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Thema 4: Adnodd 1 – Y Cyfnod Sylfaen – Ymgysylltu er mwyn dysguContents

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys y canlynol.

• Cyflwyniad.

• Beth yw’r pethau gorau y gall teuluoedd eu gwneud i gefnogi dysgu?

• Syniadau am ymyraethau. 

• Rhaglenni’r trydydd sector.

• Rhagor o ffynonellau cymorth a gwybodaeth.

• Gweithgaredd – Datblygu promtiau gan rieni/gofalwyr.

Cyflwyniad

Rydyn ni’n gwybod bod yr hyn sy’n digwydd yn y cartref a’r graddau y mae rhieni’n ymwneud 
â’i addysg yn cael effaith arwyddocaol ar ddatblygiad gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol 
y plentyn yn y blynyddoedd cynnar (0–7)1. Os bydd ysgolion a meithrinfeydd yn gallu helpu 
teuluoedd i ddarparu gwell amgylchedd dysgu yn y cartref a chefnogaeth well ar gyfer dysgu 
eu plentyn yn ystod y Cyfnod Sylfaen, byddant yn creu dylanwad cryf i helpu plant i gyflawni 
eu potensial. Credir bod hyn yn arbennig o wir yn achos plant o gefndiroedd difreintiedig.

Gall ysgolion a meithrinfeydd helpu teuluoedd i gefnogi dysg eu plentyn yn y ffyrdd canlynol:

• rhoi gwybod am y ffyrdd gorau i deuluoedd gefnogi dysgu a helpu i baratoi plant ar gyfer 
yr ysgol gynradd

• darparu cyfleoedd dysgu fel teulu er mwyn i deuluoedd ymarfer y sgiliau hyn

• darparu neu fenthyca deunyddiau sy’n ysgogi ac yn helpu teuluoedd i arfer y sgiliau 
hyn gartref.

Beth yw’r pethau gorau y gall teuluoedd eu gwneud i gefnogi dysgu?

Y ffyrdd mwyaf effeithiol i deuluoedd helpu plant i ddysgu yn ystod y Cyfnod Sylfaen yw:

• sgwrsio sy’n hybu chwilfrydedd naturiol y plentyn a’i gariad at ddysgu (bydd  
rhieni/gofalwyr yn ateb 23 o gwestiynau bob awr ar gyfartaledd!) gan feithrin 
sgiliau iaith a chyfathrebu yr un pryd

• chwarae, gan gynnwys chwarae rhannau, i hybu siarad â phwrpas

• darllen storïau, gan siarad am y lluniau

• addysgu caneuon a rhigymau

• chwarae â llythrennau a rhifau, gan dynnu sylw at rifau a siapiau o’u cwmpas  
(e.e. rhifau ar ddrysau)

• peintio a thynnu lluniau

1  Desforges ac Abouchaar (2003) The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievement and adjustment , Adran Addysg a Sgiliau’r DU.
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• meithrin y gallu i weld cyfatebiaeth, e.e. pâr o sanau

• ymweld â’r llyfrgell, amgueddfeydd ac orielau celf

• tripiau awyr agored i barciau, coedwigoedd, traethau

• cefnogi dysgu cymdeithasol ac emosiynol

• helpu i wneud eu plentyn ‘yn barod i ddysgu’ pryd maent yn dechrau yn y flwyddyn 
Dderbyn yn yr ysgol. 

Beth mae ‘bod yn barod i ddysgu’ yn ei olygu?2

Mae plant pedair oed yn tueddu i setlo’n gyflymach yn yr ysgol:

• os oes ganddyn nhw ddigon o iaith i fynegi eu hunain a gofyn cwestiynau (sgiliau iaith cynnar)

• os ydyn nhw’n gallu gwrando ar gyfarwyddiadau a’u dilyn

• os ydyn nhw’n cyd-dynnu â phlant eraill, gan rannu ac aros eu tro

• os ydyn nhw’n mynd i’r toiled ac yn gwisgo ar eu pen eu hunain

• os ydyn nhw’n ymdopi â bod i ffwrdd o’u rhieni/gofalwyr

• os oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn straeon, caneuon a hwiangerddi, tynnu lluniau a 
gwneud pethau

• os ydyn nhw’n gyfarwydd i raddau â llythrennau a rhifau

• os ydyn nhw’n chwilfrydig ynglŷn â’r byd, gyda dymuniad i ddysgu.

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

Syniadau am ymyraethau 

Byddwch chi am ymgynghori â’ch teuluoedd i gael syniad o’r mathau o weithgareddau 
a fyddai’n addas iddyn nhw. Fodd bynnag, dyma rai syniadau i’ch rhoi ar ben ffordd. 

Bydd y syniadau am ymyraethau sydd wedi’u cynnwys isod yn eich helpu i ddatblygu’r gwaith 
yr ydych chi wedi’i wneud yn barod i gynnwys teuluoedd ym mywyd yr ysgol (gweler Thema 3 yn 
y pecyn cymorth hwn ac yn enwedig yr adnodd Ysgol groesawgar (Adnodd 1)) ac yn helpu i fynd 
â theuluoedd ymlaen i’r cam nesaf lle byddant yn gweithio fel partneriaid gyda’r ysgol neu’r 
feithrinfa i gefnogi dysg eu plentyn. Efallai y bydd o gymorth hefyd i chi edrych ar y syniadau am 
ymyraethau yn yr adnodd Oedran ysgol gynradd 7–11 – ymgysylltu er mwyn dysgu (Thema 4: 
Adnodd 2) yn y pecyn cymorth hwn gan ei bod yn bosibl y byddwch chi’n gallu addasu rhai o’r 
syniadau hyn i’w defnyddio gyda phlant iau.

Cyfarfodydd croeso – cyfarfodydd yn nhymor yr haf ar gyfer rhieni/gofalwyr newydd a sesiynau 
blasu wedyn lle bydd y plant yn treulio bore yn eu hystafell ddosbarth newydd yn ymgynefino 
â’u hamgylchedd dysgu newydd (gweler yr adnodd Trosglwyddo (Thema 3: Adnodd 4) yn y 
pecyn cymorth hwn).

Taflenni croeso – ar ddechrau pob blwyddyn, darparwch daflen syml, ddeniadol a hawdd ei 
darllen i deuluoedd am yr hyn y bydd y plant yn ei ddysgu a sut y gall rhieni/gofalwyr gefnogi 
hynny yn y cartref. Gallech chi dynnu sylw rhieni/gofalwyr at daflen Llywodraeth Cymru Sut mae 

2  Bydd cyflwyno asesiad sylfaenol Proffil y Cyfnod Sylfaen ym Medi 2015 o gymorth i ddiffinio ystyr parodrwydd am yr ysgol yng Nghymru.

dysgu.llyw.cymru/amddifadedd
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fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen?3 sy’n amlinellu beth fydd eu plentyn yn ei ddysgu 
yn y Cyfnod Sylfaen ac yn egluro sut y gallan nhw gefnogi’r dysgu hwnnw. 

Gallech chi greu deunydd i’w arddangos yn nerbynfa’r ysgol sydd hefyd yn cyfleu’r ffaith bod 
yr ysgol/meithrinfa yn gweld gwerth mawr mewn gweithio gyda theuluoedd fel partneriaid 
yn nysgu eu plentyn.

Gweithdai teuluol ar ddarllen – mae tystiolaeth yn dangos bod hyfforddi rhieni/gofalwyr i 
addysgu sgiliau darllen penodol i’w plant yn gallu bod mwy na dwywaith yn fwy effeithiol 
nag annog rhieni/gofalwyr i wrando ar eu plentyn yn darllen4, yn enwedig os cânt eu 
hyfforddi i ddefnyddio’r un technegau â’r ysgol (e.e. ffoneg). Gallai ysgolion gynnal 
gweithdai gydag aelodau o deuluoedd, yn ystod oriau ysgol neu y tu allan iddynt, er mwyn 
helpu’r oedolion i feithrin y sgiliau sydd eu hangen i helpu eu plentyn i ddysgu darllen.

Gweithdai teuluol ar rifedd – mae tystiolaeth ddibynadwy hefyd fod addysgu rhieni/gofalwyr 
i helpu eu plentyn i feithrin sgiliau rhifedd yn gallu bod yn effeithiol iawn. Gellid seilio hyn ar 
yr ymgyrch ‘Mae eich geiriau’n cyfri’ (learning.gov.wales/docs/learningwales/news/140228-what-
you-say-counts-cy.pdf) sy’n annog rhieni/gofalwyr i roi’r gorau i ddweud “Fedra i ddim gwneud 
mathemateg” o flaen eu plant.

Gweithdai teuluol i feithrin sgiliau rhieni/gofalwyr – mae ymchwil wedi dangos mai’r 
rhaglenni cymorth i rieni sy’n fwyaf effeithiol yw’r rheini sy’n canolbwyntio ar ddeilliannau 
academaidd yn ogystal â hyfforddiant mewn sgiliau rhianta5. Gallech gynnal gweithdai i 
helpu teuluoedd i feithrin sgiliau rhianta, fel rhai ar gyfer datblygu strategaethau disgyblu a 
sgiliau coetsio cadarnhaol, a fydd yn creu amgylchedd da yn y cartref i gefnogi dysgu. Gallech 
fanteisio ar arbenigedd mewn cefnogi rhianta sydd ar gael gan asiantaethau eraill yn y sector 
cyhoeddus neu’r trydydd sector, ac ar gymorth gan y grŵp rhieni/gofalwyr yn yr ysgol. 

Rhaid bod yn ofalus wrth ddisgrifio gweithdai a gwahodd pobl i gymryd rhan i beidio â 
stigmateiddio neu greu canfyddiad bod rhieni/gofalwyr yn cael eu labelu’n ‘rhieni/gofalwyr 
gwael’. Dylech chi ddisgwyl y bydd rhieni/gofalwyr am gydweithio â chi i helpu eu plant 
i wneud cynnydd yn yr ysgol a dylech chi gyfleu’r disgwyliad hwnnw iddyn nhw – wedyn 
gallwch recriwtio pobl i ymuno drwy ddisgwyl iddynt gymryd rhan yn hytrach na thrwy 
wahoddiad.

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru Rhianta yng Nghymru: Canllawiau ar ymgysylltiad a chymorth6 
(2014) yn cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol am yr arferion gorau ar gyfer cefnogi 
rhianta.

Rhaglenni Dysgu fel Teulu – gall Rhaglenni Dysgu fel Teulu sy’n cynnwys plant a’u teuluoedd 
gyda’i gilydd mewn gweithgareddau dysgu yn ddefnyddiol iawn ar gyfer teuluoedd sy’n 
ymwneud yn llai â dysg eu plentyn ar hyn o bryd, neu ar gyfer teuluoedd sydd â lefel isel 
o sgiliau llythrennedd a rhifedd. Trafodir y rhain yn yr adnodd Rhaglenni Dysgu fel Teulu 
(Thema 4: Adnodd 5) yn y pecyn cymorth hwn.

3  www.llyw.cymru/educationandskills/earlyyearshome/foundation-phase/?lang=cy 
4  Goodall a Vorhaus (2011) Review of Best Practice in Parental Engagement Practitioners Summary Adran Addysg y DU.
5  Goodall a Vorhaus (2011) Review of Best Practice in Parental Engagement Practitioners Summary Adran Addysg y DU.
6  gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/?lang=cy 
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Diwrnodau aros i chwarae – lle mae rhieni neu ofalwyr yn dod i’r lleoliad yn yr ysgol, yn treulio 
amser yn chwarae dan arweiniad gyda’u plentyn, ac yn dod i ddeall yn well beth mae eu plentyn 
yn cael ei addysgu, a sut y mae plant yn dysgu drwy chwarae. Wedyn cynigir syniadau ymarferol 
iddynt am gemau a gweithgareddau i’w defnyddio gyda’u plant yn y cartref.

Sachau stori/bagiau gweithgareddau – darparu neu fenthyca deunyddiau fel y gall  
rhieni/gofalwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda’u plentyn gartref,  
e.e. llyfr gyda phyped, CD o ganeuon. 

Llyfrau stori wedi’u creu gan deuluoedd – 
grymuso plant i greu neu ddramateiddio eu 
storïau eu hunain. Dangoswyd bod hyn yn 
ffordd effeithiol o hybu datblygiad iaith cynnar. 
Bydd yn gweithio orau os bydd y storïau’n 
ymwneud â materion sy’n bwysig iddynt, a nhw 
eu hunain neu eraill sy’n bwysig iddynt yn brif 
gymeriadau. 

Gallai’r ysgol/meithrinfa helpu teuluoedd dros 
gyfnod o wythnosau neu fisoedd i greu llyfr 
stori syml am y teulu (e.e. llyfrau ‘Rydw i…’ 
a storïau am enwau eu plant) sy’n cynnwys 
lluniau a geiriau, gyda’r bwriad o hyrwyddo trafod rhwng y rhiant/gofalwr a’r plentyn yn y 
cartref. Bydd angen cynnal gweithdy ar y dechrau gyda rhieni/gofalwyr (yn ogystal â’r plant) 
yn ôl pob tebyg. Mae’r Early Authors Program7 wedi darparu ymyrraeth o’r math hwn (ond 
yn yr ystafell ddosbarth yn hytrach na’r cartref) ac wedi dangos ei fod yn gwella’r defnydd 
mynegiadol a derbyngar o iaith gan blant.

Mewn cwrs a dreialwyd mewn ysgolion meithrin gan Fenter Llythrennedd a Rhifedd 
Oedolion Midlothian yn yr Alban, roedd rhieni a gofalwyr wedi dysgu i ddefnyddio camerâu 
a chefnogi dysg eu plentyn yr un pryd. Ar ôl cynnal sesiwn gychwynnol yn y feithrinfa, aeth y 
rhieni/gofalwyr â’r camerâu adref a recordio eu plentyn yn dysgu. Wedyn roedd tiwtor TG a 
thiwtor llythrennedd wedi gweithio gyda’r rhieni/gofalwyr yn ystafell gyfrifiaduron yr ysgol 
i greu llyfrau stori a oedd yn cynnwys testun ac effeithiau arbennig. Nid oedd y rhan fwyaf 
o’r rhieni/gofalwyr wedi cael unrhyw brofiad blaenorol o ddefnyddio cyfrifiaduron ac roedd 
y rhieni/gofalwyr a’r plant wrth eu bodd yn arfer eu sgiliau newydd.

Gweithgareddau rhieni/gofalwyr – gweithgareddau byr i’w cyflawni gan deuluoedd yn y 
cartref i holi a sgwrsio â’u plant er mwyn datblygu meysydd topig a sgiliau y mae’r plentyn yn 
eu dysgu yn y Cyfnod Sylfaen. Ceir enghraifft ar ddiwedd yr adnodd hwn. Cofiwch gynnwys lle 
i deuluoedd roi eu hadborth.

7   Bernhard et al. (2008). “Read my story!” Using the Early Authors Program to Promote Early Literacy Among Diverse, Urban Preschool Children in Poverty Taylor & Francis Group, 
LLC

“ Parents who were given 
interactive homework and were 
trained on how to support that 
homework, doubled the amount 
of time they spent on helping 
their children … and their children 
performed the best. ”
Battle-Bailey et al. (2004) The Effects of Interactive 
Reading Homework and Parent Involvement on 
Children’s Inference Responses Springer
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Cymryd rhan mewn dysgu drwy gyfryngau 
cymdeithasol – gellir cynnwys y gymuned mewn 
dysgu drwy gyfryngau cymdeithasol, e.e. drwy 
rannu fideos o rywun yn dweud stori neu’n 
gwneud mathemateg neu drwy ysgrifennu blog 
am ffyrdd o helpu plant i ddysgu. Mae Estyn 
wedi darparu enghraifft o’r arferion gorau ar 
gyfer gwneud hyn8.

Rhith-amgylcheddau dysgu – drwy ddarparu 
gwybodaeth ar-lein hawdd ei deall i deuluoedd 
am gynnydd eu plentyn, gallwch eu helpu i ymgysylltu.

Hwb+ yw llwyfan dysgu Llywodraeth Cymru. Mae’n gwbl ddwyieithog ac yn gallu cynnig ateb 
unigol y gellir ei addasu ar gyfer pob ysgol yng Nghymru. 

Yn ogystal â chynnig nifer o atebion pwysig i ysgolion ar y we (gweler isod), bydd Hwb+ 
yn rhoi cyfle i ysgolion danysgrifio ar gyfer darparu cyfrifon i rieni/gofalwyr ar y llwyfan. 
Bydd hyn yn caniatáu i rieni/gofalwyr gael gafael ar wybodaeth benodol am eu plentyn ac 
yn cryfhau cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol ymhellach.

Mae Hwb+ yn cynnig y cyfleusterau canlynol i bob ysgol yng Nghymru:

• gwefan ar gyfer y cyhoedd

• offer ystafell ddosbarth rhithwir

• hysbysiadau a digwyddiadau

• blogiau, wikis a fforymau

• rhyngwyneb defnyddiwr personol

• y gallu i ddefnyddio Microsoft Office 365 (sy’n cynnwys e-bost Outlook, cynadledda fideo 
drwy Lync, e-Bortffolio a ffrydio rhaglenni craidd Office gan gynnwys Word, Excel a 
PowerPoint).

Ymweld â theuluoedd newydd yn eu cartrefi – er mwyn cael gwybod am y cyfraniad posibl 
gan rieni/gofalwyr y cohort a thrafod unrhyw broblemau neu bryderon wyneb yn wyneb, 
gan ffurfio perthynas dda o’r dechrau.

Gweithdy neu daflen ‘bod yn barod am yr ysgol’ – mae parodrwydd am yr ysgol yn her 
neilltuol i ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig iawn. Ar gyfer teuluoedd y plant sy’n agos 
i oedran y dosbarth Derbyn, cynhaliwch weithdy (ar y cyd ag ysgolion cynradd cyfagos efallai) 
neu ddarparwch daflen ddeniadol, hawdd ei darllen sy’n ymdrin â’r hyn y gall teuluoedd ei 
wneud i gael eu plentyn yn barod am yr ysgol (gweler y blwch ‘Beth mae ‘bod yn barod am 
yr ysgol’ yn ei olygu?’ (tudalen 6), a hefyd yr adnodd Trosglwyddo (Thema 3: Adnodd 4) yn y 
pecyn cymorth hwn). 

8   Astudiaeth achos arfer gorau gan Estyn ar Ysgol Feithrin Cogan, Bro Morgannwg: www.estyn.gov.uk/cymraeg/docViewer-w/289107/Rhannu%20dysgu%20trwy’r%20
cyfryngau%20cymdeithasol/?navmap=33,53,158

9    dysgu.llyw.cymru/amddifadedd

http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/docViewer-w/289107/Rhannu%20dysgu%20trwy’r%20cyfryngau%20cymdeithasol/?navmap=33,53,158
http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/docViewer-w/289107/Rhannu%20dysgu%20trwy’r%20cyfryngau%20cymdeithasol/?navmap=33,53,158
http://dysgu.llyw.cymru/amddifadedd
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Rhaglenni’r trydydd sector

Efallai y byddwch chi hefyd am ystyried manteisio ar wasanaethau sy’n cael eu cynnig gan 
y trydydd sector neu’r sector preifat i’ch helpu i ymgysylltu â’r teuluoedd. Mae rhaglenni’r 
trydydd sector yn gallu cynnig arbenigedd mewn cysylltu â’r gymuned a theuluoedd a helpu 
ysgolion i gyrraedd teuluoedd y byddai’n anodd ymgysylltu â nhw fel arall (gweler hefyd yr 
adnodd Cyrraedd yr holl deuluoedd (Thema 3: Adnodd 3) yn y pecyn cymorth hwn).

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio catalog o raglenni y gall ysgolion eu defnyddio (a 
thalu amdanynt drwy’r Grant Amddifadedd Disgyblion os yw’n briodol): Ymyraethau sydd 
wir yn gweithio: adnoddau gan y trydydd sector a’r sector preifat i ysgolion sy’n mynd i’r afael ag 
amddifadedd9. Mae’r catalog hwn yn cynnwys y rhaglenni canlynol, ymysg eraill, sy’n addas i’r 
blynyddoedd cynnar.

Teuluoedd ac ysgolion gyda’i gilydd/Families and Schools Together (FAST) – ymyrraeth gyflym 
wyth wythnos o hyd sy’n cael ei darparu gan Achub y Plant drwy weithio gyda theuluoedd 
plant tair i wyth oed. Rhaglen rhianta yw hon yn bennaf ac mae’n cefnogi teuluoedd drwy 
gymell ymddygiad da ac ymagwedd gadarnhaol at yr ysgol a dysgu. Mae’n helpu  
rhieni/gofalwyr i gymryd mwy o ran yn addysg eu plentyn fel eu bod yn gallu cefnogi dysgu 
a datblygiad yn y cartref. Bydd teuluoedd yn cymryd rhan mewn sesiynau wythnosol dwy awr 
a hanner o hyd sy’n cynnwys trafod, gemau, canu a gweithgareddau i grwpiau, ynghyd â 
phryd o fwyd i’r teulu. Ar ôl y sesiynau i grwpiau, cynhelir cyfarfodydd misol gan deuluoedd 
sydd eisoes wedi symud ymlaen o’r rhaglen FAST. 

Blynyddoedd Rhyfeddol – set o raglenni ar gyfer rhieni/gofalwyr, plant ac athrawon 
i hyrwyddo sgiliau cymdeithasol ac ymddygiad cadarnhaol yn yr ystafell ddosbarth. 
Dangoswyd ei bod yn ymyrraeth effeithiol i atal ac ymdrin â phroblemau ymddygiad. 
Mae’r rhaglenni’n addas i fabanod a phlant bach, plant cyn ysgol a phlant o oedran ysgol. 
Mae’r elfennau darparu craidd yn cynnwys trafod, gwylio clipiau fideo i helpu’r cyfranogwr i 
adnabod sgiliau allweddol, ymarfer sgiliau drwy chwarae rôl a gweithgareddau yn y cartref 
neu’r ystafell ddosbarth er mwyn cynnwys a chynnal y sgiliau mewn ymddygiad cyffredinol. 

Buddsoddwyr mewn Teuluoedd – achrediad tebyg i Eco-ysgolion yw hwn sy’n gallu helpu 
ysgolion i archwilio a gwella eu hymgysylltu â’r gymuned a theuluoedd. Bydd cyfle i ennill 
yr achrediad bob tair blynedd ar ôl cyflwyno portffolio o dystiolaeth a chynllun datblygu 
a derbyn ymweliad gan asesydd hyfforddedig. 

Grwpiau Anogaeth – darpariaeth arbenigol yn lleoliadau’r blynyddoedd cynnar ac ysgolion 
cynradd ac uwchradd ar gyfer dysgwyr sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac 
ymddygiadol. Mae hefyd yn helpu i godi pontydd gyda theuluoedd a’u cynnwys yn nysgu 
eu plentyn.

Dull Solihull – ei nod yw gwella iechyd a lles emosiynol rhieni/gofalwyr, dysgwyr a staff, yn 
ogystal â’r ymgysylltu â theuluoedd. Mae’n arbennig o addas i deuluoedd â phlant (0–18 
oed) sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae ei gwrs rhianta ‘Deall ymddygiad eich 
plentyn’ wedi ennill Nod Ansawdd CANparent ac mae fersiwn ar-lein o’r cwrs ar gael hefyd. 
Mae hyfforddiant ysgol gyfan ar gael hefyd i athrawon a staff cymorth.

9   www.learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/150417-pdg-third-cy.pdf

10    dysgu.llyw.cymru/amddifadedd

http://www.learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/150417-pdg-third-cy.pdf
http://dysgu.llyw.cymru/amddifadedd
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Cryfhau Teuluoedd, Cryfhau Cymunedau – rhaglen rianta 13 wythnos o hyd i’w defnyddio yn 
y blynyddoedd cynnar ac mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae wedi’i defnyddio gyda 
theuluoedd o nifer o gefndiroedd gwahanol gan gynnwys rhai mewn cymunedau ar y cyrion, 
a’r rheini sydd â phroblemau sy’n ymwneud â chyffuriau, alcohol neu drais.

Yn ogystal â hyn, mae Barnardo’s Cymru yn cynnig amrywiaeth o ymyraethau yn yr ysgol, gan 
gynnwys gwasanaethau cymorth i deuluoedd, addysg a chwarae yn y blynyddoedd cynnar, 
a gwasanaethau arbenigol i blant maeth a phlant wedi’u mabwysiadu, plant troseddwyr, 
gofalwyr ifanc ac eraill. 

Rhagor o ffynonellau cymorth a gwybodaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu ymgyrch ‘Mae addysg yn dechrau yn 
y cartref’ i annog rhieni/gofalwyr i gymryd mwy o ran yn nysgu eu plentyn – 
‘bydd y pethau bach rydych chi’n eu gwneud gartref yn helpu’ch plentyn 
i wneud yn well o lawer yn yr ysgol’. Gall ysgolion gael rhagor o wybodaeth ar wefan yr 
ymgyrch yn www.llyw.cymru/topics/educationandskills/schoolshome/parents/?lang=cy. Mae tudalen 
Facebook ar gyfer rhieni a gofalwyr sy’n cynnig cynghorion a dolenni ar gyfer gwefannau 
sy’n gallu eu helpu i gefnogi dysg eu plentyn yn www.facebook.com/dechraucartref. Gall rhieni/
gofalwyr hefyd fynd i www.gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/parents/?lang=cy 

Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog i gefnogi llythrennedd plant sy’n dechrau yn 
y dosbarth Derbyn yn yr holl ysgolion a gynhelir yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn darparu 
adnoddau i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth ac i helpu rhieni/gofalwyr yn y cartref i 
gyflawni eu rôl hanfodol fel partneriaid yn nysgu eu plant. Gellir cael rhagor o wybodaeth 
yn poridrwystori.booktrust.org.uk/cy

Mae gwefan NHS Choices yn cynnwys canllaw rhyngweithiol ar ddatblygiad plant o’u geni 
hyd bum mlwydd oed. Mae’n disgrifio’r cerrig milltir ar hyd y ffordd ac yn cynnwys fideos 
a chyngor i rieni/gofalwyr www.nhs.uk/Tools/Pages/birthtofive.aspx#close yn ogystal â thudalen 
sy’n cynnig cyngor buddiol i rieni/gofalwyr ar sut i baratoi eu plentyn ar gyfer yr ysgol ac 
sy’n cynnwys fideos o’r ffordd i addysgu plentyn i ddal ysgrifbin.  
www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/teaching-child-essentials.aspx#close 

Mae gwefan Dull Solihull yn cynnwys taflenni gwybodaeth i rieni/gofalwyr ar ‘Development 
and emotional milestones’ a ‘Brain development through childhood’ ar gyfer plant o’u geni 
hyd bedair blwydd oed. solihullapproachparenting.com 

Mae NSPCC wedi cyhoeddi nifer o daflenni ar gyfer rhieni/gofalwyr gan gynnwys rhai sy’n 
ymwneud â rhianta cadarnhaol. Mae rhai ohonynt ar gael yn Gymraeg. Mae hefyd yn darparu 
llinell gymorth i rieni/gofalwyr (Ffôn: 0808 800 5000, e-bost: help@nspcc.org.uk neu negeseuon 
testun 88858). www.nspcc.org.uk/help-and-advice/for-parents/for-parents-hub_wda96726.html 

Mae canllawiau ar arferion da a dewis o adnoddau ar ddysgu yn y cartref yn y blynyddoedd 
cynnar ar gael i’w lawrlwytho ar wefan Parenting UK.  
www.parentinguk.org/resources/early-home-learning-matters-a-brief-guide

Mae gwefan Family Lives yn cynnwys clipiau fideo, taflenni i’w lawrlwytho, a chyngor a 
gwybodaeth arall ar-lein: www.familylives.org.uk Mae’n cynnwys adran ar gemau i’w chwarae 
gan rieni/gofalwyr gyda’u plentyn i’w helpu i ddysgu a datblygu, ac i’w ddifyrru.  
www.familylives.org.uk/advice/toddler-preschool/learning-play

dysgu.llyw.cymru/amddifadedd

http://www.llyw.cymru/topics/educationandskills/schoolshome/parents/?lang=cy
http://www.facebook.com/dechraucartref
http://www.gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/parents/?lang=cy
http://poridrwystori.booktrust.org.uk/cy
http://www.nhs.uk/Tools/Pages/birthtofive.aspx#close
http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/teaching-child-essentials.aspx#close
http://solihullapproachparenting.com
mailto:help%40nspcc.org.uk?subject=
http://www.nspcc.org.uk/help-and-advice/for-parents/for-parents-hub_wda96726.html
http://www.parentinguk.org/resources/early-home-learning-matters-a-brief-guide/
http://www.familylives.org.uk/advice/toddler-preschool/learning-play/
http://dysgu.llyw.cymru/amddifadedd
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Mae’r daflen wybodaeth Chwarae a’r blynyddoedd cynnar: genedigaeth i saith oed, a gynhyrchwyd 
gan Chwarae Cymru, yn trafod beth yw chwarae a’i bwysigrwydd ar gyfer datblygiad plant yn y 
blynyddoedd cynnar (o’u geni hyd saith mlwydd oed). Mae hefyd yn ymdrin â phwysigrwydd rôl 
oedolion, eiriolaeth a hawl y plentyn i chwarae. www.chwaraecymru.org.uk/cym/taflennigwybodaeth 

Mae gwefan ‘Talk To Your Baby’ y Literacy Trust yn cynnwys cyfres o gynghorion byr i  
rieni/gofalwyr ac ymarferwyr i helpu plant i feithrin sgiliau da ar gyfer siarad a gwrando.  
Mae pob taflen ar gael yn ddwyieithog mewn 13 o ieithoedd.  
www.literacytrust.org.uk/talk_to_your_baby/resources/418_q 

Mae gwefan ‘Words for Life’ y Literacy Trust yn cynnig cyngor ac adnoddau i rieni a gofalwyr 
i helpu eu plant i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a llythrennedd hanfodol. www.wordsforlife.org.uk

Elusen cyfathrebu plant yw I CAN sy’n darparu gwybodaeth, cyngor, adnoddau a chymorth 
i rieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i gwrdd ag anghenion cyfathrebu plant. Mae I CAN 
hefyd yn darparu gwasanaeth cymorth ac ymholiadau sydd ar gael ar-lein ar wefan Talking Point 
ac yn bersonol drwy ei asesiadau iaith a lleferydd amlddisgyblaethol i blant.  
Ffôn: 020 7843 2544 neu e-bost: help@ican.org.uk, www.ican.org.uk

Mae Peers Early Education Partnership (PEEP) wedi datblygu deunyddiau Learning Together 
i gynorthwyo rhieni/gofalwyr ac ymarferwyr. Mae’n cynnig gwybodaeth a syniadau am bethau 
i’w gwneud gartref gan rieni/gofalwyr ar gyfer babanod a phlant hyd bedair blwydd oed. 
Gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan Peers Early Education Partnership.  
www.peep.org.uk/section.asp?id=30andcachefixer=cf17225978334996. 

Mae hefyd yn rhedeg llinell gymorth gyfrinachol am ddim yn Saesneg ar gyfer rhieni a 
gofalwyr rhwng 7am a hanner nos. Mae rhieni a gofalwyr yng Nghymru yn gallu ei defnyddio 
(Ffôn: 0808 800 2222).

Mae Cynllun Bibliotherapi i blant a theuluoedd yn cael ei redeg yn ardaloedd y rhan fwyaf 
o’r awdurdodau lleol. Gellir cymeradwyo llyfr priodol i rieni a gofalwyr o restr o lyfrau 
hunangymorth sydd wedi’u hargymell gan arbenigwyr a’u hadolygu gan weithwyr proffesiynol 
a rhieni/gofalwyr eraill. Bydd y llyfr sydd wedi’i argymell ar gael drwy’r llyfrgell leol. Mae rhestr 
ar gael yma o’r llyfrau sydd wedi’u hargymell: www.nhsdirect.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/
bibliotherapy?locale=cy 

Gweithgaredd – Datblygu promtiau gan rieni/gofalwyr

Mae’r gweithgaredd i’w gyflawni gan deuluoedd yn y cartref sy’n datblygu meysydd topig a 
sgiliau y mae’r plentyn yn eu dysgu yn y Cyfnod Sylfaen. Rhaid cynllunio’r tasgau fel bod plant 
a rhieni/gofalwyr yn gallu eu gwneud gyda’i gilydd yn y cartref gan ddefnyddio eitemau pob 
dydd. Dylai’r gweithgareddau fod yn eithaf byr a dylen nhw ysgogi deialog a thrafod rhwng 
rhieni/gofalwyr a phlant. Mae’n bwysig nad ydynt yn cynnwys jargon.

Bydd athrawon sy’n dilyn yr arfer gorau yn cynnwys rhieni/gofalwyr yn y broses o gynllunio’r 
gweithgaredd hwn (drwy ystyried eu barn am y ffordd orau i’w gwneud yn briodol/defnyddiol/
pleserus). Mae hefyd yn bwysig bod rhieni/gofalwyr a phlant yn gallu rhoi adborth am 
y gweithgaredd i’r athro dosbarth/athrawes ddosbarth – a bod camau’n cael eu cymryd ar sail 
yr adborth hwn.

Efallai y bydd angen rhagor o wybodaeth ar rieni/gofalwyr (heblaw am yr wybodaeth ar gyfer 
y gweithgaredd) sy’n egluro’r cysylltiad rhwng y gweithgaredd a’r hyn sy’n cael ei addysgu yn 
yr ysgol.

dysgu.llyw.cymru/amddifadedd
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Enghraifft o bromt gan rieni/gofalwyr

Dosbarth: Enw:

Pwnc: Gwyddoniaeth Topig: Sut mae pethau’n tyfu

Beth rydyn ni’n ei ddysgu yn y dosbarth:

Plannu hadau a’u gwylio’n tyfu, eu mesur bob 
wythnos, a llunio siart

Dysgu yn y cartref:

Byddwch chi’n cael hwyl wrth ddysgu am y pethau 
sydd eu hangen ar blanhigion er mwyn tyfu drwy 
wneud y gweithgaredd hwn gyda’ch gilydd: 

resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/factors_plant_growth/
cym/Cyflwiniad/MainSessionPart2.htm 

Beth sy’n digwydd i blanhigyn:

• os nad yw’n cael ei ddyfrio?

• os yw’n cael ei gadw mewn lle oer?

• os yw’n cael ei gadw mewn lle tywyll?

Beth wnaethon ni, beth roedden ni’n siarad amdano, beth roedden ni wedi’i ddarganfod:  
(I’w lenwi gan y plentyn – drwy dynnu lluniau neu wneud nodiadau)

Adborth: Sut oedd y gweithgaredd hwn? (i’w lenwi gan blant)

 Anodd Iawn Hawdd

Adborth: Sut oedd y gweithgaredd hwn? (i’w lenwi gan aelod o’r teulu) – croeso i’ch sylwadau

A fyddech chi’n hoffi trafod hyn ymhellach ag athro/athrawes eich plentyn?  
(ticiwch y blwch os byddech chi)

dysgu.llyw.cymru/amddifadedd

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/factors_plant_growth/cym/Cyflwiniad/MainSessionPart2.htm
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http://dysgu.llyw.cymru/amddifadedd
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Thema 4: Adnodd 2 – Oedran ysgol gynradd 7–11 – Ymgysylltu er mwyn dysgu

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys y canlynol.

• Cyflwyniad.

• Beth yw’r pethau gorau y gall teuluoedd eu gwneud i gefnogi dysgu?

• Syniadau am ymyraethau i gymell teuluoedd i gefnogi dysgu mewn ysgolion cynradd.

• Rhaglenni’r trydydd sector a’r sector preifat.

• Rhagor o ffynonellau cymorth a gwybodaeth i ysgolion ac i rieni/gofalwyr.

Cyflwyniad

Rhwng 7 ac 11 oed, bydd cyrhaeddiad addysgol y plentyn a’i ddatblygiad gwybyddol, 
cymdeithasol ac emosiynol yn dibynnu’n helaeth ar yr hyn sy’n digwydd yn y cartref – 
ei ‘amgylchedd dysgu yn y cartref’ a’r graddau y mae ei rieni’n ymwneud â’i ddysgu10. Os gall 
ysgolion helpu teuluoedd i ddarparu gwell amgylchedd dysgu yn y cartref a chefnogaeth well 
ar gyfer dysgu eu plentyn, byddant yn creu dylanwad cryf i helpu plant i gyflawni eu potensial. 
Credir bod hyn yn arbennig o wir yn achos plant o gefndiroedd difreintiedig.

Nid pwy yw’r rhieni/gofalwyr sy’n bwysig, ond yr hyn y maen nhw’n ei wneud. Wrth i blant 
fynd yn hŷn, bydd llawer o rieni/gofalwyr yn dechrau teimlo na allan nhw helpu, gan nad ydyn 
nhw bellach yn gallu ymdopi â mathemateg neu ieithoedd eraill – ond nid eu gwybodaeth am 
y pwnc sy’n cyfrif ond y ffaith eu bod yn cymryd diddordeb yn yr hyn y mae plant yn ei wneud 
a’i ddysgu.

Gall ysgolion cynradd helpu teuluoedd i gefnogi dysg eu plentyn yn y ffyrdd canlynol:

• rhoi gwybod am y ffyrdd gorau i deuluoedd gefnogi dysgu

• darparu cyfleoedd dysgu fel teulu er mwyn i deuluoedd ymarfer y sgiliau hyn

• darparu neu fenthyca deunyddiau sy’n ysgogi teuluoedd i arfer y sgiliau hyn gartref.

Beth yw’r pethau gorau y gall teuluoedd eu gwneud i gefnogi dysgu?

Rhwng 7 ac 11 oed, y ffyrdd mwyaf effeithiol i deuluoedd helpu plant i ddysgu yw:

• dangos diddordeb yn eu hysgol a’u gweithgareddau ysgol

• cyfleu’r ffaith bod addysg yn werthfawr a’u helpu i deimlo eu bod yn perthyn yn 
yr ysgol

• gofalu eu bod yn mynd i’r gwely ar amser rheolaidd, yn cael brecwast ac yn mynd 
i’r ysgol

• treulio 10 munud y diwrnod yn darllen gyda’r plentyn – nid yw’n bwysig beth yw’r 
testun na lle maent yn darllen.

• manteisio ar gyfleoedd mewn bywyd pob dydd i ddefnyddio rhifau a sôn am  
“pa mor fawr/pa faint/pa nifer”

• tripiau i’r amgueddfa, llyfrgell ac orielau celf a gweithgareddau allgwricwlar

• gweithio gyda’r ysgol i helpu’r plentyn i ddelio ag unrhyw faterion penodol

• cefnogi dysgu cymdeithasol ac emosiynol. 

10   Desforges ac Abouchaar (2003) The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievement and adjustment, Adran Addysg a Sgiliau’r DU.

dysgu.llyw.cymru/amddifadedd
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Syniadau am ymyraethau i gymell teuluoedd i gefnogi dysgu mewn 
ysgolion cynradd

Byddwch chi am ymgynghori â’ch teuluoedd i gael syniad o’r mathau o weithgareddau 
a fyddai’n addas iddyn nhw. Fodd bynnag, dyma rai syniadau i’ch rhoi ar ben ffordd. 

Bydd y syniadau am ymyraethau sydd wedi’u cynnwys isod yn eich helpu i ddatblygu’r gwaith 
yr ydych chi wedi’i wneud yn barod i gynnwys teuluoedd ym mywyd yr ysgol (gweler Thema 3 
yn y pecyn cymorth hwn ac yn enwedig yr adnodd Ysgol groesawgar (Thema 3: Adnodd 
1)) ac yn helpu i fynd â theuluoedd ymlaen i’r cam nesaf lle byddant yn gweithio fel 
partneriaid gyda’r ysgol i gefnogi dysg eu plentyn. Efallai y bydd o gymorth hefyd i chi 
edrych ar y syniadau am ymyraethau yn yr adnodd Cyfnod Sylfaen – Ymgysylltu er mwyn 
dysgu (Adnodd 1) yn y pecyn cymorth hwn (ar gyfer dysgwyr 3–7 oed) gan ei bod yn bosibl 
y byddwch chi’n gallu addasu rhai o’r syniadau hyn i’w defnyddio gyda phlant hŷn.

Taflenni croeso – ar ddechrau pob blwyddyn, darparwch daflen syml, ddeniadol a hawdd ei 
darllen (a’i rhoi ar wefan yr ysgol hefyd) i deuluoedd am yr hyn y bydd y plant yn ei ddysgu yn 
yr ysgol a sut y gall rhieni/gofalwyr gefnogi hynny yn y cartref. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cynhyrchu taflen Sut roedd yr ysgol heddiw? Canllaw ar ysgolion cynradd i rieni a gofalwyr plant 7 i 
11 oed11 sy’n disgrifio beth fydd eu plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol a sut y gallant gefnogi’r 
dysgu hwnnw. Efallai y byddwch chi am ychwanegu at hynny, neu greu deunydd amdano 
i’w arddangos yn nerbynfa’r ysgol, sy’n egluro’r ffyrdd gorau i deuluoedd gefnogi dysgu eu 
plant. Byddwch chi hefyd yn gallu cyfleu’r ffaith bod yr ysgol yn gweld gwerth mawr mewn 
gweithio gyda theuluoedd fel partneriaid yn nysgu eu plentyn, neu ddarparu gwybodaeth 
neu egwyddorion sylfaenol ynghylch cyfathrebu rhwng teuluoedd a’r ysgol.

Cyfathrebu â rhieni/gofalwyr bob wythnos drwy ddyddiadur cartref–ysgol – bydd rhai 
ysgolion cynradd yn datblygu dyddiadur cartref–ysgol. Ei bwrpas yw gwella’r cyfathrebu 
rhwng y cartref a’r ysgol yn ogystal â darparu gwybodaeth allweddol i deuluoedd a dysgwyr. 
Er enghraifft, byddai’r dyddiadur yn gallu:

• darparu gwybodaeth am yr hyn y mae’r plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol

• darparu gwybodaeth am y ffyrdd gorau i deuluoedd gefnogi dysg eu plentyn

• disgrifio gweithgareddau gwaith cartref/dysgu yn y cartref i’w cyflawni gan deuluoedd 
gyda’u plentyn (a chanllawiau hawdd eu dilyn i’r rhiant/gofalwr ar y ffordd orau o 
gyflawni’r dasg)

11  www.llyw.cymru/topics/educationandskills/schoolshome/parents/how-was-school-today-guide-to-primary-school/?lang=cy 

“ In schools with active communication with parents, children made better 
academic progress in reading and mathematics and showed better  
self-regulation.” 
Sammons et al. (2007) The Influence of School and Teaching Quality on Children’s Progress in Primary School, 
Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd y DU

dysgu.llyw.cymru/amddifadedd
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• bod yn gofnod darllen

• cynnig lle i deuluoedd a phlant roi adborth ar y gweithgaredd. Gofalwch eich bod yn 
cydnabod yr adborth ac yn rhoi gwybod i deuluoedd sut yr ydych chi’n bwriadu ymateb 
iddo oherwydd, os na fyddwch yn gwneud hynny, gallai rhieni/gofalwyr gredu bod 
hynny’n dangos nad yw’r ysgol yn cymryd sylw ohonynt 

• bod yn gyfrwng i’r ysgol anfon mathau eraill o wybodaeth. 

Y manteision yw bod hyn yn rhoi man cychwyn i rieni/gofalwyr wrth drafod â’u plentyn beth 
y mae wedi’i ddysgu yn yr ysgol, a bod plant yn cael eu hysgogi i adolygu beth y maent wedi’i 
ddysgu bob wythnos. Hefyd bydd teuluoedd yn cael syniad gwell o ddisgwyliadau’r ysgol o 
ran gwaith cartref ac awgrymiadau am y ffyrdd gorau o gyflawni’r gweithgareddau gyda’u 
plentyn. Mae’r dyddiadur hefyd yn ffordd hwylus a rheolaidd i staff gyfathrebu â theuluoedd. 
Os bydd ffurf y dyddiadur yn cael ei datblygu drwy gydweithio â theuluoedd, yna bydd staff 
hefyd yn cael syniad gwell o’r mathau o weithgareddau y mae rhieni/gofalwyr am eu cael ar 
gyfer dysgu yn y cartref. Byddai’r ysgol hefyd yn gallu darparu llyfrau am ddysgu ac arddulliau 
dysgu i’w benthyca gan deuluoedd. Darparwch le yn y dyddiadur i rieni/gofalwyr a dysgwyr 
gael rhoi adborth am eu profiad o’r dasg gwaith cartref (e.e. mae angen rhoi mwy o help 
iddo ar y topig hwn/mae wedi cael ychydig o help i’w gwblhau/mae wedi’i gwblhau ar ei ben 
ei hun…).

Gweithdai teuluol ar ddarllen – mae tystiolaeth 
yn dangos bod hyfforddi rhieni/gofalwyr 
i addysgu sgiliau darllen penodol yn gallu 
bod mwy na dwywaith yn fwy effeithiol nag 
annog rhieni/gofalwyr i wrando ar eu plentyn 
yn darllen12, yn enwedig os cânt eu hyfforddi 
i ddefnyddio’r un technegau â’r ysgol (e.e. 
ffoneg). Gallai ysgolion gynnal gweithdai 
gydag aelodau o deuluoedd, yn ystod oriau 
ysgol neu y tu allan iddynt, er mwyn helpu’r 
oedolion i feithrin y sgiliau sydd eu hangen i 
helpu eu plentyn i ddysgu darllen. 

Gweithdai teuluol ar rifedd – mae tystiolaeth 
ddibynadwy hefyd fod addysgu rhieni/gofalwyr 
i helpu eu plentyn i feithrin sgiliau rhifedd yn gallu bod yn effeithiol iawn. Gellid seilio hyn ar 
yr ymgyrch ‘Mae eich geiriau’n cyfri’ (learning.gov.wales/docs/learningwales/news/140228-what-
you-say-counts-cy.pdf) sy’n annog rhieni/gofalwyr i roi’r gorau i ddweud “Fedra i ddim gwneud 
mathemateg” o flaen eu plant. Roedd un ysgol wedi trefnu i ddysgwyr gynhyrchu fideo ar 
gyfer rhieni/gofalwyr i egluro’r dulliau mathemateg a addysgwyd iddyn nhw yn yr ysgol i’w 
helpu i wneud rhifyddeg pen.

12  Goodall a Vorhaus (2011) Review of Best Practice in Parental Engagement Practitioners Summary Adran Addysg y DU.

“ Parents who were given 
interactive homework and were 
trained on how to support 
that homework, doubled the 
amount of time they spent on 
helping their children … and 
their children performed the 
best.” 
Battle-Bailey et al. (2004) The Effects of 
Interactive Reading Homework and Parent 
Involvement on Children’s Inference 
Responses, Springer

dysgu.llyw.cymru/amddifadedddysgu.llyw.cymru/amddifadedd

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/news/140228-what-you-say-counts-cy.pdf
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/news/140228-what-you-say-counts-cy.pdf
http://dysgu.llyw.cymru/amddifadedd
http://dysgu.llyw.cymru/amddifadedd


Wynebu’r her gyda’n gilydd (YGaTh): Thema 4: Adnoddau 1–4

18    

Thema 4: Adnodd 2 – Oedran ysgol gynradd 7–11 – Ymgysylltu er mwyn dysgu

Gweithdai teuluol i feithrin sgiliau rhieni/gofalwyr – mae ymchwil wedi dangos mai’r 
rhaglenni cymorth i rieni sy’n fwyaf effeithiol yw’r rheini sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau 
academaidd yn ogystal â hyfforddiant mewn sgiliau rhianta13. Gallech gynnal gweithdai i 
helpu teuluoedd i feithrin sgiliau rhianta, fel rhai ar gyfer datblygu strategaethau disgyblu 
cadarnhaol a sgiliau hyfforddi, a fydd o gymorth i greu amgylchedd da yn y cartref i gefnogi 
dysgu. Gallech fanteisio ar arbenigedd mewn cefnogi rhianta sydd ar gael gan asiantaethau 
eraill yn y sector cyhoeddus neu’r trydydd sector, ac ar gymorth gan y grŵp rhieni/gofalwyr yn 
yr ysgol. 

Rhaid bod yn ofalus wrth ddisgrifio gweithdai a gwahodd pobl i gymryd rhan i beidio â 
stigmateiddio neu greu canfyddiad bod rhieni/gofalwyr yn cael eu labelu’n ‘rhieni/gofalwyr 
gwael’. Dylech ddisgwyl y bydd rhieni/gofalwyr am gydweithio â chi i helpu eu plant i wneud 
cynnydd yn yr ysgol a dylech chi gyfleu’r disgwyliad hwnnw iddyn nhw – wedyn gallwch 
recriwtio pobl i ymuno drwy ddisgwyl iddynt gymryd rhan yn hytrach na thrwy wahoddiad.

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru Rhianta yng Nghymru: Canllawiau ar ymgysylltiad a 
chymorth14 yn cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol am yr arferion gorau ar gyfer cefnogi 
rhianta.

Gwaith cartref i’r teulu – mae’r rhan fwyaf o’r gwaith cartref mewn ysgolion cynradd yn 
ymwneud â darllen llyfrau, tablau lluosi a phrofion sillafu. Mae tasgau gwaith cartref i’r 
teulu, sydd wedi’u cynllunio’n bwrpasol i’w cwblhau gan y teulu gyda’i gilydd, yn gallu hybu 
diwylliant dysgu, a bydd dysgwyr yn falch yn aml o ddod â’u canlyniadau i’r ysgol i’w dangos. 
Bydd angen ystyried yn ofalus sut i gymell teuluoedd sy’n ymwneud yn llai â dysgu eu plentyn 
i gymryd rhan (gweler yr adnodd Cyrraedd yr holl deuluoedd (Thema 3: Adnodd 3) yn y pecyn 
cymorth hwn), a gofalwch eich bod yn gadael lle i deuluoedd nodi sylwadau am y gwaith 
cartref. 

Yn aml bydd prosiectau gwaith cartref i’r teulu’n brosiectau creadigol sy’n ymhelaethu ar y 
topig y mae’r plentyn yn ei astudio yn yr ysgol, a dim ond deunyddiau pob dydd sydd ar gael 
yn rhwydd i’r teulu y bydd eu hangen (fel arall, gall yr ysgol ddarparu’r deunyddiau sydd eu 
hangen). Er enghraifft, gellid gosod tasg sy’n gofyn am lenwi blwch esgidiau ag eitemau y 
mae’r plentyn yn credu y byddan nhw’n ei gymell i ysgrifennu, a gofyn i’r rhieni/gofalwyr 
drafod dewisiadau’r plentyn yn y cartref. Gellid defnyddio cynnwys y blychau yn y dosbarth ar 
gyfer cyflwyniadau llafar neu ddweud stori. Neu efallai y gellid gofyn i deuluoedd ysgrifennu 
adroddiad ar y cyd am hanes eu teulu yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf neu ddigwyddiad 
hanesyddol arall. Byddai prosiectau eraill yn gallu gofyn am ddefnyddio camerâu neu TG, neu 
feithrin sgiliau llythrennedd a rhifedd penodol. 

Rhaglenni Dysgu fel Teulu – gall Rhaglenni Dysgu fel Teulu sy’n cynnwys plant a’u teuluoedd 
gyda’i gilydd mewn gweithgareddau dysgu yn ddefnyddiol iawn ar gyfer teuluoedd sy’n 
ymwneud yn llai â dysg eu plentyn ar hyn o bryd, neu ar gyfer teuluoedd sydd â lefel isel 
o sgiliau llythrennedd a rhifedd. Trafodir y rhain yn yr adnodd Rhaglenni Dysgu fel Teulu 
(Thema 4: Adnodd 5) yn y pecyn cymorth hwn.

13  Goodall a Vorhaus (2011) Review of Best Practice in Parental Engagement Practitioners Summary Adran Addysg y DU.
14  llyw.cymru/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/?lang=cy 
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Cymryd rhan mewn dysgu drwy gyfryngau cymdeithasol – gellir cynnwys y gymuned mewn 
dysgu drwy gyfryngau cymdeithasol, e.e. drwy rannu fideos o rywun yn dweud stori neu’n 
gwneud mathemateg neu drwy ysgrifennu blog am ffyrdd o helpu plant i ddysgu. Mae Estyn 
wedi darparu enghraifft o’r arferion gorau ar 
gyfer gwneud hyn15.

Rhith-amgylcheddau dysgu – drwy ddarparu 
gwybodaeth ar-lein hawdd ei deall i deuluoedd 
am gynnydd eu plentyn, gallwch eu helpu i 
ymgysylltu. Mae’r canlyniadau o brosiectau 
yn yr UDA yn awgrymu bod darparu cyfle ar-
lein i rieni/gofalwyr weld data ar gynnydd eu 
plentyn yn gallu ysgogi pobl ifanc i wneud yn 
well yn yr ysgol uwchradd.  

Hwb+ yw llwyfan dysgu Llywodraeth Cymru. Mae’n gwbl ddwyieithog ac yn gallu cynnig ateb 
unigol y gellir ei addasu ar gyfer pob ysgol yng Nghymru. 

Yn ogystal â chynnig nifer o atebion pwysig i ysgolion ar y we (gweler isod), bydd Hwb+ yn 
rhoi cyfle i ysgolion danysgrifio ar gyfer darparu cyfrifon i rieni/gofalwyr ar y llwyfan. Bydd hyn 
yn caniatáu i rieni/gofalwyr gael gafael ar wybodaeth benodol am eu plentyn ac yn cryfhau 
cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol ymhellach.

Mae Hwb+ yn cynnig y cyfleusterau canlynol i bob ysgol yng Nghymru:

• gwefan ar gyfer y cyhoedd

• offer ystafell ddosbarth rithiol

• hysbysiadau a digwyddiadau

• blogiau, wikis a fforymau

• rhyngwyneb defnyddiwr personol

• y gallu i ddefnyddio Microsoft Office 365 (sy’n cynnwys e-bost Outlook, cynadledda fideo 
drwy Lync, e-Bortffolio a ffrydio rhaglenni craidd Office gan gynnwys Word, Excel a 
PowerPoint).

Nosweithiau gosod nodau – mae rhai ysgolion yn cynnal nosweithiau ‘gosod nodau’ yn hytrach 
na nosweithiau rhieni/gofalwyr – gan ddefnyddio dull ‘dysgu gweladwy’16 sydd wedi’i seilio ar 
ganfyddiadau ymchwil John Hattie. Mae dysgwyr yn cael eu helpu i asesu eu perfformiad eu 
hunain ac yn dod â’u rhieni/gofalwyr i’r noson gosod nodau lle byddant yn cael cefnogaeth 
gan athro/athrawes i egluro i’w rhieni/gofalwyr beth maent yn gallu ei wneud, a beth maent 
yn bwriadu ei gyflawni erbyn diwedd y flwyddyn academaidd. Gan mai’r dysgwyr eu hunain 
sy’n arwain y noson, gall hyn fod yn ysgogiad mawr i rieni/gofalwyr gymryd rhan gan gymell 
dysgwyr hefyd i gymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu eu hunain.

15    Astudiaeth achos arfer gorau gan Estyn ar Ysgol Feithrin Cogan, Bro Morgannwg: www.estyn.gov.uk/cymraeg/docViewer-w/289107/Rhannu%20dysgu%20trwy’r%20
cyfryngau%20cymdeithasol/?navmap=33,53,158

16  www.visible-learning.org 

“ Levels of parental engagement 
could be improved if schools 
made more use of the potential 
of technology to support  
at-home learning.” 
Goodall a Vorhaus (2011) Review of Best 
Practice in Parental Engagement Practitioners 
Summary, Adran Addysg y DU
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Cynnwys yr holl rieni/gofalwyr mewn prosiect ‘chwarae â mathemateg’ – mae tystiolaeth 
gadarn bod rhaglenni rhifedd i deuluoedd yn gallu cael effaith gadarnhaol ar ddeilliannau 
academaidd. Er mwyn helpu rhieni/gofalwyr i ddysgu sut i feithrin sgiliau rhifedd yn eu 
plentyn, gallech estyn gwahoddiad personol i rieni/gofalwyr i ddod i’r ysgol am awr bob 
wythnos (am bedair wythnos efallai) i chwarae gemau mathemateg gyda’u plentyn, gan 
ddefnyddio’r technegau mathemateg y mae’r plentyn yn eu dysgu yn yr ysgol, e.e. bingo 
mathemateg, go fish, ac ati. Gwahoddwch y teuluoedd i ddewis gêm i fynd â hi adref i’w 
chwarae. Y manteision i blant yw eu bod yn mwynhau treulio amser buddiol gyda’u rhieni/
gofalwyr ac wedyn bod yr oedolyn yn y cartref yn deall beth maent yn ei ddysgu mewn 
mathemateg yn yr ysgol. 

Caffi galw heibio/sesiynau gweithdy – gall y rhain roi syniadau i rieni/gofalwyr am bethau 
ymarferol i’w gwneud gyda’u plentyn yn y cartref.

Diwrnodau ‘Dewch i weld fy ngwaith gorau’ – gallech agor yr ystafell ddosbarth i  
rieni/gofalwyr ar amseroedd penodol neu hyd yn oed eu cynnwys yn rheolaidd mewn rhai 
gwersi fel y bydd rhieni/gofalwyr yn dod i’r ysgol ac yn arsylwi a chymryd rhan mewn gwersi 
er mwyn deall yn well beth sy’n cael ei addysgu i’w plentyn. Bydd rhai ysgolion yn cynnal 
sesiynau wythnosol, ar fore Gwener er enghraifft, lle gall rhieni/gofalwyr ddarllen gyda’u 
plentyn, gyda chymorth staff yr ysgol. Cafwyd bod hyn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer hybu 
datblygiad iaith ymysg plant ifanc, yn enwedig plant sydd â’r Saesneg yn iaith ychwanegol. 

Clwb llyfrau/clwb darllen amlieithog – sefydlwch glwb darllen i rieni/gofalwyr a phlant i’w 
gynnal yn rheolaidd yn y prynhawn i ddarllen llyfr penodol a’i drafod wedyn. Caiff unrhyw 
blentyn gymryd rhan ar yr amod ei fod wedi darllen y llyfr a’i fod yn dod ag oedolyn gydag 
ef sydd hefyd wedi’i ddarllen. Byddwch yn dweud wrth y plant na fydd y fath beth â gwaith 
cartref, adroddiadau ar lyfrau nac atebion anghywir yn y clwb. Bydd y trafod yn para cymaint 
â thri chwarter awr ar gyfer plant hŷn. Bydd y plant iau’n trafod y llyfr am gyfnod byrrach ac 
yn cymryd rhan wedyn mewn gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r llyfr. Mewn clybiau darllen 
amlieithog bydd cyfieithwyr ar y pryd ar gael (wedi’u recriwtio o blith y rhieni/gofalwyr), 
ynghyd â phecynnau stori dwyieithog i’w defnyddio gartref. Arfer da yw cynnwys  
rhieni/gofalwyr wrth gynllunio nosweithiau rhieni/gofalwyr – gweler yr adnodd Ailfeddwl  
am nosweithiau rhieni/gofalwyr (Thema 3: Adnodd 6) yn y pecyn cymorth hwn.

Ocsiwn addewidion – rhowch dasgau sydd wedi’u haddo gan blant (e.e. glanhau’r car, 
tacluso) neu weithgareddau am ddim sydd wedi’u cynnig gan yr ysgol (e.e. amser TG) ar 
ocsiwn o flaen cynulleidfa (e.e. aelodau o deuluoedd). Byddant yn talu am yr eitemau, 
er enghraifft, drwy gynnig pum awr o ddarllen ar amser gwely.  

Rhaglenni’r trydydd sector a’r sector preifat

Efallai y byddwch chi hefyd am ystyried manteisio ar wasanaethau sy’n cael eu cynnig gan 
y trydydd sector neu’r sector preifat i’ch helpu i ymgysylltu â’r teuluoedd. Gall prosiectau 
allanol fod o gymorth mawr wrth weithio gyda theuluoedd ‘anodd eu cyrraedd’ gan eu bod 
yn gallu cynnig arbenigedd mewn cysylltu â’r gymuned a theuluoedd.
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Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio catalog o raglenni y gall ysgolion eu defnyddio (a 
thalu amdanynt drwy’r Grant Amddifadedd Disgyblion os yw’n briodol): Ymyraethau sydd 
wir yn gweithio: adnoddau gan y trydydd sector a’r sector preifat i ysgolion sy’n mynd i’r afael ag 
amddifadedd17. Mae’r catalog hwn yn cynnwys y rhaglenni canlynol, ymysg eraill, sy’n addas 
i ysgolion cynradd.

Family Learning Signature – pecyn i gymell teuluoedd i feddwl am ddysgu a sut y byddan 
nhw, fel teulu, yn gallu rhoi mwy o gefnogaeth i ddysgu yn y cartref. Bydd staff a 
hyfforddwyd yn arbennig yn gwahodd teuluoedd i weithdy i gwblhau’r pecyn a bydd hyn 
yn dangos sut ac ymhle y gellir cryfhau gallu’r teulu i gefnogi dysgu.

Gwerthoedd Teuluol – mae’r cynllun Gwerthoedd Teuluol wedi’i seilio ar set o 22 o 
werthoedd. Bob mis/hanner tymor, bydd yr ysgol yn dewis gwerth penodol fel parch neu 
gydweithrediad ac anfonir pecyn i’r cartref sy’n annog rhieni/gofalwyr neu deuluoedd i 
gymryd rhan mewn cyfres o dasgau hwyliog a heriau y byddant yn eu cynllunio a’u cyflawni 
gyda’i gilydd.

Teuluoedd ac ysgolion gyda’i gilydd/Families and Schools Together (FAST) – ymyrraeth gyflym 
wyth wythnos o hyd sy’n cael ei ddarparu gan Achub y Plant drwy weithio gyda theuluoedd 
plant tair i wyth oed. Rhaglen rhianta yw hon yn bennaf ac mae’n cefnogi teuluoedd drwy 
gymell ymddygiad da ac ymagwedd gadarnhaol at yr ysgol a dysgu.  Mae’n helpu  
rhieni/gofalwyr i gymryd mwy o ran yn addysg eu plentyn fel eu bod yn gallu cefnogi dysg a 
datblygiad yn y cartref. Bydd teuluoedd yn cymryd rhan mewn sesiynau wythnosol dwy awr 
a hanner o hyd sy’n cynnwys trafod, gemau, canu a gweithgareddau i grwpiau, ynghyd â 
phryd o fwyd i’r teulu. Ar ôl y sesiynau i grwpiau, cynhelir cyfarfodydd misol gan deuluoedd 
sydd eisoes wedi symud ymlaen o’r rhaglen FAST. 

Buddsoddwyr mewn Teuluoedd – achrediad tebyg i Eco-ysgolion yw hwn sy’n gallu helpu 
ysgolion i archwilio a gwella eu hymgysylltu â’r gymuned a theuluoedd. Bydd cyfle i ennill 
yr achrediad bob tair blynedd ar ôl cyflwyno portffolio o dystiolaeth a chynllun datblygu 
a derbyn ymweliad gan asesydd hyfforddedig. 

Grwpiau Anogaeth – darpariaeth arbenigol yn lleoliadau’r blynyddoedd cynnar ac ysgolion 
cynradd ac uwchradd ar gyfer dysgwyr sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac 
ymddygiadol. Mae hefyd yn helpu i godi pontydd gyda theuluoedd a’u cynnwys yn nysgu 
eu plentyn.

Dull Solihull – ei nod yw gwella iechyd a lles emosiynol rhieni/gofalwyr, dysgwyr a staff, 
yn ogystal â’r ymgysylltu â theuluoedd. Mae’n arbennig o addas i deuluoedd â phlant  
(0–18 oed) sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae ei gwrs rhianta ‘Deall ymddygiad eich 
plentyn’ wedi ennill Nod Ansawdd CANparent ac mae fersiwn ar-lein o’r cwrs ar gael hefyd. 
Mae hyfforddiant ysgol gyfan ar gael hefyd i athrawon a staff cymorth.

17  www.learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/150417-pdg-third-cy.pdf
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Thema 4: Adnodd 2 – Oedran ysgol gynradd 7–11 – Ymgysylltu er mwyn dysgu

Blynyddoedd Rhyfeddol – set o raglenni ar gyfer rhieni/gofalwyr, plant ac athrawon 
i hyrwyddo sgiliau cymdeithasol ac ymddygiad cadarnhaol yn yr ystafell ddosbarth. 
Dangoswyd ei bod yn ymyrraeth effeithiol i atal ac ymdrin â phroblemau ymddygiad. 
Mae’r rhaglenni’n addas i fabanod a phlant bach, plant cyn ysgol a phlant o oedran ysgol. 
Mae’r elfennau darparu craidd yn cynnwys trafod, gwylio clipiau fideo i helpu’r cyfranogwr 
i adnabod sgiliau allweddol, ymarfer sgiliau drwy chwarae rhan a gweithgareddau yn y 
cartref neu’r ystafell ddosbarth er mwyn cynnwys a chynnal y sgiliau mewn ymddygiad 
cyffredinol. 

Rhagor o ffynonellau cymorth a gwybodaeth i ysgolion ac i rieni/gofalwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu ymgyrch ‘Mae addysg yn dechrau yn 
y cartref’ i annog rhieni/gofalwyr i gymryd mwy o ran yn nysgu eu plentyn – 
‘bydd y pethau bach rydych chi’n eu gwneud gartref yn helpu’ch plentyn i 
wneud yn well o lawer yn yr ysgol’. Gall ysgolion gael rhagor o wybodaeth ar 
wefan yr ymgyrch yn llyw.cymrugov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/
parents/?lang=cy. Mae tudalen Facebook ar gyfer rhieni a gofalwyr sy’n cynnig 
cynghorion a dolenni ar gyfer gwefannau sy’n gallu eu helpu i gefnogi dysg eu plentyn yn  
www.facebook.com/dechraucartref. Gall rhieni/gofalwyr hefyd fynd i 
www.llyw.cymrugov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/parents/?lang=cy 

Mae Rhianta yng Nghymru: Canllawiau ar ymgysylltiad a chymorth Llywodraeth Cymru yn cynnig 
llawer o gyngor i asiantaethau’r sector cyhoeddus sy’n ymwneud â chefnogi  
rhieni/gofalwyr. gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/
parenting-support-guidance/?lang=cy 

Mae NSPCC wedi cyhoeddi nifer o daflenni ar gyfer rhieni/gofalwyr gan gynnwys rhai sy’n 
ymwneud â rhianta cadarnhaol. Mae rhai ohonynt ar gael yn Gymraeg. Mae hefyd yn darparu 
llinell gymorth i rieni/gofalwyr (Ffôn: 0808 800 5000, e-bost: help@nspcc.org.uk neu negeseuon 
testun 88858). www.nspcc.org.uk/search/?query=advice+for+parents 

Mae gwefan ‘Words for Life’ y Literacy Trust yn cynnig cyngor ac adnoddau i rieni a gofalwyr 
i helpu eu plant i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a llythrennedd hanfodol.  
www.wordsforlife.org.uk

Mae gwefan Family Lives yn cynnwys clipiau fideo, taflenni i’w lawrlwytho, a chyngor a 
gwybodaeth arall ar-lein. www.familylives.org.uk

Mae hefyd yn rhedeg llinell gymorth gyfrinachol am ddim yn Saesneg ar gyfer rhieni a 
gofalwyr rhwng 7am a hanner nos. Mae rhieni a gofalwyr yng Nghymru yn gallu ei defnyddio 
(Ffôn: 0808 800 2222).

Mae Cynllun Bibliotherapi i blant a theuluoedd yn cael ei redeg yn ardaloedd y rhan 
fwyaf o’r awdurdodau lleol. Gellir cymeradwyo llyfr priodol i rieni a gofalwyr o restr o 
lyfrau hunangymorth sydd wedi’u hargymell gan arbenigwyr a’u hadolygu gan weithwyr 
proffesiynol a rhieni/gofalwyr eraill. Bydd y llyfr sydd wedi’i argymell ar gael drwy’r llyfrgell 
leol. Mae rhestr ar gael yma o’r llyfrau sydd wedi’u hargymell: www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
lifestylewellbeing/bibliotherapy?locale=cy 
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Thema 4: Adnodd 3 – Ysgolion uwchradd – Ymgysylltu er mwyn dysgu

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys y canlynol.

• Cyflwyniad.

• Beth yw’r pethau gorau i deuluoedd eu gwneud i gefnogi dysgu?

• Syniadau am ymyraethau i gymell teuluoedd i gefnogi dysgu mewn ysgolion uwchradd.

• Rhaglenni’r trydydd sector a’r sector preifat.

• Ffynonellau pellach o gymorth a gwybodaeth i ysgolion ac i rieni/gofalwyr.

Cyflwyniad

Mae’n cael ei gymryd yn ganiataol weithiau nad yw rhieni/gofalwyr na dysgwyr yn awyddus 
i weld teuluoedd yn cymryd rhan fawr yn nysgu’r plentyn yn yr ysgol uwchradd. Fodd bynnag, 
mae ymchwil yn dangos nad yw hyn yn wir. Ar ben hynny, mae tystiolaeth bod mwy o 
ymwneud gan y teulu â dysgu yn gallu arwain 
at gyflawniadau uwch gan fyfyrwyr a derbyn 
mwy ohonynt i addysg ôl-16.

Er hynny, gall teuluoedd wynebu mwy o her 
wrth gefnogi dysgu yn yr ysgol uwchradd 
nag yn yr ysgol gynradd, am fod eu plant 
yn fwy annibynnol, am fod y cwricwlwm yn 
fwy cymhleth, am fod mwy nag un athro 
gan eu plentyn, am fod yr ysgolion yn fwy ac 
yn bellach o’r cartref fel arfer, ac am fod  
rhieni/gofalwyr yn dod i mewn i adeilad yr 
ysgol yn llai aml. 

Rydyn ni’n gwybod bod ymgysylltu effeithiol gan deuluoedd sydd â phlant yn yr ysgol 
uwchradd yn ymwneud â phethau heblaw gwybod neu ddeall yr atebion i dasgau gwaith 
cartref. Y peth pwysig, yn hytrach, yw dangos diddordeb a chynnig cefnogaeth yn y cefndir. 

“ Young people told us of the 
importance they place on 
independence. However, they 
also reiterated – strongly – the 
need they felt for parental 
guidance and interest.” 
Harris a Goodall (2007) Engaging Parents in 
Raising Achievement. Do Parents Know They 
Matter? Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd 
y DU
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Beth yw’r pethau gorau i deuluoedd eu gwneud i gefnogi dysgu?

Yn ystod cyfnod yr ysgol uwchradd, y ffyrdd mwyaf effeithiol i deuluoedd helpu plant 
i ddysgu yw:

• ymddiddori yn y topigau y maen nhw’n eu dilyn yn yr ysgol

• rhoi gwybod am werth addysg, modelu perthnasoedd parchus ag athrawon a helpu 
eu plentyn i deimlo ei fod yn perthyn yn yr ysgol

• eu cymell i ganolbwyntio ar ddysgu a gwaith cartref, gan gefnogi eu 
hymreolaeth hefyd

• gofalu eu bod yn mynd i’r gwely ar amser rheolaidd, yn cael brecwast ac yn mynd 
i’r ysgol

• rhoi gwybod am ddyheadau a dathlu cyflawniadau – sbardunau pwysig i blant o’r 
oed hwn

• darparu amgylchedd yn y cartref lle gallant astudio (heb ddim i dynnu eu sylw)

• annog plant i ddarllen, gan gynnwys darllen i gael gwybod y newyddion diweddaraf

• cynnwys plant mewn tasgau yn y cartref, megis sut i ddeall biliau a chynllunio tripiau 
neu gynllunio i wario/cynilo

• tripiau i amgueddfeydd a chanolfannau celfyddydol a diwylliannol 

• gweithgareddau allgwricwlar, fel chwaraeon, gweithgareddau creadigol a 
diwylliannol, sy’n eu helpu i gymhwyso eu gwybodaeth a meithrin sgiliau cymdeithasol 
ac emosiynol.

Syniadau am ymyraethau i gymell teuluoedd i gefnogi dysgu mewn 
ysgolion uwchradd

Mae ysgolion uwchradd yn gallu helpu teuluoedd i gefnogi dysg eu plentyn yn y ffyrdd canlynol:

• rhoi gwybod am y ffyrdd gorau i deuluoedd gefnogi dysgu

• darparu gwybodaeth glir, berthnasol am yr hyn y mae’r bobl ifanc yn ei astudio, amserlenni 
clir ar gyfer arholiadau ac adolygu, a sut y gall rhieni/gofalwyr eu helpu i astudio

• ymgysylltu â theuluoedd i’w helpu i gefnogi eu plentyn wrth ddewis cyrsiau a chynllunio ar 
gyfer dysgu ôl-16.

Byddwch chi am ymgynghori â’ch teuluoedd i gael syniad o’r mathau o weithgareddau a 
fyddai’n addas iddyn nhw. Fodd bynnag, dyma rai syniadau i’ch rhoi ar ben ffordd. 

Bydd y syniadau am ymyraethau sydd wedi’u cynnwys isod yn eich helpu i ddatblygu’r gwaith yr 
ydych chi wedi’i wneud yn barod i gynnwys teuluoedd ym mywyd yr ysgol (gweler Thema 3 yn 
y pecyn cymorth hwn ac yn enwedig yr adnodd Ysgol groesawgar (Thema 3: Adnodd 1)) ac 
yn helpu i fynd â theuluoedd ymlaen i’r cam nesaf lle byddant yn gweithio fel partneriaid gyda’r 
ysgol i gefnogi dysg eu plentyn. Efallai y bydd o gymorth hefyd i chi edrych ar y syniadau am 
ymyraethau yn yr adnodd Oedran ysgol gynradd 7–11 – Ymgysylltu er mwyn dysgu (Thema 4: 
Adnodd 2) yn y pecyn cymorth hwn gan ei bod yn bosibl y byddwch chi’n gallu addasu rhai o’r 
syniadau hyn i’w defnyddio gyda phlant hŷn. 
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Taflenni croeso – ar ddechrau pob blwyddyn, darparwch daflen syml, ddeniadol a hawdd ei 
darllen (a’i rhoi ar wefan yr ysgol hefyd) i deuluoedd am yr hyn y bydd y plant yn ei ddysgu yn 
yr ysgol a sut y gall rhieni/gofalwyr gefnogi hynny yn y cartref. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cynhyrchu taflen Sut roedd yr ysgol heddiw? Canllaw ar ysgolion uwchradd i rieni a gofalwyr plant 
11 i 14 oed18 ond efallai y byddwch chi am ychwanegu at hynny, neu greu deunydd amdano 
i’w arddangos yn nerbynfa’r ysgol, sy’n egluro’r ffyrdd gorau i deuluoedd gefnogi dysg eu 
plant. Byddwch chi hefyd yn gallu cyfleu’r ffaith bod yr ysgol yn gweld gwerth mawr mewn 
gweithio gyda theuluoedd fel partneriaid yn nysg eu plentyn, neu ddarparu gwybodaeth 
neu egwyddorion sylfaenol ynghylch cyfathrebu rhwng teuluoedd a’r ysgol.

Caffi galw heibio/sesiynau gweithdy ar dopigau sydd wedi’u hawgrymu gan rieni/gofalwyr – 
er enghraifft, datblygu geirfa’r myfyriwr; datblygu strategaethau disgyblu cadarnhaol; 
cefnogi myfyrwyr yn ystod argyfwng; profion ac asesu; dewis cyrsiau; dewisiadau ôl-16;  
talu am addysg ôl-16, ac ati. Byddai angen ystyried yn ofalus sut i ddenu teuluoedd sy’n 
cymryd llai o ran ar hyn o bryd i gyfrannu at ddewis y pynciau ac i ddod i’r gweithdai 
(gweler yr adnodd Cyrraedd yr holl deuluoedd (Thema 3: Adnodd 3) yn y pecyn cymorth hwn).

Gweithdai teuluol i feithrin sgiliau rhieni/gofalwyr – mae ymchwil wedi dangos mai’r 
rhaglenni cymorth i rieni sy’n fwyaf effeithiol yw’r rheini sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau 
academaidd yn ogystal â hyfforddiant mewn sgiliau rhianta. Gallech gynnal gweithdai i helpu 
teuluoedd i feithrin sgiliau rhianta, fel rhai ar gyfer datblygu strategaethau disgyblu a sgiliau 
coetsio cadarnhaol, a fydd o gymorth i greu amgylchedd da yn y cartref i gefnogi dysgu. 
Gallech fanteisio ar arbenigedd mewn cefnogi rhianta sydd ar gael gan asiantaethau eraill yn 
y sector cyhoeddus neu’r trydydd sector, ac ar gymorth gan y grŵp rhieni/gofalwyr yn yr ysgol. 

Rhaid bod yn ofalus wrth ddisgrifio gweithdai a gwahodd pobl i gymryd rhan i beidio â 
stigmateiddio neu greu canfyddiad bod rhieni/gofalwyr yn cael eu labelu’n ‘rhieni/gofalwyr 
gwael’. Dylech ddisgwyl y bydd rhieni/gofalwyr am gydweithio â chi i helpu eu plant i wneud 
cynnydd yn yr ysgol a dylech chi gyfleu’r disgwyliad hwnnw iddyn nhw – wedyn gallwch 
recriwtio pobl i ymuno drwy ddisgwyl iddynt gymryd rhan yn hytrach na thrwy wahoddiad.

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru Rhianta yng Nghymru: Canllawiau ar ymgysylltiad a 
chymorth19 yn cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol am yr arferion gorau ar gyfer 
cefnogi rhianta.

Cynlluniwr myfyriwr – fersiwn o’r dyddiadur cartref–ysgol (gweler yr adnodd Oedran ysgol 
gynradd 7–11 – Ymgysylltu er mwyn dysgu (Thema 4: Adnodd 2) yn y pecyn cymorth hwn) 
wedi’i haddasu ar gyfer dysgwyr hŷn. Gall fod yn sianel gyfathrebu agored rhwng y cartref a’r 
ysgol, yn fan cychwyn i’r teulu wrth drafod â’r plentyn beth y mae wedi’i ddysgu yn yr ysgol. 
Hefyd gall roi mwy o eglurhad i deuluoedd am ddisgwyliadau’r ysgol o ran gwaith cartref a 
chynnig rhai awgrymiadau am y ffyrdd gorau iddynt gefnogi dysg eu plentyn. 

Cofiwch ddarparu lle i deuluoedd a phlant roi adborth am y gweithgaredd. Gofalwch wedyn 
eich bod yn cydnabod yr adborth ac yn rhoi gwybod i deuluoedd sut yr ydych chi’n bwriadu 
ymateb iddo oherwydd, os na fyddwch yn gwneud hynny, gallai rhieni/gofalwyr gredu bod 
hynny’n dangos nad yw’r ysgol yn cymryd sylw ohonynt.

Gallai cynlluniwr myfyriwr ‘rhithwir’ fod yn llai o faich ar amser staff yr ysgol.

18  llyw.cymru/topics/educationandskills/schoolshome/parents/how-was-school-today-guide-to-secondary-school/?lang=cy
19  gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/?lang=cy
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Rhith-amgylcheddau dysgu – drwy ddarparu gwybodaeth ar-lein hawdd ei deall i deuluoedd 
am gynnydd eu plentyn, gallwch eu helpu i ymgysylltu. Mae’r canlyniadau o brosiectau yn yr 
UDA yn awgrymu bod darparu cyfle ar-lein i rieni/gofalwyr weld data ar gynnydd eu plentyn 
yn gallu ysgogi pobl ifanc i wneud yn well yn yr ysgol uwchradd. 

Hwb+ yw llwyfan dysgu Llywodraeth Cymru. Mae’n gwbl ddwyieithog ac yn gallu cynnig ateb 
unigol y gellir ei addasu ar gyfer pob ysgol yng Nghymru. 

Yn ogystal â chynnig nifer o atebion pwysig i ysgolion ar y we (gweler isod), bydd Hwb+ 
yn rhoi cyfle i ysgolion danysgrifio ar gyfer darparu cyfrifon i rieni/gofalwyr ar y llwyfan. 
Bydd hyn yn caniatáu i rieni/gofalwyr gael gafael ar wybodaeth benodol am eu plentyn 
ac yn cryfhau cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol ymhellach.

Mae Hwb+ yn cynnig y cyfleusterau canlynol i bob ysgol yng Nghymru:

• gwefan ar gyfer y cyhoedd

• offer ystafell ddosbarth rithiol

• hysbysiadau a digwyddiadau

• blogiau, wikis a fforymau

• rhyngwyneb defnyddiwr personol

• y gallu i ddefnyddio Microsoft Office 365 
(sy’n cynnwys e-bost Outlook, cynadledda 
fideo drwy Lync, e-Bortffolio a ffrydio 
rhaglenni craidd Office gan gynnwys Word, Excel a PowerPoint).

Cymryd rhan mewn dysgu drwy gyfryngau cymdeithasol – gellir cynnwys y gymuned mewn 
dysgu drwy gyfryngau cymdeithasol, e.e. drwy rannu fideos o dechnegau mathemateg neu 
drwy ysgrifennu blog am ffyrdd o helpu plant i ddysgu. Mae Estyn wedi darparu enghraifft 
o’r arferion gorau ar gyfer gwneud hyn20.

Cynnig cwrdd â theuluoedd yn rheolaidd i drafod eu rhaglen academaidd, opsiynau a 
chynnydd, fel bod teuluoedd a’r ysgol yn gallu cydweithio i baratoi myfyrwyr ar gyfer y 
cyfnod nesaf. Cofiwch holi teuluoedd bob tro am eu disgwyliadau o ran addysg eu plentyn. 
Gweler hefyd yr adnodd Ailfeddwl am nosweithiau rhieni/gofalwyr (Thema 3: Adnodd 6) 
yn y pecyn cymorth hwn.

Galwadau ffôn i roi adborth – bydd rhai ysgolion yn neilltuo amser staff bob wythnos fel 
y gall athrawon ffonio teuluoedd i roi adborth. Mae un ysgol yn gofalu bod tair galwad 
am newydd da (“roedd eich merch wedi gwneud rhywbeth yn dda iawn heddiw”) am bob 
galwad am faterion mwy anodd (e.e. llithriad mewn cynnydd). Dewis arall yw anfon cardiau 
post am newyddion da. Mae’n bwysig bod yr ysgol yn cadw cofnod o beth mae pob teulu 
wedi’i dderbyn!

Nosweithiau gosod nodau – mae rhai ysgolion yn cynnal nosweithiau ‘gosod nodau’ yn 
hytrach na nosweithiau rhieni/gofalwyr – gan ddefnyddio dull ‘dysgu gweladwy’21 sydd wedi’i 
seilio ar ganfyddiadau ymchwil John Hattie. Mae dysgwyr yn cael eu helpu i asesu eu

20   Astudiaeth achos arfer gorau gan Estyn ar Ysgol Feithrin Cogan, Bro Morgannwg: www.estyn.gov.uk/cymraeg/docViewer-w/289107/Rhannu%20dysgu%20trwy’r%20
cyfryngau%20cymdeithasol/?navmap=33,53,158

21  www.visible-learning.org 

“ Levels of parental engagement 
could be improved if schools 
made more use of the potential 
of technology to support  
at-home learning.” 
Goodall a Vorhaus (2011) Review of Best 
Practice in Parental Engagement Practitioners 
Summary Adran Addysg y DU
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perfformiad eu hunain ac yn dod â’u rhieni/gofalwyr i’r noson gosod nodau lle byddant 
yn cael cefnogaeth gan athro/athrawes i egluro i’w rhieni/gofalwyr beth maent yn gallu ei 
wneud, a beth maent yn bwriadu ei gyflawni erbyn diwedd y flwyddyn academaidd. Gan 
mai’r dysgwyr eu hunain sy’n arwain y noson, gall hyn fod yn ysgogiad mawr i rieni/gofalwyr 
gymryd rhan gan gymell dysgwyr hefyd i gymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu eu hunain.

Byddai’n syniad da holi rhieni/gofalwyr am y math o noson rhieni/gofalwyr sydd orau 
ganddynt, treialu fersiynau newydd ac wedyn gofyn am adborth.

Gwaith cartref i’r teulu – rhowch waith cartref sy’n gofyn i ddysgwyr weithio gyda’u teulu ar 
brosiect sy’n ymwneud â rhywbeth y maent yn ei astudio yn yr ysgol, megis creu cyflwyniad 
ar hanes eu teulu, neu arbrawf gwyddonol sy’n cynnwys eitemau pob dydd a fydd gan bawb 
yn ei gartref, neu wylio rhaglen ddogfen ddiddorol ac ysgrifennu eu syniadau amdani wedyn. 
Gall hyn fod yn fan cychwyn i’r teulu ar gyfer trafod â’u plentyn beth y mae wedi bod yn 
ei ddysgu yn yr ysgol. Bydd angen ystyried yn ofalus sut i gymell teuluoedd sy’n ymwneud 
yn llai â dysg eu plentyn i gymryd rhan (gweler yr adnodd Cyrraedd yr holl deuluoedd  
(Thema 3: Adnodd 3) yn y pecyn cymorth hwn). Gofalwch eich bod yn gadael lle i deuluoedd 
roi sylwadau am y gwaith cartref.

Rhaglenni’r trydydd sector a’r sector preifat

Efallai y byddwch chi hefyd am ystyried manteisio ar wasanaethau sy’n cael eu cynnig gan 
y trydydd sector neu’r sector preifat i’ch helpu i ymgysylltu â’r teuluoedd. Gall prosiectau 
allanol fod o gymorth mawr wrth weithio gyda theuluoedd ‘anodd eu cyrraedd’ gan eu 
bod yn gallu cynnig arbenigedd mewn cysylltu â’r gymuned a theuluoedd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio catalog o raglenni y gall ysgolion eu defnyddio 
(a thalu amdanynt drwy’r Grant Amddifadedd Disgyblion os yw’n briodol): Ymyraethau sydd 
wir yn gweithio: adnoddau gan y trydydd sector a’r sector preifat i ysgolion sy’n mynd i’r afael ag 
amddifadedd22. Mae’r catalog hwn yn cynnwys y rhaglenni canlynol, ymysg eraill, sy’n addas 
i ysgolion uwchradd.

Family Learning Signature – pecyn i gymell teuluoedd i feddwl am ddysgu a sut y byddan 
nhw, fel teulu, yn gallu rhoi mwy o gefnogaeth i ddysgu yn y cartref. Bydd staff a 
hyfforddwyd yn arbennig yn gwahodd teuluoedd i weithdy i gwblhau’r pecyn a bydd hyn 
yn dangos sut ac ymhle y gellir cryfhau gallu’r teulu i gefnogi dysgu.

Gwerthoedd Teuluol – mae’r cynllun Gwerthoedd Teuluol wedi’i seilio ar set o 22 o 
werthoedd. Bob mis/hanner tymor, bydd yr ysgol yn dewis gwerth penodol fel parch neu 
gydweithrediad ac anfonir pecyn i’r cartref sy’n annog rhieni/gofalwyr neu deuluoedd i 
gymryd rhan mewn cyfres o dasgau hwyliog a heriau y byddant yn eu cynllunio a’u cyflawni 
gyda’i gilydd.

Buddsoddwyr mewn Teuluoedd – achrediad tebyg i Eco-ysgolion yw hwn sy’n gallu helpu 
ysgolion i archwilio a gwella eu hymgysylltu â’r gymuned a theuluoedd. Bydd cyfle i ennill 
yr achrediad bob tair blynedd ar ôl cyflwyno portffolio o dystiolaeth a chynllun datblygu a 
derbyn ymweliad gan asesydd hyfforddedig. 

22  www.learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/150417-pdg-third-cy.pdf
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Grwpiau Anogaeth – darpariaeth arbenigol yn lleoliadau’r blynyddoedd cynnar ac ysgolion 
cynradd ac uwchradd ar gyfer dysgwyr sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac 
ymddygiadol. Mae hefyd yn helpu i godi pontydd gyda theuluoedd a’u cynnwys yn nysgu 
eu plentyn.

Dull Solihull – ei nod yw gwella iechyd a lles emosiynol rhieni/gofalwyr, dysgwyr a staff, 
yn ogystal â’r ymgysylltu â theuluoedd. Mae’n arbennig o addas i deuluoedd â phlant  
(0–18 oed) sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae ei gwrs rhianta ‘Deall ymddygiad eich 
plentyn’ wedi ennill Nod Ansawdd CANparent ac mae fersiwn ar-lein o’r cwrs ar gael hefyd. 
Mae hyfforddiant ysgol gyfan ar gael hefyd i athrawon a staff cymorth.

Rhagor o ffynonellau cymorth a gwybodaeth i ysgolion ac i rieni/gofalwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu ymgyrch ‘Mae addysg yn dechrau yn 
y cartref’ i annog rhieni/gofalwyr i gymryd mwy o ran yn nysg eu plentyn – 
‘bydd y pethau bach rydych chi’n eu gwneud gartref yn helpu’ch plentyn 
i wneud yn well o lawer yn yr ysgol’. Gall ysgolion gael rhagor o wybodaeth 
ar wefan yr ymgyrch yn www.llyw.cymru/topics/educationandskills/schoolshome/
parents/?lang=cy. Mae tudalen Facebook ar gyfer rhieni a gofalwyr sy’n 
cynnig cynghorion a dolenni ar gyfer gwefannau sy’n gallu eu helpu i gefnogi dysg eu 
plentyn yn www.facebook.com/dechraucartref. Gall rhieni/gofalwyr hefyd fynd i gov.wales/topics/
educationandskills/schoolshome/parents/?lang=cy 

Mae gwefan Dull Solihull yn cynnwys taflen wybodaeth i rieni ar ‘Teenage Brain 
Development’. www.solihullapproachparenting.com/information-for-parents 

Mae gwefan Family Lives yn cynnwys clipiau fideo, taflenni i’w lawrlwytho, a mathau eraill 
o gyngor a gwybodaeth ar-lein i helpu rhieni a gofalwyr plant yn eu harddegau. Mae hyn yn 
cynnwys gwybodaeth am gyffuriau ac alcohol; diogelwch ar-lein; yr ysgol a dysgu; ymddygiad; 
iechyd a lles, hunan-niweidio a rhyw. www.familylives.org.uk/advice/teenagers

Mae Young Minds yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar les ac iechyd emosiynol plant a phobl 
ifanc. Mae hefyd yn rhedeg llinell gymorth i rieni/gofalwyr sy’n cynnig cefnogaeth gyfrinachol 
am ddim dros y ffôn, gan gynnwys cyngor a gwybodaeth i unrhyw oedolyn sy’n pryderu am 
broblemau emosiynol, ymddygiad neu iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc hyd 25 oed. 
Ffoniwch am ddim ar 0808 802 5544 (dydd Llun i ddydd Gwener 9.30am–4pm) neu anfonwch 
neges e-bost: parents@youngminds.org.uk (bydd yn ymateb i’r ymholiad o fewn tri diwrnod 
gwaith). www.youngminds.org.uk/for_parents
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Mae’r adnodd hwn yn cynnwys y canlynol.

• Cyflwyniad.

• Modelau cefnogi a dulliau y gall ysgolion eu defnyddio.

• Ethos ysgol cadarnhaol: Diwylliannau bugeiliol a gofalgar.

• Gwneud iawn am ddiffyg cefnogaeth gan y teulu.

Cyflwyniad

Gall ysgolion fod yn noddfa i blant sydd, am bob math o resymau, yn cael llai o gefnogaeth 
yn y cartref. Gallant ddarparu trefn nad yw ar gael iddynt mewn mannau eraill. Mae ysgolion 
yn gallu adnabod plant sy’n agored i niwed yn gynnar a chwarae rhan gadarnhaol drwy 
feithrin eu cadernid a’u hunan-barch.

Hefyd gall athrawon unigol ffurfio’r berthynas 
gadarnhaol y mae’r plentyn wedi bod hebddi. 
Mae perthynas ymddiriedus, ofalgar ag oedolyn 
yn gallu bod yn ffactor gwarchodol allweddol i 
blant ac, os yw’n briodol, bydd athro/athrawes 
neu aelod arall o staff yr ysgol yn gallu 
ymgymryd â’r rôl hon.

Mae ysgolion yn chwarae rhan allweddol yn 
natblygiad addysgol, cymdeithasol ac emosiynol 
plant. Maen nhw’n gweithio i alluogi pob 
plentyn i ddod yn ddinesydd cyfrifol, yn 
unigolyn hyderus, yn ddysgwr llwyddiannus 
ac yn gyfrannwr effeithiol. Mae lles plant yn 
hanfodol wrth ddatblygu’r pedwar cymhwysedd hyn, ac mae staff ysgol yn gallu helpu i 
gynnal eu lles drwy nifer o ffyrdd gwahanol.

Modelau cefnogi a dulliau y gall ysgolion eu defnyddio

Mae un model plentyn-ganolog23 defnyddiol yn galw ar ymarferwyr i ofyn y cwestiynau 
allweddol isod o safbwynt y plentyn.

• Beth sydd arnaf ei angen?

• Beth sydd arnaf ei angen i chi feddwl amdano?

• Beth sydd arnaf ei angen i chi ei wneud?

Mae modelau eraill fel ‘My World Triangle’24 a’r ‘Resilience Matrix’25 yn rhoi’r gallu i adnabod 
ac asesu risgiau a chryfderau ym myd y plentyn, ac mae hyn yn cynnwys ei brofiadau addysgol 
ymysg pethau eraill. Mae hyn yn helpu’r plentyn neu’r person ifanc i gymryd rhan yn y broses, 
yn ogystal ag aelodau eraill o’r teulu a gweithwyr proffesiynol sy’n deall byd y plentyn.

23  Daniel, B., Taylor, J. a Scott, J. (2011) Recognizing and Helping the Neglected Child: Evidence-Based Practice for Assessment and Intervention, Jessica Kingsley.
24  www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright/national-practice-model/my-world-triangle
25  www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright/national-practice-model/resilience-matrix

“ Schools often support 
vulnerable children and families 
in ways which do not appear in 
the literature; it is recognised 
that these supports are part 
of very effective practice with 
children and families, even if 
they are not part of ‘official’ 
evidence.” 
Dr Kelly Stone (2013) The role of schools in 
supporting vulnerable children and families 
WithScotland
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Gellir defnyddio’r ‘Resilience Matrix’ hefyd i gofnodi ffactorau risg (amgylchiadau anodd) a 
ffactorau gwarchodol (yr amgylchedd gwarchodol) ar gyfer plant a allai fod mewn perygl. 
Ar ôl cwblhau’r broses o asesu a dadansoddi ffactorau risg a ffactorau gwarchodol y plentyn, 
gellir defnyddio’r wybodaeth hon i gynllunio’r camau nesaf tuag at sicrhau’r canlyniadau 
arfaethedig ar gyfer lles y plentyn.

Gall ysgolion ddefnyddio nifer o ddulliau gwahanol i geisio gwneud iawn am ddiffyg 
cefnogaeth gan rieni i ddysgu’r plentyn.

• Dal ati i geisio ymgysylltu â’r teulu – gweler yr adnodd Cyrraedd yr holl deuluoedd 
(Thema 3: Adnodd 3) yn y pecyn cymorth hwn.

• Defnyddio dull gweithio amlasiantaethol (gan gynnwys dull y Tîm o Amgylch y Teulu) 
i gynorthwyo teuluoedd sy’n delio â phroblemau lluosog neu lle rydych chi’n credu y 
gallai’r plentyn fod mewn perygl – gweler yr adnodd Gweithio amlasiantaethol  
(Thema 5: Adnodd 2) yn y pecyn cymorth hwn.

• Darparu diwylliant gofalu yn eich ysgol – gweler isod.

• Rhoi ymyraethau penodol ar waith i chwalu rhwystrau ymarferol i ddysgu y gallai dysgwyr 
eu hwynebu os nad ydynt yn cael llawer o gefnogaeth i ddysgu yn y cartref – gweler isod.

Ethos ysgol cadarnhaol: Diwylliannau bugeiliol a gofalgar

Mae cymunedau ysgol gofalgar yn cynnal datblygiad cymdeithasol ac emosiynol y plant 
yn ogystal â’u cyrhaeddiad addysgol. Mewn diwylliannau ysgol o’r fath, ceir cefnogaeth 
ychwanegol, cymorth i ddysgwyr a gofal bugeiliol ym mhob rhan o’r ysgol ac mae’r rhain 
yn rhan o ddull cynhwysol o gwrdd ag anghenion y plant.

Mae hyrwyddo perthnasoedd ac ymddygiad cadarnhaol yn allweddol, nid yn unig i helpu 
plant i ddatblygu’r pedwar cymhwysedd (dinasyddion cyfrifol, unigolion hyderus, dysgwyr 
llwyddiannus a chyfranwyr effeithiol), ond i alluogi’r plant sy’n fwyaf agored i niwed i elwa 
o brofiad addysgol sydd mor llawn â phosibl. Gall ysgolion ddefnyddio nifer o ddulliau 
gwahanol i hyrwyddo hyn, gan gynnwys dulliau adferol, dulliau seiliedig ar atebion a 
grwpiau anogaeth.

Gall ysgolion chwarae rhan bwysig wrth helpu plant i ddatblygu’r tri bloc adeiladu ar 
gyfer cadernid.

• Sylfaen gadarn lle mae’r plentyn yn teimlo’n ddiogel a’i fod yn perthyn (wedi’i fynegi 
mewn datganiadau fel ‘Rydw i wedi’).

• Hunan-barch iach (‘Rydw i’).

• Ymdeimlad o hunan-effeithiolrwydd, gyda dealltwriaeth gywir o gryfderau a 
chyfyngiadau personol (‘Rydw i’n gallu’).

Bydd athrawon a staff ysgol eraill, wrth ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar gadernid, 
yn helpu plant drwy godi fframwaith gwarchodol o’u hamgylch, gan wella’r deilliannau 
hirdymor ar eu cyfer.

Mae ysgolion sydd ag ethos gwarchodol yn cefnogi’r holl blant, gan gynnwys y  
rheini sy’n fwyaf agored i niwed, ac, yn hollbwysig, maen nhw hefyd yn cefnogi athrawon 
sydd â’r angen i deimlo’n ddigon hyderus i adnabod y plant hynny, ymateb iddynt a’u helpu.
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Gwasanaethau cwnsela annibynnol – gall cwnsela fod o les i ddysgwyr sy’n wynebu 
anawsterau emosiynol. Mae gwasanaethau cwnsela annibynnol yr awdurdodau lleol ar gael 
i blant ym Mlwyddyn 6, ac i blant a phobl ifanc rhwng 11 a 18 oed. O fewn ysgolion, mae 
cwnsela’n ategu’r gwahanol ddulliau sydd eisoes ar waith i ddiwallu anghenion iechyd, 
emosiynol a chymdeithasol y dysgwyr.

Mae gwerthusiad annibynnol wedi canfod bod athrawon yn teimlo bod gwasanaethau 
cwnsela mewn ysgolion yng Nghymru wedi cael effaith gadarnhaol ar gyrhaeddiad, 
presenoldeb ac ymddygiad dysgwyr (65 y cant, 69 y cant a 80 y cant yn y drefn honno).

Grwpiau anogaeth – mae grwpiau anogaeth yn ymdrin ag anghenion sy’n ganlyniad i 
arferion magu tlotach yn y blynyddoedd cynnar drwy gwrdd ag anghenion emosiynol y plant 
er mwyn gosod sylfaen ar gyfer datblygu eu dysgu. Mae’r grŵp anogaeth ‘clasurol’ wedi’i 
seilio ar ddamcaniaeth ymlyniad ac yn cynnwys athro/athrawes a chynorthwyydd sy’n modelu 
ymddygiad cadarnhaol a sgiliau cymdeithasol mewn amgylchedd meithringar sy’n ddiogel, 
yn rhagweladwy ac yn addas i’r cyfnod yn natblygiad y plentyn. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi llunio llawlyfr ar gyfer ysgolion sydd ar gael yn: learning.gov.wales/docs/learningwales/
publications/121128nurturecy.pdf 

Mae nifer cynyddol o ysgolion uwchradd yn sefydlu grwpiau anogaeth i helpu pobl ifanc i 
feithrin ymddiriedaeth, sgiliau cyfathrebu a gwella’u hunan-barch. Mae’r dystiolaeth gyntaf 
yn dangos bod grwpiau anogaeth yn gallu cael effaith gadarnhaol hefyd ar gyrhaeddiad 
academaidd. 

Gall y cymorth a geir drwy grwpiau anogaeth mewn ysgolion uwchradd fod yn effeithiol iawn 
yn achos pobl ifanc sydd wedi profi trawma sydyn a/neu ddifrifol; rhai sydd ar fin gwrthod 
mynd i’r ysgol; ac fel ffordd o gefnogi rhieni/gofalwyr ac o feithrin a gwella perthnasoedd 
â nhw. 

Agweddau cymdeithasol ac emosiynol ar ddysgu (ACEDd) – mae’n bosibl y bydd plant 
sydd wedi cael llai o gefnogaeth yn y cartref yn fwy araf mewn agweddau cymdeithasol ac 
emosiynol ar eu dysgu (hunanymwybyddiaeth, eu gallu i reoli eu teimladau, cymhelliad a 
graddau o empathi). Mae adnoddau ACEDd ar gael ar wefan Dysgu Cymru i helpu ysgolion 
cynradd ac uwchradd i feithrin sgiliau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol plant: www.
learning.gov.wales/resources/browse-all/sealcymru/?lang=cy 

Gweithredu ACEDd Cymru mewn ysgolion oedd un o’r prif argymhellion gan yr Adolygiad 
Cenedlaethol o Ymddygiad a Phresenoldeb a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn 
gwella ymddygiad a phresenoldeb mewn ysgolion.

Gwneud iawn am ddiffyg cefnogaeth gan y teulu

Mae pethau ymarferol eraill y gall ysgolion eu darparu i wneud iawn i ryw raddau am ddiffyg 
cefnogaeth i ddysgu yn y cartref. 
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Clybiau gwaith cartref gyda chysylltiad â’r 
rhyngrwyd – Mae’r adroddiad Llais Bach Stori 
Fawr26 gan ymchwilwyr ifanc o gefndiroedd 
difreintiedig yng Nghymru, a gyhoeddwyd 
gan Achub y Plant yn 2013, wedi nodi mai un 
o’r pethau y byddai dysgwyr sy’n cael llai o 
gefnogaeth yn y cartref yn hoffi ei gael yw lle 
diogel, tawel yn yr ysgol lle gallant astudio a 
gwneud eu gwaith cartref. 

Llyfrau a deunyddiau ysgol – gofalu bod 
dysgwyr yn gallu cael gafael ar yr adnoddau 
sydd eu hangen arnynt i wneud eu gwaith gan 
gynnwys, er enghraifft, cerdyn llyfrgell a bod yn 
gyfarwydd â defnyddio’r llyfrgell (lle byddant hefyd yn gallu defnyddio’r rhyngrwyd yn aml).

Chwilio am oedolyn arall yn y teulu i gefnogi dysgu – weithiau bydd brawd neu chwaer hŷn, 
modryb, ewythr, taid neu nain yn gallu dod i’r adwy i fod yn fentor dysgu i’r plentyn, i’w 
helpu i ymarfer darllen neu ei helpu i gwblhau tasgau gwaith cartref. 

Cefnogaeth un i un – fel arall, mae’n bosibl y bydd yr ysgol yn gallu darparu cefnogaeth o’r 
fath ar gyfer darllen a gwaith cartref nad yw’r plentyn yn ei chael yn y cartref (e.e. yn ystod 
amser cinio).  

Gweithiwr arweiniol – mae Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid27 Llywodraeth Cymru 
(2013) a’r cynllun cyflawni ar ei gyfer yn amlinellu cynlluniau i ddarparu gweithiwr arweiniol 
ar gyfer yr holl bobl ifanc sydd mewn perygl o ddod yn NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant). Mae gan bob awdurdod lleol Gydgysylltydd Ymgysylltu a 
Datblygu (CYD) sy’n cydgysylltu’r gefnogaeth i bobl ifanc, a gall ysgolion gysylltu â’u 
CYD i ofyn am gymorth gan weithiwr arweiniol. Os yw person ifanc yn derbyn y Grant 
Amddifadedd Disgyblion, gall ysgolion ddefnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion at 
ariannu’r gwaith hwn.

Modelau rôl eraill – gallai’r ysgol gymryd camau ychwanegol i sicrhau bod y plentyn yn gweld 
nifer o fodelau rôl cadarnhaol eraill sy’n gallu modelu’r gwerth o ddysgu ac o ddatblygu 
llwybr gyrfa ar gyfer y dyfodol. Bydd ysgolion sy’n dod yn Ysgolion sy’n Parchu Hawliau 
(gweler www.unicef.org.uk) nid yn unig yn addysgu hawliau plant ond hefyd yn modelu 
hawliau a pharch yn eu holl berthnasoedd. Mae’r Wobr Ysgolion sy’n Parchu Hawliau wedi 
cael dylanwad sylweddol a chadarnhaol ar ethos yr ysgol, perthnasoedd, cynwysoldeb, 
ymgysylltu â dysgu a lles yng nghymuned yr ysgol28. 

Tîm o Amgylch y Teulu – defnyddio dull gweithio amlasiantaethol (gan gynnwys dull 
y Tîm o Amgylch y Teulu) i gefnogi teuluoedd sy’n delio â phroblemau lluosog neu lle 
y credwch y gallai’r plentyn fod mewn perygl – gweler yr adnodd Gweithio amlasiantaethol 
(Thema 5: Adnodd 2) yn y pecyn cymorth hwn.

26  www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/llais_bach_report_welsh.pdf
27  llyw.cymru/topics/educationandskills/skillsandtraining/youthengagement/?lang=cy
28   O’r astudiaeth ansoddol dair blynedd o Wobr Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF gan Brifysgol Sussex a Brighton (2010) sydd ar gael yn: www.unicef.org.uk/rights-

respecting-schools/about-the-award/impact-on-schools/evidence

“ Rydym yn argymell bod pob 
ysgol yn ceisio sefydlu CIC, 
canolfan astudio Cartref i’r 
Cartref, lle mewn ysgol lle y 
gall plant fynd iddo i astudio a 
chael cymorth a chefnogaeth 
addysgol ychwanegol, sy’n 
teimlo fel cartref oddi cartref.” 
Ymchwilwyr Ifanc Cymru/Uned Cyfranogiad (2013) 
Llais Bach Stori Fawr, Achub y Plant
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Thema 4: Adnodd 4 – Ymyraethau ar gyfer dysgwyr sy’n cael llai o gefnogaeth yn y cartref

Rhai strategaethau sy’n gallu helpu dysgwyr sy’n cael llai o gefnogaeth i ddysgu yn 
y cartref:

• ymrwymiad gan yr holl staff i gwrdd ag anghenion dysgwyr

• systemau monitro effeithiol i adnabod dysgwyr sydd mewn perygl

• cydweithio agos rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd i gefnogi dysgwyr yn ystod 
y cyfnod pontio

• oedolion o wahanol gefndiroedd yn yr ysgol a’r gymuned yn cefnogi dysgwyr

• addasu’r cwricwlwm a defnyddio gwasanaethau darparwyr addysgol ac asiantaethau 
lleol eraill y tu allan i’r ysgol  

• darparu cymorth ymarferol, megis clwb gwaith cartref

• parhau i geisio cynnwys rhieni/gofalwyr (gan gofio y gall amgylchiadau newid yn 
y cartref) – gweler yr adnodd Cyrraedd yr holl deuluoedd (Thema 3: Adnodd 3) 
yn y pecyn cymorth hwn.

35    dysgu.llyw.cymru/amddifadedd

http://dysgu.llyw.cymru/amddifadedd


Theme 4: Resource 1 
School Development Plans (SDP)  

44

36    

Pecyn cymorth ymgysylltu  
â’r gymuned a theuluoedd 
Thema 4: Adnodd 5
Rhaglenni Dysgu fel Teulu



37    

Thema 4: Adnodd 5 – Rhaglenni Dysgu fel Teulu

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys y canlynol.

• Cyflwyniad.

• Tystiolaeth o effaith Rhaglenni Dysgu fel Teulu.

• Cyllid sydd ar gael.

• Beth mae angen i ysgolion ei wybod ynghylch sefydlu Rhaglen Dysgu fel Teulu da?

• Rhestr wirio o arfer da wrth gyrraedd teuluoedd i gymryd rhan mewn Rhaglenni Dysgu 
fel Teulu.

• Astudiaeth achos: Ysgol Gynradd Millbrook.

• Rhagor o ffynonellau cymorth a gwybodaeth.

Cyflwyniad

Mae Rhaglenni Dysgu fel Teulu yn ennyn 
diddordeb rhieni/gofalwyr a phlant mewn 
dysgu ar y cyd. Fel arfer, maen nhw’n cael eu 
defnyddio mewn lleoliadau y blynyddoedd 
cynnar neu mewn ysgolion cynradd, ac yn 
ffordd o gefnogi rhieni/gofalwyr sydd wedi 
cael profiadau gwael yn yr ysgol ac efallai na 
fyddant yn cymryd rhan mewn rhywbeth wedi’i labelu fel ‘llythrennedd’ neu ‘rifedd’ fel arall. 

Mae ganddyn nhw’r nod penodol o ddatblygu sgiliau sylfaenol aelodau o’r teulu ar yr un 
pryd â rhai’r plentyn. Er enghraifft, gallai Rhaglenni Dysgu fel Teulu gynnwys sesiynau ar y 
cyd ar gyfer rhieni/gofalwyr a phlant i gefnogi sgiliau darllen cynnar. 

Yn ddibynnol ar yr angen, efallai y bydd rhai rhaglenni yn cynnwys amser i oedolion yn unig, 
lle bydd rhieni a gofalwyr yn gweithio ar y sgiliau y mae eu hangen arnynt. Gallai’r sgiliau hyn 
gynnwys llythrennedd a rhifedd ac, yn aml, maen nhw’n cael eu cyflwyno mewn cyd-destun 
sy’n amrywio o hanes teuluol, bywyd gwyllt neu bêl-droed. Mae amser i blant yn unig hefyd – 
sef cyfle i athrawon weithio gyda phlant ar agweddau penodol ar eu datblygiad. Fodd 
bynnag, mae’n amlwg ei bod yn bwysig iawn bod digon o amser yn cael ei neilltuo i blant 
ac oedolion weithio a dysgu gyda’i gilydd, gan fod hyn yn modelu ymddygiad ac yn helpu 
teuluoedd i ddatblygu eu sgiliau rhianta yn ogystal â datblygu diwylliant o ddysgu yn y teulu.  

Tystiolaeth o effaith Rhaglenni Dysgu 
fel Teulu

Mae cofnod da o fuddiannau dysgu fel teulu 
erbyn hyn. Mae ymchwil yn dangos y gallai 
dysgu fel teulu wella lefel datblygiad plant 
cymaint â 15 pwynt canran i’r rheini sydd 
mewn grwpiau difreintiedig, a gwella oedran 
darllen gymaint â chwe mis. Mae buddiannau 
tymor hir dysgu fel teulu yn bwysig, gan eu 
bod yn effeithio ar ymddygiad ac agweddau’r 
teulu cyfan at ddysgu. 

“Os nad ydych chi’n gallu cael 
rhieni a gofalwyr i gymryd rhan, 
ni sy’n gyfrifol am hynny ac felly 
mae’n rhaid i ni ddal ati i roi 
cynnig ar wahanol ddulliau.”  
Trefnydd Rhaglenni i Deuluoedd Torfaen 

“Family learning has multiple 
positive outcomes for adults 
and children, for families and 
communities. It could, in one 
generation, change the lives of 
a whole generation. We would 
be foolish to miss such an 
opportunity.”
Y Farwnes Valerie Howarth, hyrwyddwr materion 
teuluol
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Thema 4: Adnodd 5 – Rhaglenni Dysgu fel Teulu

Gwelir bod plant sydd wedi cymryd rhan mewn Rhaglenni Dysgu fel Teulu yn ymddwyn 
yn well yn y dosbarth a’u bod yn cael gwell cefnogaeth gan eu teuluoedd o gymharu â’u 
cyfoedion. Hefyd, gwelwyd bod cyfathrebu rhwng rhieni/gofalwyr a phlant wedi gwella’n 
sylweddol, a bod rhieni/gofalwyr yn fwy hyderus i helpu eu plant yn y cartref ac i gyfathrebu 
ag athrawon yn yr ysgol. 

Mae gwerthusiadau wedi amlygu’r buddiannau i rieni a gofalwyr o ran datblygiad, gyda 
dros 50 y cant o gyfranogwyr yn mynd ymlaen i addysg bellach, hyfforddiant neu swydd 
well, a hynny yn ogystal â chael gwell sgiliau rhianta a pherthynas well â’u plant. Cynhaliwyd 
ymchwiliad i ddysgu fel teulu yng Nghymru a Lloegr gan y Sefydliad Cenedlaethol dros 
Addysg Barhaus i Oedolion (NIACE), a chyhoeddodd Family Learning Works29 (Saesneg yn unig) 
yn 2013, sy’n dod i’r casgliad bod Rhaglenni Dysgu fel Teulu yn cael effaith gadarnhaol ar 
deuluoedd ‘anodd eu cyrraedd’ a’r rheini sy’n byw mewn tlodi yn enwedig. Yn fwy diweddar 
yn 2014, cyhoeddodd Ofsted saith o astudiaethau achos yn nodi enghreifftiau rhagorol o 
arfer da ym maes dysgu fel teulu y mae cymunedau, darparwyr sgiliau, ysgolion a sefydliadau 
eraill wedi’u datblygu ledled Lloegr. Mae’r astudiaethau achos, sydd ar gael yn Saesneg yn 
unig, yn rhan o fenter ar y cyd rhwng Ofsted a NIACE ac maen nhw’n ar gael ar-lein yn:  
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20141124154759/http://www.ofsted.gov.uk/resources/
good-practice-case-studies-for-family-learning-joint-project-niace.

Cyllid sydd ar gael

Arferai Rhaglenni Dysgu fel Teulu yng Nghymru gael eu cynnal gan yr Asiantaeth Sgiliau 
Sylfaenol, a gan ddarparwyr a gyflogwyd gan awdurdodau lleol gan ddefnyddio arian grant 
gan Lywodraeth Cymru ar ôl hynny. Mae’r llif arian hwn wedi dod i ben, ond erbyn hyn gall 
Rhaglenni Dysgu fel Teulu ar gyfer plant cymwys cael eu hariannu’n rhannol neu’n llawn 
gan ysgolion neu feithrinfeydd gan ddefnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion a’r Grant 
Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar. Dylai ysgolion/meithrinfeydd gysylltu â’u 
hawdurdod lleol i gael gwybod mwy am y rhaglen sydd ar waith yn eu hardal.

Beth mae angen i ysgolion ei wybod ynghylch sefydlu Rhaglen Dysgu fel 
Teulu da?

Ar y dechrau, gall fod yn anodd darbwyllo rhai rhieni/gofalwyr i ddod ar gyrsiau ond gall 
y buddiannau fod yn gadarnhaol i bawb sy’n cymryd rhan. Mae pawb eisiau i’r ysgol fod 
yn rhywle hapus lle bydd pob plentyn yn cyflawni ei botensial, ond mae ysgolion hefyd yn 
lleoedd y mae nifer o rieni/gofalwyr wedi methu ynddynt, ac yn lleoedd yr oedd pobl yn 
dweud wrthyn nhw eu bod yn anghywir, a gallent fod yn bryderus ynghylch dychwelyd yno. 
Yn aml mae’n cymryd llawer o blwc i rieni/gofalwyr groesi’r trothwy a dod yn ôl i ddysgu. 

Efallai y bydd rhai rhieni/gofalwyr yn teimlo eu bod yn wynebu stigma am eu bod yn cael eu 
gwahodd i gymryd rhan mewn Rhaglen Dysgu fel Teulu. Delir â’r mater hwn yn yr adnodd 
Y Cyfnod Sylfaen – Ymgysylltu er mwyn dysgu (Thema 4: Adnodd 1) yn y pecyn cymorth 
hwn.

29  http://shop.niace.org.uk/family-learninginquiry-report.html
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Thema 4: Adnodd 5 – Rhaglenni Dysgu fel Teulu

Mae nifer o rwystrau i’w goresgyn yn gyntaf ac mae dull ysgol gyfan yn hanfodol.

Paratoi

• Staff y dderbynfa yw’r pwynt cyswllt cyntaf fel arfer gan eich bod yn cofrestru ar gyfer 
y rhan fwyaf o gyrsiau wrth ddesg y dderbynfa. Gwnewch yn siŵr bod eich staff yn 
gwybod bod y cwrs yn cael ei gynnal a’u bod wedi darllen y taflenni cyhoeddusrwydd, 
neu fod rhai ar gael gennych chi.

• Gwnewch yn siŵr bod pawb yn gwybod am y cwrs, yn enwedig y mentor dysgu, yr 
athro dosbarth/athrawes ddosbarth a’r staff cefnogi yn yr ystafell ddosbarth.

• Byddwch yn bersonol. Mae’n fwy effeithiol os bydd athrawon a mentoriaid dysgu yn 
rhoi’r daflen i riant/gofalwr wyneb yn wyneb fel gwahoddiad personol i gefnogi eu 
plentyn yn hytrach na’i rhoi mewn bag llyfrau.

• Byddwch yn ymwybodol o lefelau darllen rhai o’r rhieni/gofalwyr. Rhowch grynodeb 
o’r cwrs wrth roi’r daflen iddyn nhw.

• Mae niferoedd yn gysur – rhowch wybod iddyn nhw pwy arall fydd ar y cwrs.

• Gwnewch yn siŵr eich bod yn croesawu rhieni/gofalwyr yn y cyntedd ac yn eu hebrwng 
i’r ystafell ar gyfer y sesiwn gyntaf. 

• Gwerthfawrogir anogaeth a diddordeb cyson gan staff – “Sut mae’n mynd?”; 
“Mae’ch plentyn yn edrych ymlaen at ymuno â chi ar y cwrs.” 

• Dathlwch ddysgu’r rhiant/gofalwr a’r plentyn.

Amcanion a chanlyniadau

• Ystyriwch amcanion cyffredinol y rhaglen, gan gynnwys yr amserlen ar gyfer eu 
cyflawni.

• Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys disgrifiadau o’r grwpiau o ddysgwyr a’u  
rhieni/gofalwyr rydych chi am ymgysylltu â nhw, a’r canlyniadau yr hoffech eu sicrhau 
ar gyfer y dysgwyr.

• Lluniwch ddisgrifiadau o’r canlyniadau rydych chi’n dymuno eu sicrhau ar gyfer 
y teuluoedd a sut maen nhw’n gysylltiedig â chanlyniadau’r dysgwyr.

Y broses gynllunio

• Gwnewch yn siŵr bod y Rhaglenni Dysgu fel Teulu yn cael eu cynllunio ar y cyd rhwng 
athro/athrawes y plentyn a thiwtor dysgu’r oedolyn.

• Gwnewch yn siŵr fod cyfleoedd ar gael i ddysgu’r teulu agos a’r teulu estynedig, 
yn ogystal â sicrhau bod cyfran briodol o’r gwaith yn canolbwyntio ar yr oedolion, 
yn enwedig o ran cyrsiau llythrennedd, iaith a rhifedd ar gyfer y teulu. 

• Ystyriwch gynnal cyrsiau a gweithdai blasu byrion i ddechrau, gan fynd ymlaen 
i gynnal cyrsiau byrion i deuluoedd ehangach ac yna i ddarpariaeth llythrennedd, 
iaith a rhifedd ar gyfer teuluoedd. 
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• Trefnwch ddarpariaeth gydol y flwyddyn, ac ystyriwch gael cyrsiau hirach yn ystod 
tymor yr haf.

• Ystyriwch yn ofalus y gwahanol heriau mae dysgwyr yn eu hwynebu a gwnewch yn 
siŵr eich bod yn darparu amrywiaeth o strategaethau i wneud y ddarpariaeth yn 
hygyrch i’r grwpiau targed, er enghraifft drwy gynnig cyfleusterau meithrinfa am ddim 
i ddysgwyr a chynnig cyrsiau mewn lleoliadau ac ar amseroedd sy’n gyfleus i ddysgwyr.

• Gwnewch yn siŵr bod eich cynlluniau yn dangos canlyniadau clir ar gyfer y rhieni/
gofalwyr a’r plant sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm craidd, eu targedau personol neu’r 
cwricwlwm cenedlaethol, a bod cyfleoedd i asesu’n rheolaidd. 

• Amlinellwch y camau penodol fydd yr ysgol a phartneriaid cymunedol yn eu cymryd i 
weithredu eich strategaethau.

• Nodwch y dulliau allgymorth fydd yr ysgol a phartneriaid cymunedol yn eu defnyddio i 
gysylltu â theuluoedd y dysgwyr sydd â’r risg uchaf o fethu’n academaidd.

Gwybodaeth am ddysgwyr

• Nodwch yn glir gyfanswm y dysgwyr y byddwch yn eu targedu. Os byddwch chi’n 
targedu dysgwyr mewn gwahanol grwpiau blwyddyn, nodwch faint o ddysgwyr sydd 
ym mhob un (efallai y byddai siart yn ffordd dda o gyflwyno’r wybodaeth hon).

• Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys data sy’n dangos bod y dysgwyr hyn mewn risg 
o gyflawniad isel/dadrithiad ac y byddant yn elwa ar gael mwy o gefnogaeth drwy 
ryngweithio â’u teulu yn yr ysgol ac yn y cartref.

• Dylech gynnwys disgrifiad o’r rhwystrau a’r problemau sylfaenol sy’n atal teuluoedd 
rhag ymgymryd â’r gweithredoedd a amlinellir yn eich canlyniadau i deuluoedd.

Gwerthusiad

• Ystyriwch ddarparu model o’r fenter rydych chi wedi’i chynllunio, a fydd yn dangos 
yn weledol y cysylltiad rhwng y canlyniadau, y strategaethau a gweithredoedd yr  
ysgol/partner cymunedol. 

• Rhowch ddisgrifiad o’r dangosyddion cynnydd rydych chi wedi’u dewis i ddangos 
a ydych chi’n cyflawni’ch canlyniadau. 

• Rhowch ddisgrifiad o sut fyddwch chi’n rheoli’r gwaith o gasglu a dadansoddi data 
ac o’ch cynllun ar gyfer adolygu canfyddiadau’r gwerthusiad i nodi a gweithredu’r 
gwelliannau angenrheidiol.

Adnoddau

• Rhestrwch yr adnoddau fydd eu hangen arnoch i weithredu’r rhaglen, 
e.e. gwybodaeth, dylanwad, technoleg, arian.

• Dylech gynnwys manylion ynghylch sut fydd yr adnoddau’n cael eu defnyddio, 
e.e. gweithredu gweithgareddau’r ysgol/cymuned/partneriaid eraill, gwerthuso’r 
rhaglen, rheoli’r rhaglen yn gyffredinol.
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Mae ymchwil mwy diweddar gan NIACE wedi 
nodi ffactorau eraill sy’n hanfodol i sicrhau 
bod Rhaglenni Dysgu fel Teulu yn cael eu 
gweithredu’n effeithiol ac yn llwyddiannus. 
Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol.

• Mae angen i ysgolion ffurfio perthnasoedd 
cryf gydag awdurdodau lleol, a fydd 
angen datblygu partneriaethau effeithiol 
eu hunain â cholegau pan fydd angen 
mynediad at diwtoriaid llythrennedd 
oedolion cymwys.  

• Dylai ysgolion gynnal digwyddiadau dathlu 
(mewn gwasanaethau boreol efallai) lle bydd plant yn gweld eu rhieni/gofalwyr yn cael 
cymwysterau, a bydd hynny’n rhoi neges glir ynghylch pwysigrwydd dysgu gyda’i gilydd.

• Mae’n bwysig gwneud eich ysgol yn fwy croesawgar drwy ddefnyddio swyddogion 
cefnogi neu swyddogion cyswllt rhieni/gofalwyr a hyrwyddwyr dysgu i recriwtio  
rhieni/gofalwyr (mae Thema 3 y pecyn cymorth hwn yn mynd i’r afael â hyn), a gall 
gynnwys darparu sesiynau i rieni/gofalwyr yn unig sydd â chyswllt uniongyrchol â 
chwricwlwm yr ysgol, gan gynnwys gwybodaeth i rieni/gofalwyr ar sut gaiff plant eu 
dysgu yn yr ysgol yn ogystal â’r hyn maen nhw’n ei ddysgu.

Cofiwch na fydd hyn yn bosib heb ymroddiad rhieni/gofalwyr a’u bod yn mynychu’r 
sesiynau’n rheolaidd. Mae hyn yn sicrhau bod perthynas dda rhwng yr ysgol a theuluoedd 
ac yn creu awyrgylch lle gall rhieni/gofalwyr gefnogi ei gilydd. Dyma’r ffordd orau hefyd 
o sicrhau llwyddiant.

“Gall y ffordd mae rhieni a 
gofalwyr eraill yn trin plant, yn 
cyfathrebu â nhw ac yn ymateb 
i’w hanghenion corfforol ac 
emosiynol gael dylanwad ar eu 
lles a’u hymddygiad a fydd yn 
parhau drwy eu plentyndod, 
eu harddegau a’u bywyd fel 
oedolyn.”
Pennaeth, Sir Fynwy

“Mae gan rieni ddisgwyliadau uchel ar gyfer eu plant. Mewn arolwg ar 
ymgysylltiad rhieni a gynhaliwyd yng Nghymru, gwelwyd bod 79% o 
rieni â phlant 16 oed eisiau i’w plant barhau ag addysg amser llawn ond 
nad oedden nhw’n gwybod sut i’w helpu bob amser. Yn yr un arolwg, 
roedd llai na hanner y rhieni mewn teuluoedd tlawd yn edrych ar lyfrau 
gyda’u plant bob dydd. Roedd hyn draean yn uwch (64%) ar gyfer y 
rheini yn y grwpiau mwyaf cyfoethog.”
Mae Dysgu fel Teulu yn Gweithio – NIACE Cymru

dysgu.llyw.cymru/amddifadedd

http://dysgu.llyw.cymru/amddifadedd


42    

Thema 4: Adnodd 5 – Rhaglenni Dysgu fel Teulu

Rhestr wirio o arfer da wrth gyrraedd teuluoedd i gymryd rhan mewn 
Rhaglenni Dysgu fel Teulu

• Gwnewch yn siŵr bod cefnogaeth ar gael a bod ymrwymiad i gynnig darpariaeth 
dysgu fel teulu o ansawdd.

• Gwnewch yn siŵr bod dull ysgol gyfan ar waith a bod dysgu fel teulu wedi’i wreiddio 
yn ffurflen gwerthuso’r ysgol a chynllun datblygu’r ysgol, fel bod pawb yn y sefydliad 
yn deall pwysigrwydd dysgu fel teulu a sut mae’n gallu cyfrannu at ddull sefydliad 
cyfan o ymgysylltu â rhieni.

• Gwnewch yn siŵr bod gennych chi staff ymroddedig sydd â’r cymwysterau priodol a 
gwiriadau DBS (CRB yn gynt) diweddar.

• Gwnewch yn siŵr bod gofal plant o ansawdd ar gael.

• Dylech ffurfio partneriaethau cryf gyda sefydliadau allweddol i gefnogi recriwtio a 
chyfleoedd datblygu.

• Gwnewch yn siŵr bod dealltwriaeth ar y cyd o amcanion y dysgu i deuluoedd, y 
cynulleidfaoedd targed a swyddogaethau’r sefydliadau partner.

• Ymchwiliwch i wahanol ffynonellau o gyllid er mwyn diwallu anghenion y teuluoedd 
targed.

• Gwnewch yn siŵr bod y deunydd marchnata yn glir, yn hygyrch ac wedi’i addasu i 
gynnwys tadau, mamau, neiniau a theidiau, a gofalwyr.

• Dylech gynnwys y dysgwyr yn y gwaith o gynllunio o’r cychwyn cyntaf lle bo hynny’n 
bosib, gan gynnwys trefnu digwyddiadau ymgynghori.

• Gwnewch yn siŵr bod polisïau diogelu, cynhwysiant a chydraddoldeb, ac arfer gyda 
theuluoedd mewn ysgolion ar waith.

• Gwnewch yn siŵr bod y lleoliad a’r ystafell yn groesawgar ac yn addas ar gyfer 
oedolion. 

• Rhannwch y dysgu’n ddarnau bach, gan annog adborth i adlewyrchu ar y gwaith ac ar 
lwyddiant a chyrhaeddiad cynnar.

• Dylech roi cyfle i ddysgwyr rannu profiadau o’u bywydau eu hunain ac o ddiwylliant eu 
cartref er mwyn adeiladu ar eu cryfderau a’u diddordebau a helpu i wreiddio eu dysgu.

• Dylech roi cyngor ac arweiniad i gefnogi’r datblygiad o ddysgu anffurfiol i’r teulu i 
raglenni achrededig, gan gynnwys Skills for Life.

• Dylech weithredu systemau i ddangos sut mae teuluoedd sy’n dysgu gyda’i gilydd yn 
datblygu, gan gynnwys dysgu a chyrhaeddiad plant.

• Cofiwch eich bod yn gallu defnyddio’ch Grant Amddifadedd Disgyblion a’ch Grant 
Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar i gefnogi ymgysylltu â theuluoedd a’r 
gymuned cyn belled â’ch bod yn gallu dangos cynnydd yng nghyrhaeddiad y dysgwyr. 
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Astudiaeth achos: Ysgol Gynradd Millbrook

Cefndir

Ysgol gynradd ag un dosbarth mynediad 3–11 yw Ysgol Gynradd Millbrook sydd wedi’i 
lleoli ar ystâd y Betws yng Nghasnewydd. Ar hyn o bryd mae ganddi 240 o ddysgwyr ar 
y gofrestr. Mae tua 28 y cant o ddysgwyr yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac mae 
30 y cant o ddysgwyr wedi’u nodi’n ddysgwyr sydd ag anghenion addysgol ychwanegol.

Dysgu fel teulu: gweithio fel tîm 

Mae’r ysgol yn gweithio fel tîm wrth ddarparu ei Rhaglen Dysgu fel Teulu ac yn 
defnyddio ei Grant Amddifadedd Disgyblion i gyflogi Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd 
a Disgyblion. Mae’r Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd a Disgyblion yn cydweithio 
â chymuned yr ysgol gyfan i bennu rhaglen flynyddol o weithgareddau dysgu fel teulu. 
Cynlluniwyd y gweithgareddau o ganlyniad i brosesau dadansoddi data, ymgynghori 
â theuluoedd a thrafod mewn tîmau. Mae cyswllt agos rhwng y rhaglen a blaenoriaethau 
Cynllun Datblygu’r Ysgol. 

Dydd Iau i’r Teulu

Mae gan yr ysgol ddiwrnod dynodedig ar gyfer ei gweithgareddau dysgu fel teulu 
arfaethedig. Yn ogystal, mae amrywiaeth eang o weithgareddau ychwanegol dysgu 
fel teulu sy’n digwydd drwy gydol yr wythnos. Mae gan y strategaeth hon y fantais 
o greu trefn ar gyfer teuluoedd ac mae’n galluogi’r ysgol i dargedu grwpiau blwyddyn. 
O ganlyniad i broses ymgynghori â’r gymuned gyfan, penderfynwyd dewis dydd Iau fel 
y diwrnod i’w neilltuo ar gyfer y rhaglen. Dyma rai o’r gweithgareddau sydd wedi eu 
cynnal: 

• caffi darllen fel teulu

• gweithdai llythrennedd i’r teulu sy’n gysylltiedig â’r profion cenedlaethol

• gweithdai rhifedd i’r teulu sy’n gysylltiedig â’r profion cenedlaethol

• gweithdai dysgu fel teulu Talk 4 Writing

• caffi dysgu digidol.

Bydd pob rhaglen yn para o leiaf tair wythnos. Mae croeso i unrhyw aelod o’r teulu ddod. 
Mae’r sesiynau hyn wedi’u cynllunio i fod yng ngweithdai hyfforddi, yn ogystal ag i roi 
rhywfaint o amser i oedolion yn unig, ac maen nhw’n cael eu harwain yn gyffredinol gan 
Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd a Disgyblion yr ysgol. Wedyn, mae aelodau o’r teulu yn 
cael cyfle i roi ar waith yr hyn y maen nhw wedi ei ddysgu mewn sesiwn gweithdy gyda’u 
plentyn. 
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Deilliannau dysgu

Mae’r Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd yn gweithio’n agos â staff yr ysgol i sicrhau 
bod cysylltiad agos rhwng y Rhaglen Dysgu fel Teulu a deilliannau dysgu. Caiff data am 
ddysgwyr ei dadansoddi a defnyddir yr wybodaeth hon i lywio’r cynllunio. Mae’r Swyddog 
Ymgysylltu â Theuluoedd a Disgyblion yn gweithio gyda grwpiau bach o ddysgwyr 
sydd wedi’u nodi ac yn ymdrechu i ymgysylltu â’u teuluoedd i ddarparu haen arall 
o gefnogaeth. 

Agwedd ysgol gyfan

Mae’r ysgol yn mabwysiadu agwedd ysgol gyfan wrth gyflwyno ei Rhaglen Dysgu fel 
Teulu. Mae athrawon dosbarth yn rhedeg eu sesiynau gweithdai dysgu fel teulu eu hunain 
drwy gydol y flwyddyn ysgol. Mae’r rhain wedi’u cynllunio i gefnogi dysgu llythrennedd 
a rhifedd ac i helpu i gryfhau’r berthynas rhwng y teulu a’r ysgol. Mae cyngor rhieni 
gweithgar yn sicrhau bod gan rieni/gofalwyr lais mewn datblygu’r rhaglen. Ym mhob 
cyfarfod bob hanner tymor, mae’r cyngor yn ystyried y rhaglenni dysgu presennol ac yn 
awgrymu syniadau neu feysydd dysgu yr hoffen nhw eu gweld yn cael eu cynnwys.

Rhaglen Dysgu fel Teulu y Blynyddoedd Cynnar

Mae’r ysgol yn defnyddio ei Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar i ariannu 
Rhaglen Dysgu fel Teulu y Blynyddoedd Cynnar. Bwriedir y rhaglen i gefnogi plant sy’n 
newydd i’r feithrinfa, plant yn y feithrinfa, plant sy’n newydd i’r dosbarth derbyn, plant 
yn y dosbarth derbyn, yn ogystal a’u teuluoedd. Mae’r rhaglen yn cynnwys:

• gweithdai hwyl gwneud marciau cynnar

• ymweliadau cartref 

• gweithdai iaith a chwarae

• gweithdai rhif a chwarae

• gweithdai darllen.

Rhaglen Dysgu fel Teulu allgyrsiol

Mae’r ysgol yn darparu cyfleoedd ychwanegol ar gyfer dysgwyr a rhieni/gofalwyr ar ôl 
oriau ysgol ac yn ystod amser gwyliau. Mae mentrau sy’n cael eu rhedeg gan yr ysgol yn 
cynnwys:

• clwb llythrennedd ffilm i’r teulu

• clwb cyfrifiadur codio i’r teulu 

• caffi Trydar

• clwb gwaith cartref/caffi dysgu.
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Gweithio gydag asiantaethau partner a’r gymuned ehangach

Mae’r ysgol yn cydnabod y manteision o weithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau 
partner sy’n gallu darparu adnoddau ychwanegol a chyfleoedd ariannu i’r ysgol – er 
enghraifft, mae’r ysgol wedi cydweithio ag Achub y Plant Cymru a Chymunedau’n 
Gyntaf i redeg rhaglen ar ôl ysgol o’r enw Teuluoedd ac Ysgolion gyda’i Gilydd (FAST) 
yn llwyddiannus. Mae’r ysgol wedi defnyddio ei chysylltiadau â’r gymuned a chydag 
asiantaethau partner i ddiwallu anghenion dysgu fel teulu ac i ddarparu cyfleoedd 
hyfforddiant i rieni/gofalwyr. Mae hyn wedi arwain at rieni/gofalwyr yn ennill achrediadau 
mewn cymorth cyntaf, hylendid bwyd, sgiliau rhianta ac addysg plentyndod. 

Yn ogystal, mae’r ysgol ar hyn o bryd yn cydweithio â’r Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg 
a Phrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant i redeg cwrs Meistr Cydraddoldeb mewn Addysg. 
Mae’r Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd a Disgyblion ac un o lywodraethwyr yr ysgol 
wedi cymryd rhan yn y gwaith hwn gan alluogi’r ysgol i adolygu a datblygu ymhellach ei 
gwaith ymgysylltu â’r gymuned a theuluoedd.

Effaith Rhaglen Dysgu fel Teulu Ysgol Gynradd Millbrook

• Mae nifer y rhieni/gofalwyr sy’n ymwneud â dysg eu plentyn wedi cynyddu o 50 y cant 
ers mis Medi 2007.

• Mae presenoldeb yn yr ysgol wedi codi dros dau y gant ers mis Gorffennaf 2012.

• Mae dysgwyr o deuluoedd sy’n mynychu Rhaglenni Dysgu fel Teulu yn rheolaidd yn 
cyflawni eu targedau dysgu yn gyson.

• Mae’r bwlch mewn perfformiad rhwng dysgwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am 
ddim a’r rhai nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim wedi cau. 

• Mae nifer y gwirfoddolwyr sydd hefyd yn rhieni/gofalwyr yn yr ysgol wedi cynyddu.

• Mae teuluoedd yn gwneud mwy o gyfraniad drwy fod yn weithredol er mwyn 
datblygu’r ysgol gyfan.

Rhagor o ffynonellau cymorth a gwybodaeth

Mae adroddiad Estyn 2012 o’r enw Effaith rhaglenni dysgu teuluol ar godi lefelau llythrennedd 
a rhifedd plant ac oedolion yn ystyried pa mor effeithiol yw rhaglenni dysgu fel teulu i godi 
safonau llythrennedd a rhifedd plant ifanc. Mae hefyd yn ystyried y graddau y mae Rhaglenni 
Dysgu fel Teulu yn arwain at gymorth dilynol gwell i’r plant hynny sydd ei angen a’r graddau 
y maent yn darparu gwerth am arian. Gellir gweld yr adroddiad yn: www.estyn.llyw.cymru/
thematic-reports/effaith-rhaglenni-dysgu-teuluol-ar-godi-lefelau-llythrennedd-rhifedd-plant-ac  

Cyhoeddwyd gan NIACE yn 2013, mae Family Learning Works (Saesneg yn unig) (http://shop.
niace.org.uk/family-learning-inquiry-report.html) yn cydnabod bod y ffordd orau o gefnogi plant 
yw gweithio gyda’r teulu cyfan ac yn pwysleisio ymyrraeth gynnar ac ataliol, gan annog 
ymagwedd ‘Tîm o Amgylch y Teulu’ trosfwaol.    
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