU 

Er ei bod hi wedi bod yn anodd yn hanesyddol i fesur canlyniadau gwaith 
ieuenctid, mae gwaith ieuenctid mewn ysgolion yn mabwysiadu dulliau 
presennol ysgolion o gyfuno data meintiol.  

Argymhellion 

 Fframwaith cytûn sy’n elwa o ddulliau casglu data presennol a 
ddefnyddir gan ysgolion i ddangos canlyniadau'r holl waith ieuenctid 
mewn ysgolion yng Nghymru. Bydd hyn yn darparu data llinell sylfaen 
ar ffurf y gellir eu defnyddio i lunio cynlluniau strategol. 

 Cynnwys barn a safbwyntiau pobl ifanc yn yr holl adolygiadau, 
adroddiadau ac ymgynghoriadau ynghylch datblygiad gwaith ieuenctid 
mewn ysgolion.   

 

ARGYMHELLIAD UN AR DDEG 

GWAITH YN Y GYMUNED A GYDA THEULUOEDD 

O ganlyniad i’r perthnasoedd a ddatblygir gyda gweithwyr ieuenctid mewn 
ysgolion, dywed ysgolion fod rhagor o ddefnydd yn cael ei wneud o 
wasanaethau ieuenctid yn y gymuned gan bobl ifanc sydd wedi gwrthod 
hynny yn flaenorol neu heb ddangos unrhyw ddiddordeb blaenorol mewn 
cyfranogi mewn gweithgareddau cadarnhaol y tu allan i’r ysgol. Mae hyn yn 
cynnwys pobl ifanc sydd wedi dod i sylw’r ysgol a gwasanaethau cymorth lleol 
eraill oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol neu fentrus.  

Mae rhieni yn ystyried fod gweithwyr ieuenctid yn bobl ‘ddiogel’ i siarad â hwy, 
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er caiff terfynau eu cyfrinachedd eu hegluro’n glir a bydd gweithwyr ieuenctid 
yn datgan yn eglur y byddant yn rhannu gwybodaeth ag ysgolion pan fydd hi’n 
briodol iddynt wneud hynny. Ble mae arferion da eisoes yn bodoli, bydd 
athrawon yn defnyddio’r perthnasoedd hyn i ddatblygu eu perthnasoedd eu 
hunain ac yn gwahodd rhieni i’r ysgol. 

Argymhellion: 

 Parhau i ddatblygu’r llwybrau tuag at waith yn y gymuned, hyrwyddo 
cyfleoedd i wirfoddoli a mwynhau gweithgareddau cadarnhaol y tu allan 
i oriau’r ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol.  

 Datblygu cysylltiadau cryf â gwasanaethau cymorth eraill i bobl ifanc, 
yn cynnwys asiantaethau fel y gwasanaeth troseddwyr ifanc a’r 
gwasanaethau ieuenctid gwirfoddol, a defnyddio’r ysgol fel man 
cyfarfod i greu partneriaethau cymunedol cryf a chwalu’r rhwystrau sy’n 
atal pobl rhag cael gwasanaethau lleol, e.e. iechyd. 

 Hyrwyddo gwasanaethau cymorth lleol i rieni trwy weithdai magu plant 
dan arweiniad gweithwyr ieuenctid, e.e. ymwybyddiaeth o gyffuriau ac 
alcohol neu reoli dyledion, neu drefnu ‘Ffeiriau Rhieni’ i ddatblygu gallu 
a chryfhau’r cymorth sydd ar gael i rieni. 

 Cyfleoedd i rieni/gofalwyr gwrdd ag athrawon a gweithwyr ieuenctid 
sy’n addysgu eu plentyn mewn nosweithiau rhieni. Bydd hyn yn ceisio 
datblygu partneriaethau cryfach rhwng y cartref a’r ysgol, sy’n gwneud i 
rieni deimlo eu bod yn cael eu cynnwys ac yr ymgynghorir â hwy 
ynghylch addysg gyfannol eu plant, a’u bod yn gallu cynorthwyo yn well 
â dysgu yn y cartref.    
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ATODIAD 1  
Tabl o’r ysgolion a gyfrannodd at yr adroddiad hwn 
 

1 Canolfan Yr Afon (PRU) Blaenau Gwent 

2 Ysgol Sefydledig Brynmawr Blaenau Gwent 

3 Ysgol Y Grango Wrecsam 

4 Ysgol Rhosnesni Wrecsam 

5 Ysgol Cil-y-coed Sir Fynwy 

6 Ysgol Gyfun Trefynwy Sir Fynwy 

7 Ysgol Bro Morgannwg Bro Morgannwg 

8 Ysgol Gyfun Bryn Hafren Bro Morgannwg 

9 Ysgol Gymunedol Glynrhedynog  RhCT 

10 Ysgol Gyfun Bryn Celynnog RhCT 

11 Ysgol Gyfun Garth Olwg RhCT 

12 Ysgol Gymunedol Dylan Thomas Abertawe 

13 Ysgol Uwchradd Prestatyn Sir Ddinbych 

14 Ysgol Bryngwyn Sir Gaerfyrddin 

15 Ysgol Maes Y Gwendraeth Sir Gaerfyrddin 

16 Ysgol Gyfun Croesyceiliog Torfaen 

17 Ysgol Uwchradd Cwmbrân Torfaen 

18 Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt Powys 

19 Ysgol Uwchradd Bedwas Caerffili 

20 Ysgol Gynradd Aberbargod Caerffili 

21 Ysgol Gynradd Sant Iago Caerffili 

22 Ysgol Lewis i Fechgyn, Pengam Caerffili 

23 Ysgol Gyfun Sant Martin Caerffili 

24 Ysgol Uwchradd Dyffryn Casnewydd 

25 Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Ioan  Casnewydd 

26 Ysgol Uwchradd Henry Richard Ceredigion 

27 Ysgol Bro Pedr Ceredigion 

28 Ysgol Gyfun Aberaeron  Ceredigion 

29 Ysgol Aberteifi Ceredigion 

30 Ysgol Dyffryn Teifi Ceredigion 
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Atodiad 2 
FFRAMWAITH CYFWELD YSGOLION  
 
Enw'r ysgol _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  cyfrwng Cymraeg / Saesneg

   

Cyfeiriad: 
 

Ffôn: 
 
Enw’r sawl a gyfwelir _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Rôl yn yr ysgol _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dyddiad: 
 
______________________________________________________________ 
 
 
1. A oes gennych chi weithwyr ieuenctid yn eich ysgol ar hyn o bryd?  

OES / NAC OES 

 

Os oes, ers faint a beth yw eu gwaith? 
 
Os nac oes, pam ddim? 
 
ADRAN 1 – POBL IFANC 

1. Beth yn eich barn chi yw'r buddion i bobl ifanc o gael gweithwyr ieuenctid 
mewn ysgol?  
 
2. Sut mae rôl gweithwyr ieuenctid yn wahanol i rôl gweithwyr proffesiynol 
eraill sy'n gweithio gyda myfyrwyr mewn ysgol? 
 
3. Sut hoffech chi weld rôl y gweithwyr ieuenctid yn cael ei ddatblygu yn eich 
ysgol i sicrhau rhagor o ddeilliannau gwell i fyfyrwyr? 
 
4. Enghreifftiau o arferion da presennol 
 
ADRAN B – YR YSGOL A’R STAFF 

1. Beth yn eich barn chi yw'r buddion o gael gweithwyr ieuenctid mewn ysgol?  
 
2. Sut allai gweithwyr ieuenctid wella addysg ABCh mewn ysgolion? 
 
3. Pa gyfraniad all gweithwyr ieuenctid ei wneud at addysg Dinasyddiaeth? 
 
ADRAN C – Y GYMUNED A DINASYDDIAETH 

1. Beth yn eich barn chi yw'r buddion i’r gymuned o gael gweithwyr ieuenctid 
mewn ysgol?  
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2. Sut allai gwaith ieuenctid yn yr ysgol gyfrannu at leihau ymddygiad 
gwrthgymdeithasol y tu allan i wersi ac o fewn y gymuned? 
 

ADRAN D – HERIAU A CHYFLEOEDD 

1. Beth yw’r heriau a wynebir gan dîm amlddisgyblaethol sy’n gweithio o fewn 
amgylchedd ysgol?  
 
2. Mae’n debyg y bydd perthnasoedd gweithwyr ieuenctid â phobl ifanc yn 
wahanol i berthnasoedd athrawon â phobl ifanc, ond yr un mor werthfawr. Sut 
allwn ni sicrhau fod moeseg broffesiynol gweithwyr ieuenctid ac athrawon fel 
ei gilydd yn cael eu parchu a’u cynnal? 
 
3. Beth yn eich barn chi fydd y prif gyfleoedd i waith ieuenctid o fewn 
ysgolion?  

 

ADRAN E - ARGYMHELLION 

 
1. Gan ystyried y dyfodol, sut ydych chi’n gweld ehangu gwaith ieuenctid o 
fewn ysgolion yn datblygu i’w botensial llawn?   
 
2. Beth ddylai ddigwydd yn eich barn chi i gyflawni hynny? 
 
3. Sylwadau ychwanegol a rhagor o enghreifftiau o arferion da:  
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Atodiad 3 
Adborth gan bobl ifanc 
Dyma ddetholiad o’r adborth a gafwyd gan bobl ifanc ynghylch eu profiadau o 
waith ieuenctid yn yr ysgol a’u barn am hynny. 
 
The Hub, Ysgol Gynradd Aberbargod (Caerffili) 

‘Mae ein gweithwyr ieuenctid yn ddifyr, ysbrydoledig, aruthrol, da iawn, gofalgar ac 
yn ein helpu ni i siarad am bethau sy’n ein pryderu ni, eich helpu chi pan fyddwch 
chi’n nerfus, gwneud pob mathau o weithgareddau ac yn rhoi cyfle i chi gael seibiant 
pan fydd pethau’n mynd yn ormod yn y dosbarth. (Disgyblion bl 5/6) 

‘Rwy’n falch y gallaf i fynd i’r Hub oherwydd rwy’n mynd i lai o drybini yn y dosbarth 
nawr.’ (Disgybl bl 6) 

‘Rwy’n cynrychioli’r ysgol ar y Fforwm Iau ac rwy’n falch iawn o hynny. Nid oeddwn i 
erioed wedi gwneud unrhyw beth fel hyn cyn cychwyn mynd i’r Hub.’ (Disgybl bl 6) 
 
The Hub, Ysgol Gynradd Sant Iago, Caerffili 

‘Rwy’n hoffi mynd i’r Hub. Gallwch chi rannu eich emosiynau ac efallai bydd gennych 
chi rywbeth yr hoffech chi ddweud na allwch chi ddweud wrth neb arall. Gall y 
gweithwyr ieuenctid ddatrys problemau mawr hyd yn oed.’ (Disgyblion bl 5/6) 

‘Rwy’n hoffi gallu siarad am unrhyw beth, yn enwedig pethau trist. Pe bawn I’m 
dweud hynny wrth fy nosbarth, mae’n debyg y bydden nhw’n chwerthin am fy mhen i. 
Os byddwch chi’n gofyn i Deb ddweud rhywbeth wrth Mrs Bounds (SENCO), bydd 
hi’n siwr o wneud hynny.’ (Disgybl bl 6) 

‘Byddwch yn teimlo’n well pan fyddwch chi’n dweud pethau wrth y gweithwyr 
ieuenctid. Ni fyddwch chi’n cadw pethau i chi eich hun.’ (Disgybl bl 6) 
 
‘Roeddem ni’n teimlo y gallem ni rannu ein pethau heb iddyn nhw fynd at bobl eraill – 
oni bai ein bod ni’n dymuno hynny.  Roeddem ni’n gallu cadw beth roeddem wedi’i 
ddweud ‘yn yr ystafell’ oni bai ein bod ni mewn perygl.’ (Disgybl bl 6) 
 
Ysgol Bryngwyn (Sir Gaerfyrddin) 
‘Bydd Tim yn fy helpu fi â fy mhroblemau, os bydd arnaf i angen help mae’n fy neall i 
a fy niwylliant – bydd e ar gael i mi ar adegau anodd.’ 

‘Fe wnaeth Tim a finnau gwblhau Prosiect Jet ac fe wnaeth hynny wneud i mi 
deimlo’n well amdanaf i fy hun, ac mae’n dangos y gallaf i gyflawni beth bynnag 
rwy’n dymuno’i gyflawni os gwnaf fy ngorau.’ 

Mae’r berthynas gyda’r gweithiwr ieuenctid yn wahanol i athro oherwydd: ‘gallwch chi 
ddweud pethau preifat iawn a bydd e’n eich cefnogi.’ 

 ‘Gall eich gweithiwr ieuenctid eich helpu â’ch problemau a’ch pryderon.’ 

‘Byddan nhw’n gwrando ac yn rhoi mwy o sylw i beth fyddwch chi’n ei ddweud.’ 

‘Mae e’n deall rhagor ac yn gwneud addysg yn hwyl hefyd.’ 

‘Gallaf ymddwyn yn normal a dweud beth bynnag rwy’n dymuno’i ddweud.’ 

‘Mae fy ngweithiwr ieuenctid yn gwneud i mi deimlo’n fodlon mynd i’r ysgol.’ 

‘Gallaf ddysgu sgiliau newydd fel sut i drwsio twll mewn teiar a siarad am fy 
mhroblemau hefyd.’ 

‘Hoffem ni gael rhagor o weithwyr ieuenctid os gwelwch yn dda’ 
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‘Mae fy ngweithiwr ieuenctid wedi siarad â fi ac wedi gwneud i mi deimlo’n llai dig a 
dan lai o straen.’ Bl 7 

‘Mae fy ngweithiwr ieuenctid yn gwneud addysg yn hwyl er ein bod ni’n gweithio. 
Rwy’n hoffi’r sesiynau 1:1 a’r gweithgareddau oddi allan i’r ysgol – byddaf i’n hapus 
pan fyddaf yn ei gwmni.’ Bl 7 

‘Rwy’n hoffi cael gweithiwr ieuenctid oherwydd bydd e’n gadael i ni siarad ag e os na 
fydd neb arall ar gael.’ Bl 10 

‘Gallwch chi siarad â nhw yn breifat a byddant yn ymweld â’n cartrefi.’ 

‘Ni all athrawon helpu â phroblemau teuluol ond gall eich gweithiwr ieuenctid.’ 

‘Rwy’n dymuno cael help gan fy ngweithiwr ieuenctid i gael gwared ar fy nicter a 
rhoi’r hyder i mi i ymdopi.’ 
 
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff, Dyffryn (Casnewydd) 

Mae’r berthynas rhwng gweithwyr ieuenctid a staff eraill yr ysgol yn wahanol 
oherwydd ‘fyddwch chi byth mewn trybini â nhw, ni fyddan nhw’n gweiddi ond yn 
gwrando a helpu.’ 

‘Mae fy ngweithiwr ieuenctid wedi fy helpu i baratoi cais am le mewn coleg ac i 
feddwl am y cyrsiau y gallaf eu gwneud. Mae hefyd wedi fy helpu mewn cyfarfodydd 
oherwydd nid wyf i’n teimlo’n ddigon hyderus i ddweud fy marn fy hun.’ ‘ 

‘Rwy’n hoffi gallu siarad â rhywun. Mae gweithwyr ieuenctid yn deall materion yn well 
nag athro.’ 

‘Gallaf fod yn fwy agored gyda fy ngweithiwr ieuenctid, ac rwy’n teimlo fod gwell 
dealltwriaeth. Bydd fy ngweithiwr ieuenctid yn fy helpu i feddwl am atebion i fy 
mhroblemau.’ 

‘Fe gawsom ni sesiwn am y cylch meddyliau cadarnhaol/negyddol, ac mae hynny 
wedi bod yn ddefnyddiol i mi mewn bywyd bob dydd.’  
 
Ysgol Uwchradd Dyffryn 

‘Gallaf siarad â fy ngweithiwr ieuenctid am fy nheimladau a fy emosiynau.’ 

‘Bydd fy ngweithiwr ieuenctid yn fy helpu i reoli fy nicter a siarad yn hyderus.’ 

‘Nid yw fy ngweithiwr ieuenctid yn awdurdodus fel fy athro.’ 

‘Rwy’n hoffi cael gweithiwr ieuenctid yn yr ysgol oherwydd mae’n dda cael rhywun o 
fy mhlaid i; rhywun i siarad ag e, rhywun sy’n malio. 

Beth sy’n ei wneud yn wahanol i’r berthynas ag athro yw ‘mae gan y gweithiwr 
ieuenctid amser i siarad â fi.’ 

‘Rhywbeth sydd wedi bod yn bwysig i mi yw treulio amser gyda fy ngweithiwr 
ieuenctid yn gweithio ar strategaethau i reoli fy ymddygiad.’ 

Sant Martin (Caerffili) 

‘Mae rhywun ar gael bob amser y gallwch chi siarad â nhw yn y prosiect i deuluoedd, 
a gallwch chi ddweud eich problemau wrth eich gweithiwr ieuenctid a bydd yn 
gwrando ac yn helpu.’ 

‘Mae’n haws siarad â’n gweithiwr ieuenctid nag ag athro am broblemau, mae’n fwy 
hamddenol.’ 

‘Mae’r prosiect teuluoedd wedi gwneud gwahaniaeth i mi trwy adael i mi wneud 
pethau na fyddwn i’n eu gwneud fel arfer fel dringo creigiau.  Mwy o hyder ynof i fy 
hun.’ 
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