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“Mae gan addysg rôl sylfaenol i helpu i godi pobl o’u tlodi ac i amddiffyn y

rheini sydd mewn perygl o fod mewn tlodi a dan anfantais. Mae cysylltiad cryf

rhwng cyrhaeddiad addysgol gwael, lefelau sgiliau isel ac iechyd a lles gwael.”

Llywodraeth Cymru (2013) Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi
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Ymgysylltu â
Theuluoedd

Mae’r adnodd hwn wedi cael ei gynhyrchu i gynorthwyo ymarferwyr ac arweinwyr y 
Blynyddoedd Cynnar wrth ddefnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar 
(GADBC) yn effeithiol.

Mae’n
 Tynnu ar dystiolaeth gan ymchwil, arolygu ac arfer proffesiynol yng Nghymru ac   
 mewn gwledydd eraill;

 Cynnwys astudiaethau achos o arfer effeithiol; a

 Darparu:

  Gwybodaeth gefndir (o gyhoeddiadau allweddol Llywodraeth Cymru a   
  ffynonellau eraill eraill).

  Canllawiau ar y ffordd orau i dargedu defnydd o’r GADB.

  Ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth.

  Cyfleoedd i weithio ar y cyd â Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, a
  Chymunedau yn Gyntaf.

  Cyfeiriadau at adnoddau a chyhoeddiadau a nodir.
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ADRAN 1: Diben yr Adnodd Hwn
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Beth yw Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar?

Cyflwynwyd y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) gan Lywodraeth Cymru yn 2012 ac 

mae’n darparu cyllid ychwanegol i ysgolion a lleoliadau addysgol i roi cymorth i blant 5 i 16 

mlwydd oed sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim neu sy’n Derbyn Gofal.  Nod y 

cymorth ariannol hwn yw mynd i’r afael ag anghydraddoldebau addysgol trwy helpu ysgolion 

i roi cymorth i blant o gartrefi sydd dan anfantais economaidd a chymdeithasol gyflawni eu 

potensial addysgol llawn. 

O fis Ebrill 2015, mae’r GAD yn cael ei estyn i blant rhwng 3 a 5 mlwydd oed (£300 y 

disgybl) mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar sy’n dysgu cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen.  

Mae hyn yn debygol o gynnwys plant sy’n mynychu dosbarthiadau meithrin a derbyn 

mewn ysgolion a gynhelir, meithrinfeydd annibynnol a gynhelir, darpariaeth meithrinfa dydd 

preifat a darparwyr gwirfoddol ac annibynnol fel cylchoedd chwarae, cylchoedd meithrin a 

gwarchodwyr plant cofrestredig.  

Ni ddylid defnyddio’r ffrwd cyllid hwn ar gyfer tangyflawniad yn fwy cyffredinol mewn 

lleoliadau, yn hytrach dylai ganolbwyntio ar wella cyflawniad plant sy’n gymwys i dderbyn 

prydau ysgol am ddim a Phlant sy’n Derbyn Gofal. 

Pam fod angen Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar?

Ers dechrau datganoli ym 1999 mae lleihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng plant o gefndiroedd 

dan anfantais economaidd a chymdeithasol wedi parhau i fod yn un o brif flaenoriaethau 

Llywodraeth Cymru. 1 Sail resymegol ganolog i hyn yw bod codi cyflawniad addysgol ein 

plant sydd dan yr anfantais fwyaf yn rhoi’r cyfle gorau iddynt dynnu eu hunain, a’u teuluoedd 

a’u cymunedau o bosib, allan o dlodi. 2

ADRAN 2: Grant Amddifadedd Disgyblion
Blynyddoedd Cynnar (GADBC)
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1  Gweler er enghraifft Cynulliad Cenedlaethol Cymru  (2001) Y Wlad Sy’n Dysgu, Dogfen Ymbaratoi. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru; (2003) Y Wlad Sy’n 
Dysgu: Gweledigaeth ar Waith. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Llywodraeth Cymru (2012) Gwella Ysgolion. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
2  Egan, D.  (2013) Poverty and Low Educational Achievement in Wales.  Efrog: Joseph Rowntree Foundation.
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Ar hyn o bryd, mae gan Gymru gyfraddau uwch o dlodi plant nac unrhyw ran arall o’r DU: 

mae 1 mewn 3 o blant (200,000) yn cael eu magu mewn cartrefi o dlodi cymharol; mae 

1 mewn 7 (90,000) yn byw mewn cartrefi sydd ag incwm o lai na £12,200 y flwyddyn3;  

mae oddeutu 20% o blant Cymru yn cael eu hystyried i fod o gartrefi sydd dan anfantais 

economaidd a chymdeithasol, sy’n cael ei fesur yn ôl yr hawl i brydau ysgol am ddim4  ac 

mewn rhai ardaloedd yng Nghymru mae’r ganran hon yn llawer uwch.

Mae plant sy’n byw mewn tlodi yn llawer mwy tebygol o ddechrau bywyd ysgol dan anfantais 

eisoes ac mae ymchwil yn awgrymu:

 erbyn 5 mlwydd oed maent yn aml dros flwyddyn ar ei hôl hi mewn profion geirfa o’u  

 cymharu â grwpiau o blant mwy breintiedig;5

 maent yn fwy tebygol o ddangos problemau ymddygiad a pharhau i wneud hynny;6

• maent yn cyflawni sgoriau profion sylweddol is pan gânt eu mesur yn 3, 5 a 7 oed7;  a

 mae byw mewn tlodi am gyfnodau estynedig o amser yn cael effaith gynyddol      

 negyddol ar ddatblygiad gwybyddol.8

  

Mae’r bwlch cyrhaeddiad yn ehangu dros amser ac erbyn 7 oed mae plant o gefndiroedd 

dan anfantais economaidd a chymdeithasol o leiaf 10 safle canraddol yn is na phlant sy’n 

cael eu magu mewn amgylcheddau cartref mwy breintiedig.9

Dengys tystiolaeth yng Nghymru bod y bwlch hwn yn parhau i ehangu wedi 7 oed:

 Yn saith oed mae’r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng plant sy’n gymwys i dderbyn   

 prydau ysgol am ddim a phlant eraill a fesurwyd gan Ddangosyddion y Cyfnod   

 Sylfaen yn 16.3 % (2014);

 Yn un ar ddeg oed, mae’r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng plant sy’n gymwys  i                     

           dderbyn prydau ysgol am ddim a phlant eraill a fesurir gan berfformiad Dangosyddion  

 Pynciau Craidd wedi ehangu i 17.7 %;10

     3 Achub y Plant a Llywodraeth Cymru (2014) Ailysgrifennu’r Dyfodol, Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
4 Llywodraeth Cymru (2014) Canllaw ar gyfer defnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion Beth sydd wir yn gweithio? Ebrill Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
5 Dickerson, A. a Popli, G (2012) Persistent poverty and children’s cognitive development; evidence from the UK Millennium Cohort Study Canolfan Astudiaethau                       
    Hydredol Papur gwaith Astudiaethau Cohort.
6 Washbrook, E.  (2010) A cross-cohort comparison of childhood behaviour problems. Crynodeb o ganfyddiadau rhagarweiniol o brosiect ar gyfer Sutton Trust.
7 Dickerson, A. a Popli, G.  (2012) Persistent poverty and children’s cognitive development; evidence from the UK Millennium Cohort Study Canolfan Astudiaethau    
    Hydredol Papur gwaith Astudiaethau Cohort
8 Ibid.
9 Ibid.
10 http://gov.wales/docs/statistics/2015/150128-academic-achievement-free-school-meals-2014-en.pdf 
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•• ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 mae’r bwlch wedi ehangu eto, ac mae ffigurau 2014  

 yn dangos gwahaniaeth o 24.3% rhwng plant sy’n byw mewn tlodi a’u cyfoedion;

• erbyn 16 oed mae’r bwlch rhwng plant sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim  

 a phlant eraill sy’n cyflawni 5 TGAU da yn codi i 33.8 %; 11 

• dim ond 27.8 % o ddisgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim sy’n   

 cyflawni o leiaf pum gradd dda mewn TGAU, gan gynnwys Mathemateg a Chymraeg  

 neu Saesneg; 12  a

 

 mae plant nad ydynt yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim ddwywaith yn fwy  

 tebygol o gyflawni o leiaf pum gradd TGAU (gradd C neu uwch) na phlant o gefndi 

 roedd tlotach.13 

Yn y cyd-destun hwn mae Llywodraeth Cymru wedi gosod y targedau canlynol i gau’r bwlch 

mewn lefelau cyrhaeddiad: 14

 ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (7 oed) yn nhermau cyflawni lefelau disgwyliedig dan 

 gosyddion y Cyfnod Sylfaen; lleihad yn y gwahaniaeth rhwng plant sy’n gymwys i  

 dderbyn prydau ysgol am ddim a phlant eraill o 18.3 yn 2012 i 10% erbyn 2017; a 

 yn 15 oed, cyflawniad disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim wedi  

 ei fesur yn ôl nifer y dysgwyr sy’n cyflawni Lefel 2 cynhwysol yng Nghyfnod Allwed 

 dol 4 ( 5 gradd TGAU C neu uwch gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg a Mathe  

 mateg neu gyfwerth) i godi i 37 y cant erbyn 2017 o  23.4 y cant yn 2012.

Ceir awgrym o faint yr her hon yn y canfyddiadau diweddar o werthusiad tair blynedd o’r 

Cyfnod Sylfaen sy’n dangos er bod disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am 

ddim a disgyblion sydd ddim yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim wedi gwella eu 

cyrhaeddiad yn y blynyddoedd cynnar, nid yw’r bwlch mewn cyrhaeddiad yn lleihau ar hyn o 

bryd ac mae’n parhau i fod yn gymharol ddisymud .

 11 http://gov.wales/docs/statistics/2015/150128-academic-achievement-free-school-meals-2014-en.pdf
 12 https://pigion.wordpress.com/ 
 13 Comisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant y DU (2014) Cracking the Code: how schools can improve social mobility. Comisiwn Symudedd Cymdeithasol a      
      Thlodi Plant.
 14 Llywodraeth Cymru (2013) Creu Cymunedau Cryf: Symud Ymlaen â’r cynllun gweithredu ar drechu tlodi. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.



Sut all lleoliadau dargedu cyllid Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar 

yn effeithiol?

Mae’n syniad i ysgolion a lleoliadau eraill ddefnyddio atebion sy’n gynaliadwy yn y tymor hir 

hyd yn oed os caiff y grant ei dynnu oddi arnynt.

Mae gwaith a ymgymerwyd gan Ganolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg  wedi 

crynhoi’r swp o ymchwil, arolygiad a thystiolaeth seiliedig ar arfer yn y maes hwn i awgrymu 

y dylid ymgymryd â thri ateb sy’n gysylltiedig â’i gilydd os yw arweinwyr ac ymarferwyr yn 

mynd i ddatblygu strategaethau ac ymyriadau effeithiol i oresgyn effaith tlodi ar gyflawniad 

addysgol.  Wedi eu haddasu i ar gyfer cyd-destun penodol addysg Blynyddoedd Cynnar, fe 

ddylai’r canlynol fod yn sail i strategaethau llwyddiannus: 

9

 15 Llywodraeth Cymru (2015) Gwerthusiad o’r Cyfnod Sylfaen. Caerdydd: Sefydliad Ymchwil Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru
 16 Llywodraeth Cymru (2013) Grant Amddifadedd Disgyblion, Canllawiau byr i ymarferwyr. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 17 Egan, D. Saunders, D., Swaffield (2014) Gwneud Defnydd Effeithiol o’r Grant Amddifadedd Disgyblion.  Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant/ Prifysgol Cymru;  
      Grigg, R., Egan, D., McConnon, L. a Swaffield, L. (2014) Y Newyddion Da… Beth mae ysgolion yng Nghymru’n ei wneud i leihau effaith tlodi ar gyflawniad disgyblion.  
      Prifysgol Cymru/Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Adeiladu perthnasau cadarnhaol rhwng y cartref a’r ysgol trwy 

ymgysylltu â theuluoedd 

Addasu addysgeg a’r cwricwlwm 

Cynllunio ac arweinyddiaeth strategol

Adeiladu perthnasau
cadarnhaol rhwng y 
cartref a’r ysgol trwy 

ymgysylltu
â rhieni

Addasu addysgeg a’r 
cwricwlwm

Cynllunio ac
arweinyddiaeth 

strategol
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Adran 3:
Ymgysylltu â Theuluoedd

Adeiladu perthnasau cadarnhaol rhwng 

y cartref a’r ysgol trwy ymgysylltu â 

theuluoedd

Yr hyn rydym yn ei argymell

Dylid defnyddio’r GADBC i hyrwyddo ymgysylltu 

â theuluoedd a gweithio ar gynyddu hunan barch 

plant a theuluoedd. Mae strategaethau effeithiol 

ar gyfer ymgysylltu â theuluoedd yn aml yn 

cynnwys y canlynol:

 grwpiau anogaeth i ddisgyblion a’u   

 teuluoedd;

 cyfleoedd dysgu i deuluoedd;

 rhaglenni rhianta;

 cymorth aml-asiantaeth ar y safle; a

 cysylltiadau cryf â’r gymuned leol a   

 chyfleoedd i’r gymuned gymryd rhan.

01 02 03 04 05
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Adeiladu perthnasau cadarnhaol rhwng y cartref a’r ysgol trwy ymgysylltu â 
theuluoedd yn Ysgol Gynradd Nant-y-Felin, Betws, Casnewydd

Mae Ysgol Gynradd Nant-y-Felin ar gyrion Casnewydd, de Cymru. Mae’r ysgol mewn 

ardal Cymunedau yn Gyntaf gyda lefelau uchel o ddiweithdra a lefelau cymwysterau 

sy’n is na’r cyfartaledd cenedlaethol.  Ar hyn o bryd mae 240 o blant rhwng 3-11 oed ar y 

gofrestr, ac mae oddeutu 28% o’r plant yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Un o werthoedd craidd yr ysgol yw ymgysylltu â rhieni a theuluoedd a’r gymuned 

ehangach a rhoi cymorth iddynt er mwyn cau’r bwlch tlodi.  Mae pwysigrwydd annog plant 

a’u teuluoedd o fewn cyd-destun y gymuned leol yn ganolog i ethos yr ysgol gan y bydd 

hyn yn galluogi disgyblion i gael y cyfle gorau i lwyddo yn y dyfodol.

Ar hyn o bryd mae cydweithredu â phartneriaid a gwaith aml-asiantaeth yn cynnwys Tîm 

Ymyriad Teuluoedd yn Gyntaf ar safle; darpariaeth Gofal Cofleidiol sy’n cael ei arwain gan 

y Gymuned ar safle; cydweithio â Chymunedau yn Gyntaf, teuluoedd wedi eu hymgysylltu 

â rhaglen Teuluoedd ac Ysgolion Ynghyd; Tîm o Amgylch y Clwstwr 18 a chlwb brecwast.

Mae staff yr ysgol ac asiantaethau partner fel Cymunedau yn Gyntaf yn rhedeg  ‘Dydd 

Iau i’r Teulu’ gyda gweithgareddau sy’n cynnwys gwneud prydau iach a sesiynau celf 

a chrefft.  Mae Clwb Gwaith Cartref y Teulu hefyd yn cael ei gynnal bob wythnos yn y 

llyfrgell leol.

Mae Rhaglen Anogaeth bwrpasol i blant a theuluoedd sydd wedi eu targedu yn cael ei 

rhedeg mewn cydweithrediad â Chymunedau yn Gyntaf (arian cyfatebol).  Amcanion y 

sesiynau hyn yw gwella:

 lles y plentyn a’r teulu;

 presenoldeb plant wedi eu targedu;

 ymgysylltu teuluol; a

 cyrhaeddiad plant wedi eu targedu.

18  Cydweithio aml-asiantaeth wedi ei anelu at roi cymorth i blant agored i niwed a’u teuluoedd
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Mae’r ysgol yn credu bod ymgysylltu â theuluoedd yn dechrau cyn i fywyd ysgol 

ddechrau.  Mae pob teulu’n cael ymweliad cartref gan staff er mwyn dechrau meithrin 

perthynas.  Yn ystod tymor yr haf mae gweithdai wythnosol i ddarpar deuluoedd y 

Feithrin a’r Derbyn.  Mae’r rhain yn cael eu cynllunio o amgylch gweithgareddau Aros a 

Chwarae anffurfiol ac anfygythiol wedi eu hanelu at alluogi rhieni i ddod i nabod ei gilydd 

ac i ymgyfarwyddo â’r staff a’r ysgol.  Mae hefyd amrywiaeth o ymyriadau cynnar dysgu 

fel teulu sy’n rhedeg yn rheolaidd i deuluoedd a phlant gan gynnwys ‘Iaith a Chwarae’ a 

‘Rhif a Chwarae’ sy’n ceisio dysgu sgiliau i rieni mewn ffordd anfygythiol neu anfarnol.

Hefyd gwahoddir teuluoedd i sesiynau i ddysgu sut i gefnogi lles eu plentyn, gan fod yr 

ysgol yn credu bod hyn hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar les rhieni a gofalwyr.

Mae’r ysgol hefyd yn rhedeg amrywiaeth o gyfleoedd dysgu fel teulu ar gyfer rhieni yn 

unig. Fe all y rhain fod wedi eu hanelu’n uniongyrchol at roi sgiliau i rieni i roi cymorth 

i blant fel gweithdai darllen a llythrennedd a hefyd cyfleoedd i rieni gymryd rhan mewn 

amrywiaeth o weithgareddau pwrpasol wedi eu hanelu’n uniongyrchol at godi eu 

hunan barch eu hunain.  Mae cyrsiau diweddar wedi cynnwys addurno cacennau a 

threfnu blodau.  Anogir ymgysylltiad dyfnach gan rieni ymhellach trwy ddysgu fel rhieni 

achrededig a Chyngor Rhieni’r Ysgol.

Mae effaith y ddarpariaeth hon wedi arwain at y gwelliannau canlynol:

  

 ymgysylltiad teuluol – o lai na 40% i dros 90%– gan gynnwys rhieni bellach yn hyf 

 forddi i weithio â phlant i roi cymorth gyda sgiliau llythrennedd a rhifedd;

 presenoldeb disgyblion gyda phresenoldeb ysgol gyfan yn codi gan ymron i 2%,   

 gwelliannau unigol o gymaint â 50% a nifer y disgyblion sy’n cyflawni presenoldeb  

 o 100% yn codi o lai na 10 disgybl i dros 84 o ddisgyblion;

 gwell canlyniadau dysgu i ddisgyblion yr ymgysylltir yn rheolaidd â’u teuluoedd;

 lles – disgyblion yn symud o goch i wyrdd ar broffiliau Agweddau Disgyblion at eu  

 Hunain a’r Ysgol a Boxall; a

 niferoedd disgyblion – yn 2007 nid oedd yr ysgol yn llawn ond mae rhestr aros   

 erbyn hyn.
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Beth allech chi ei wneud yn eich lleoliad?
• cyflogi staff i ganolbwyntio ar raglenni ymgysylltu â theuluoedd;

• hyfforddi staff presennol ar bwysigrwydd adeiladu perthnasau ystyrlon gyda theu  

 luoedd a’r gymuned ehangach;

• hwyluso hyfforddiant ysgol gyfan ar ‘y theori ymgysylltiad’ (gweler isod);

• ymchwilio ystyr ‘anfantais’ o fewn eich cyd-destun penodol chi a sut y gallech chi   

 gefnogi teuluoedd a phlant dan anfantais.

Sut ydym ni’n gwybod bod hyn yn gweithio? 
Mae tystiolaeth arolygu19 yn awgrymu bod adeiladu perthnasau ystyrlon rhwng y cartref a’r 

ysgol trwy ymgysylltiad teuluol yn hollbwysig i blant dan anfantais.  Mae un ymchwilydd wedi 

awgrymu bod hyn oherwydd nad yw profiad bywyd y plentyn yn digwydd yn ynysig ond yn 

hytrach y gellir ei weld fel rhan o system gymhleth o berthnasau 20 gyda’r plentyn yn rhan 

o’r teulu, sy’n rhan o gymuned yr ysgol ac yna’n rhan o’r gymuned ehangach.  Mae gan bob 

rhan o’r system ran i’w chwarae yn llywio cyfleoedd bywyd plant i’r dyfodol.

Plentyn

Teulu

Ysgol

Y Gymuned 
Ehangach

 19 Estyn, (2012) Arfer effeithiol wrth fynd i’r afael â thlodi ac anfantais mewn ysgolion. Caerdydd: ESTYN. http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/docViewer-w/260005.2/ 
      Arfer%20effeithiol%20wrth%20fynd%20i%E2%80%99r%20afael%20%C3%A2%20thlodi%20ac%20anfantais%20mewn%20ysgolion%20-%20Tachwedd%20           
      2012/?navmap=30,163 
 20 Bronfenbrenner, U. (1979) The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and Design. Coleg Harvard.
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Mae ymchwil 21 hefyd yn awgrymu bod llunio cysylltiadau cadarn ag oedolion mewn 

perthnasau cynnes a chefnogol yn ffactor hollbwysig yn natblygiad cynnar plentyn.  Mae’r 

perthnasau cynnar hyn (gyda rhieni, gofalwyr a brodyr a chwiorydd i ddechrau) yn cael 

effaith ar ddatblygiad cymdeithasol, emosiynol a gwybyddol y plentyn ifanc. 22  Mae hyn yn 

cael ei adnabod fel ‘theori ymgysylltiad’.

I lawer o blant ifanc bydd hyn yn aml yn cynnwys perthnasau gydag oedolion o’r tu allan 

i’r teulu sy’n gweithio mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar. 23 Mae hyn yn arwyddocaol 

oherwydd pan fydd plant yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi mewn 

amgylcheddau cynnes a gofalgar gwelir cynnydd yn eu hymdeimlad o les.  Mae hyn yn 

hanfodol i bob plentyn ifanc ond yn arbennig o bwysig i blant sy’n byw mewn tlodi a phlant 

sy’n derbyn gofal.

Mae ymchwilwyr wedi amlinellu prif nodweddion perthnasau sy’n annog a chefnogi 

datblygiad plant ifanc.  Maent wedi awgrymu bod angen i oedolion:

 fod yn sensitif ac ymatebol i anghenion y plentyn;

 allu datblygu perthnasau llawn parch gyda phlant; a

 adnabod a deall bod cysylltiadau cadarn yn hanfodol ar gyfer lles.24   

Mae gan y nodweddion hyn oblygiadau ar arfer ac mae angen eu cydnabod mewn lleoliadau 

ble mae plant ifanc yn treulio amser.  Mae goblygiadau ar hyfforddi staff a fydd angen 

gwybodaeth gadarn o ddatblygiad plentyn gan gynnwys hyfforddiant ar theori ymgysylltiad.  

21 Trevarthen, C.; Barr, L.; Dunlop, A.; Gjersoe, N., Marvick, H.  a Stephen, C.  (2003)  Meeting the Needs of Children from Birth to Three.  Caeredin: Gweithrediaeth yr  
      Alban. 
22 Gerhardt, S. (2004) Love Matters: How Affection Shapes A Baby’s Brain. Llundain: Brunner Routledge.
23 Melhuish, E., Belsky, J., MacPherson, K a Cullis, A.  (2004) The quality of group childcare settings used by 3-4 year old children in Sure Start Local Programme areas   
     and the relationship with child outcomes. Llundain: Adran Addysg; Dalli, C., White, E.J., Rockel, J., Duhn, I., (2011). Quality early childhood education for under-two-  
     year-olds: What should it look like? A literature review. Adroddiad i’r Weinyddiaeth Addysg. Y Weinyddiaeth Addysg: Seland Newydd; Mathers, S., Eisenstadt, N.,    
     Sylva, K., Soukakou, E., Katharina Ereky-Stevens., K. (2014). Sound Foundations:  A Review of the Research Evidence on Quality of Early Childhood Education and     
     Care for Children Under Three Implications for Policy and Practice. Prifysgol Rhydychen/Sutton Trust.
24 Dalli, C., White, E.J., Rockel, J., Duhn, I., (2011). Quality early childhood education for under-two-year-olds: What should it look like? A literature review. Adroddiad i’r  
     Weinyddiaeth Addysg. Y Weinyddiaeth Addysg: Seland Newydd.
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Ar y cyfan mae gan rieni sy’n byw mewn tlodi lawer llai o gymwysterau na’u cyfoedion mwy 

cefnog ac maent yn aml yn cael eu hystyried i fod yn ‘anodd eu cyrraedd’. 25 Efallai bod 

ganddynt atgofion negyddol o’u bywyd eu hunain yn yr ysgol ac yn aml gallant deimlo eu 

bod wedi cael eu difrïo.  O ganlyniad fe allant gwestiynu eu rôl wrth gefnogi dysgu eu plentyn 

eu hunain a bod yn anfodlon i ymgysylltu’n llawn â’r broses addysgol.

Mae hyn yn gwneud y Blynyddoedd Cynnar yn amser hanfodol ar gyfer meithrin perthnasau 

cadarnhaol rhwng y cartref a’r ysgol gan y bydd y rhain:

 yn cael effaith uniongyrchol ar blant o ran eu lles ac ymdeimlad o berthyn; a

  yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd rhieni’n cynnal eu hymrwymiad i addysg eu   

 plentyn.

Mae’r diagram isod yn nodi sut y gellir meithrin perthnasau rhwng y cartref a’r ysgol:

Prosiectau pwrpasol 

i fodloni anghenion 

rhieni

Ysgol groesawgar
 

  staff hygyrch a           
chyfeillgar

amgylchedd dysgu
croesawgar Rhieni fel 

cyd-addysgwyr

prosiectau i oedolion 
a phrosiectau 
cwricwlwm i 
uwchsgilio rhieni

cael eu gwerthfawrogi 
am wybodaeth
dialog
cyfathrebu aml
negeseuon 
cadarnhaol am blant
cymryd rhan ym 
mywyd yr ysgol

Cefnogi plant GADBC a’u 
teuluoedd

25 Barnes, J., MacPherson, K. & Senior, R. (2006). Factors influencing the acceptance of volunteer home visiting support offered to families with new babies. Child and  
     Family Social Work. 11, pp.107-117.
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Adran 4: Addysgeg a’r Cwricwlwm

Yr hyn rydym yn ei argymell

Yn nhermau addysgeg a’r cwricwlwm ar gyfer plant GAD, mae Estyn yn awgrymu y bydd 

gan leoliadau effeithiol strategaethau ar waith ar gyfer:

 gwrando ar a gweithredu mewn ymateb i ‘lais y disgybl’ mewn perthynas â’r   

 cwricwlwm;

• addasu’r cwricwlwm i fodloni anghenion (a diddordebau) disgyblion dan anfantais;

 gwella sgiliau cymdeithasol ac economaidd disgyblion dan anfantais;

 darparu profiadau fydd yn cyfoethogi ar gyfer plant dan anfantais gan gynnwys   

 amrywiaeth o weithgareddau a theithiau allgyrsiol; a

 canolbwyntio ar wella sgiliau llythrennedd a rhifedd disgyblion dan anfantais.26  

01 02 03 04 05

26 ESTYN, (2012) Arfer effeithiol wrth fynd i’r afael â thlodi ac anfantais mewn ysgolion. Caerdydd: ESTYN. http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/docViewer-w/260005.2/ 
     Arfer%20effeithiol%20wrth%20fynd%20i%E2%80%99r%20afael%20%C3%A2%20thlodi%20ac%20anfantais%20mewn%20ysgolion%20-%20Tachwedd%20           
     2012/?navmap=30,163 
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Llais y Disgybl
Cipio Llais y Disgybl yn Ysgol Gynradd Sant Philip Evans, Caerdydd  
Mae Sant Philip Evans yn Ysgol Gynradd Gatholig Wirfoddol a Gynhelir yn Llanedeyrn, 

Caerdydd.   Ar adeg ei harolygiad diwethaf (2013) roedd 26% o ddisgyblion yn gymwys i 

dderbyn prydau ysgol am ddim ac roedd 43% ar y gofrestr Saesneg fel Iaith Ychwanegol.  

Cafodd yr ysgol ei chymeradwyo fel a ganlyn gan Estyn am ei harfer yn cipio llais y 

disgybl:  

“Ym mhob dosbarth mae gan ddisgyblion gryn ddylanwad ar sut a beth maent yn ei 

ddysgu.  Mae eu syniadau a’u barn yn amlwg iawn, yn arbennig wrth osod a chytuno 

ar feini prawf llwyddiant mewn gwersi. Mae effaith datblygiad yr ysgol o fentrau ‘llais y 

disgybl’ yn sylweddol wrth hyrwyddo hyder y disgyblion, eu mwynhad yn yr ysgol a’u 

brwdfrydedd ar gyfer dysgu. Yn y Cyfnod Sylfaen mae disgyblion yn cyfrannu syniadau 

ar gyfer gweithgareddau sy’n gysylltiedig â phwnc y dosbarth.  Mae’r rhain yn aml yn 

cael eu cynnwys yn rhaglen yr ysgol ar gyfer yr wythnos ganlynol.  Mae llwyddiant y 

gweithgarwch yn cael ei werthuso gan y staff a’r dosbarth er mwyn i’r disgyblion wybod 

bod eu hawgrymiadau’n bwysig.”

 

Yn nosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen mae pob sesiwn yn dechrau gyda’r staff yn holi plant:  

 beth maen nhw’n ei wybod?;

 beth fydden nhw’n hoffi ei ddysgu?; a

 oes ganddynt unrhyw gwestiynau penodol mewn perthynas â’r dewis bwnc?  

Mae plant hefyd yn cael cyfleoedd i gyfrannu eu syniadau ar gyfer yr wythnos ganlynol 

mewn cyfarfod wythnosol ar ddydd Gwener. Anogir disgyblion i drafod eu syniadau â 

phartneriaid siarad a chyflwyno eu syniadau i weddill y dosbarth.  Mae plant y Cyfnod 

Sylfaen hefyd yn cynllunio eu thema eu hunain ar ddiwedd pob pwnc ac maent yn 

cael eu hannog i rannu syniadau mewn perthynas â’u hardaloedd chwarae rôl yn eu 

hystafelloedd dosbarth.   

Ers cyflwyno strategaethau i gynyddu llais y disgybl, mae lefelau presenoldeb yn yr ysgol 

wedi gwella ac mae plant yn gyffrous ynghylch bod yn yr ysgol.  Mae lefelau cyrhaeddiad 

mewn ABCh wedi gwella ac yn 2013 derbyniodd dros un rhan o dair o blant ddeilliant 6 

ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen.
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Gellid datblygu llais y disgybl yn eich lleoliad yn defnyddio’r dulliau canlynol:

 ymgymryd â dysgu proffesiynol er mwyn i staff ddatblygu addysgeg Cyfnod Sylfaen  

 effeithiol, gan gynnwys gwahanol rolau y gall ymarferwyr ymgymryd â nhw ar   

 wahanol adegau;

 hwyluso cydweithredu sy’n canolbwyntio ar adnabod, nodi ac wedyn cynllunio   

 cyfleoedd dysgu sy’n ymateb i lais, diddordebau a chwestiynau’r plant;

 rhannu arfer da o fewn y lleoliad yn seiliedig ar arsylwadau ar arfer gyda phlant   

 Cyfnod Sylfaen;

 rhannu arfer da rhwng lleoliadau trwy ymweliadau a chydweithio;

• ymchwilio strategaethau ar gyfer gwella sgiliau cymdeithasol ac emosiynol disgyblion  

 dan anfantais.

Darparu profiadau sy’n 
cyfoethogi ar gyfer plant dan 
anfantais yn Ysgol y Castell, 
Sir Gaerfyrddin

Mae Ysgol y Castell yng 

Nghydweli, Sir Gaerfyrddin.  

Mae’r ysgol yn darparu ar gyfer 

disgyblion rhwng tair ac un ar 

ddeg oed ac ar adeg eu harolwg 

diwethaf roedd 268 o ddisgyblion 

ar y gofrestr, mewn 11 dosbarth.  

Roedd oddeutu 23% o’r disgyblion 

yn gymwys i dderbyn prydau ysgol 

am ddim, a nodwyd fod gan 20% 

o’r disgyblion anghenion dysgu 

ychwanegol.  

Profiadau cymdeithasol a
diwylliannol
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Nod ganolog gan yr ysgol yw mynd i’r afael â thlodi trwy godi dyheadau plant sy’n 

gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a’u teuluoedd.  Mae hyn yn cynnwys darparu 

cyfleoedd cyfoethogi i ddisgyblion na fyddent efallai’n eu profi fel arfer fel clybiau ysgol, 

teithiau preswyl a theithiau tramor. 

Mae gan yr ysgol nifer o gysylltiadau â gwledydd eraill, y mae’n eu defnyddio i addysgu 

disgyblion am wahaniaethau diwylliannol a’r byd ehangach.  Mae disgyblion yn ymweld 

â St Jacut de la Mer bob blwyddyn fel rhan o brosiect gefeillio Cydweli.  Gan mai cyfle 

‘gefeillio’ yw hwn mae’n cael cryn gymhorthdal ariannol.  Ar yr achlysuron hyn, mae’r 

ysgol yn gwahaniaethu’n gadarnhaol; yn canfod plant y mae’n credu byddai’n cael y budd 

pennaf o’r profiadau hyn.  Bydd hyn yn aml yn cynnwys disgyblion sy’n gymwys i dderbyn 

prydau ysgol am ddim.

Mae plant yn dysgu Ffrangeg i baratoi ar gyfer eu hymweliad, ac yn mwynhau amrywiaeth 

o wahanol brofiadau diwylliannol yn ystod eu hamser tramor.  O ganlyniad, mae ganddynt 

ddealltwriaeth uniongyrchol o’r gwahaniaeth rhwng diwylliant Cymreig a diwylliant 

Ffrengig.  Yn ystod eu hymweliad â Ffrainc mae’r plant yn mynychu’r ysgol ac yn cwrdd â 

phlant lleol; maent yn mynd i’r farchnad ac yn blasu gwahanol fwydydd. 

Mae athrawon yr ysgol hefyd yn lletya ymwelwyr yn rheolaidd o ysgolion partner Ysgol 

y Castell o bedwar ban byd, fel Lesotho.  Mae ymweliadau athrawon â gwledydd 

eraill, er enghraifft fel rhan o brosiectau cyswllt, wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar 

ymwybyddiaeth ddiwylliannol disgyblion a’u dinasyddiaeth fyd-eang. 
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Darparu profiadau cymdeithasol i deuluoedd yn Ysgol Gynradd Meisgyn, 

Rhondda Cynon Taf. 27

Mae Teuluoedd ac Ysgolion Ynghyd yn rhaglen ymyriad cynnar 8 wythnos i blant 

3-5 oed a’u teuluoedd (gan gynnwys brodyr a chwiorydd).  Nod y rhaglen yw rhoi 

cymorth i deuluoedd trwy:  

• annog ymddygiad da ac agweddau cadarnhaol tuag at yr ysgol a dysgu;

• helpu rhieni i chwarae mwy o ran yn addysg eu plentyn er mwyn iddynt   

 gefnogi dysgu a datblygiad adref;

• annog cysylltiadau cryfach rhwng rhieni a’u plant; a 

• cefnogi cysylltiadau cryfach â’r ysgol, rhieni eraill a’r gymuned ehangach.   

Gwahoddir teuluoedd plant ysgol gynradd i fynychu 8 sesiwn wythnosol, am ddwy 

awr a hanner y tro, ynghyd â’u plant.  Ceir sesiynau i roi cymorth i deuluoedd 

weithio gyda’u plant ac i oedolion dreulio amser gyda’i gilydd fel grŵp. Bob wythnos 

mae un o’r teuluoedd hefyd yn cael cymorth i baratoi swper ar gyfer gweddill y grŵp 

Teuluoedd ac Ysgolion Ynghyd, sydd wedyn yn treulio amser yn rhannu pryd o fwyd 

yn eu grwpiau teulu.  

27 http://www.familiesandschools.org/why-fast-works/evidence-based-lists 
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Roedd cyfradd gadw o 92%  yn Ysgol Gynradd Meisgyn yn ystod y rhaglen ac roedd 

rhieni oedd yn cymryd rhan yn gadarnhaol iawn, ac yn cynnig sylwadau oedd yn 

cynnwys ‘ Dyma’r peth gorau rwyf erioed wedi ei wneud.’  Roedd y prosiect hefyd yn 

rhoi grym i rieni gredu eu bod yn gallu cefnogi eu plant yn fwy effeithiol adref hefyd.  O 

ganlyniad i’r rhaglen Teuluoedd ac Ysgolion Ynghyd, mae dau deulu wedi cael cymorth 

gan Dîm o Amgylch y Teulu.  

Ymysg y gwelliannau eraill a nodwyd gan rieni ac athrawon mae:  

 cynnydd o 33% mewn cyfraniad at Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol;

 gostyngiad dywededig o 53% mewn anawsterau rhieni a brofir gan blant 

 Teuluoedd ac Ysgolion Ynghyd;

 cynnydd dywededig o 31% mewn cymorth teulu i deulu gan y rhai oedd wedi  

 cymryd rhan yn Teuluoedd ac Ysgolion Ynghyd;

 cynnydd o 60% i 91.3% yn y plant yn cyflawni 5+ mewn Datblygiad Personol a  

 Chymdeithasol ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen; a 

 cynnydd i 85% mewn presenoldeb mewn nosweithiau rhieni.

Gellid darparu mwy o brofiadau cymdeithasol a 

diwylliannol i blant yn eich lleoliad chi trwy:

 hwyluso teithiau i ganolfannau diwylliannol fel  

 amgueddfeydd, llefydd o arwyddocâd hanesyddol  

 a theatrau;

• llunio cysylltiadau ag ysgolion mewn ardaloedd  

 eraill, gan gynnwys tramor, er mwyn hyrwyddo  

 cyfnewidiadau diwylliannol i staff a phlant.
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Sut ydym ni’n gwybod bod hyn yn gweithio? 
Mae cydnabyddiaeth gynyddol o’r rôl arwyddocaol y gall 

darpariaeth blynyddoedd cynnar o ansawdd da ei chwarae 

yn rhoi cymorth i blant o amgylcheddau dysgu cartref 

dan anfantais oresgyn y rhwystrau i ddysgu y gallant eu 

hwynebu.28  Gall profiadau addysgol cynnar cadarnhaol 

ac ystyrlon i blant arwain at effaith gadarnhaol hirdymor 

ar eu lles a’u llwyddiant yn y dyfodol.  Ystyrir bod arferion 

addysgeg sy’n seiliedig ar ‘ddysgu gweithredol’ mewn 

amgylcheddau dysgu ysgogol yn hanfodol.29  Mae cyfleoedd 

i ddatrys problemau, trafod ar y cyd a gwaith unigol hefyd 

yn cael eu hystyried i fod yn bwysig.  Dylai plant hefyd gael 

cyfleoedd i wneud tasgau hunangyfeiriedig ac wedi eu 

cyfeirio gan athrawon.

Mae’r ymchwil yn awgrymu bod rhai strategaethau yn cael 

eu hystyried i fod yn fwy effeithiol yn cau’r bwlch cyrhaeddiad 

nac eraill. 30 Mae Sutton Trust yn tynnu ar dystiolaeth o 

astudiaethau rhyngwladol a chenedlaethol ac mae’n cynnig 

nifer o strategaethau dysgu ac addysgu allweddol sy’n gallu 

lleihau’r bwlch cyrhaeddiad, gan gynnwys:

 adborth wedi ei gynllunio’n dda;

 addysgeg sydd wedi ei anelu at feithrin prosesau   

 meta wybyddol (hunan-fyfyriol) plant; a

 dysgu gan gymheiriaid.

28 Egan, D.  (2013) Poverty and Low Educational Achievement in Wales.  York: Joseph Rowntree Foundation.;  
     Mathers  et al.,(2014) Sound Foundations A Review of the Research Evidence on Quality of Early Childhood    
     Education and Care for Children Under Three Implications for Policy and Practice Research; Helen V. Barnes,  
     and David P. Weikart. Significant Benefits: The High/Scope Perry Preschool Study Through Age 27 (High/ 
     Scope Press, 1993);Lawrence J. Schweinhart, (2004)The High/Scope Perry Preschool Study Through Age   
     40: Summary, Conclusions, and Frequently Asked Questions (High/Scope Press); Sylva, K., Sammons, P., 
     MelhuiIsh, E. C., Siraj-Blatchford, I. & Taggart, B. (1999a) The Effective Provision of Preschool Education     
     (EPPE) Project: Technical Paper 1 - An Introduction of EPPE (London: DfEE/Institute of Education, University   
     of London).
29 Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (2008) Addysgeg Dysgu ac Addysgu. Caerdydd:         
     Llywodraeth Cymru
30 Sutton Trust Education Endowment Foundation http://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit/
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Mae ymchwil hefyd yn awgrymu y gall llais y disgybl fod yn ddull effeithiol ar gyfer datblygu’r 

arferion hyn31 yn arbennig trwy gwricwlwm y Cyfnod Sylfaen32.  Mae hyn oherwydd bod plant 

yn cael ymdeimlad o berchnogaeth pan gaiff eu diddordebau eu cydnabod ac maent yn 

sylweddoli bod eu syniadau, profiadau a diddordebau yn cael eu gwerthfawrogi gan eraill.33 

Mae’r dilysrwydd hwn yn helpu plant i weld eu hunain fel dysgwyr cymwys a galluog, sy’n 

cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol a lefelau lles.   Mae’r 

broses ddysgu’n cael ei mwynhau yn ddyfnach ac mae hynny’n arwain at lefelau uwch o 

ysgogiad ac ymgysylltiad.  Mae’r pwyntiau hyn yn bwysig i bob plentyn ond yn arbennig felly 

i blant GADBC. 

Wrth gwrs, dim ond un strategaeth y dylid ei defnyddio yw llais y disgybl. Mae ymchwil hefyd 

yn nodi bod dulliau sy’n cael eu cyfeirio mwy gan yr athro yn arbennig o effeithiol yn lleihau 

bylchau i blant sy’n dod o gefndiroedd dan anfantais. 34 Felly dylai’r amrywiaeth o agweddau 

y dylid eu defnyddio gyda phlant ifanc gynnwys yr holl strategaethau a nodir yn y diagram 

isod.35 

sgiliau datrys problem
a meddwl

strategaethau sy’n ceisio 
cipio ‘llais y disgybl’

adborth
ystyrlon

rhyngweithio rhwng
cymheiriaid

gweithgareddau sy’n 
cael eu cyfeirio gan 
yr athro gyda ffocws 

penodol ar gyrhaeddiad 
rhifedd a llythrennedd

31 Katz, L.G. (1993) Dispositions as educational goals. ERIC EDO-PS-93-10. Online: http://ceep.crc.uiuc. edu/eecearchive/digests/1993/katzdi93.html.
32 Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (2008) Addysgeg Dysgu ac Addysgu. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.33 Palailologou, I. (2013) ‘Do we hear what  
     children want to say?’ Ethical praxis when choosing research tools which children under five. Early Child Development and Care.  184 (5), pp. 689-705.
34 Maynard, T., Taylor, C., Waldron, S., Rhys, M., Smith, R., Power, S., Clement, J. (2012) Evaluating the Foundation Phase: Policy Logic Model and Programme Theory  
     [online]. Cardiff: Welsh Institute of Social & Economic Research, Data & Methods (WISERD)
35 Chicken, S. (2014) ‘Words are bandied about but what do they mean?’ An exploration of the meaning of the pedagogical term “project” in historical and contemporary  
     contexts. Unpublished PhD thesis. UWE, Bristol. http://eprints.uwe.ac.uk/25190/

Dulliau addysgeg 
effeithiol



Adran 5: Cynllunio ac Arweinyddiaeth 
Strategol

Yr hyn rydym yn ei argymell

Mae angen i ysgolion a lleoliadau gael cynlluniau priodol ar waith, sy’n cael eu cefnogi gan 

arweinyddion, sy’n:

 gwella presenoldeb, prydlondeb ac ymddygiad plant o gefndiroedd dan anfantais;

• datblygu arbenigedd ysgol gyfan trwy hyfforddi staff i fodloni anghenion penodol dis 

 gyblion dan anfantais; a

• defnyddio a dilyn data i ddilyn a chynllunio ar gyfer a thargedu cynnydd plant dan  

 anfantais yn effeithiol.

I gyflawni hyn yn eich lleoliad, efallai y gallwch ystyried y ffordd orau o:

• ddefnyddio staff, gan gynnwys cynorthwywyr addysgu;

• sicrhau bod plant GADBC a’u teuluoedd yn ‘barod ar gyfer yr ysgol’;

• monitro  a gwerthuso’r defnydd o’r GADBC; a

• chwilio am gyfleoedd i weithio â lleoliadau, rhaglenni ac asiantaethau eraill

01 02 03 04 05
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Defnyddio cynorthwywyr addysgu yn effeithiol trwy ymyriadau wedi eu targedu yn 

Ysgol Gynradd Herbert Thompson, Caerdydd.

Yn Ysgol Gynradd Herbert Thompson, Trelái, Caerdydd, mae oddeutu hanner y plant 

yn derbyn prydau ysgol am ddim ac mae 45% o’r plant wedi cael eu canfod i fod ag 

anghenion dysgu ychwanegol.

Mae gan yr ysgol amrywiaeth o strategaethau ar waith ar gyfer dilyn disgyblion yn 

systematig er mwyn monitro cynnydd.  Mae darpariaeth ddilynol yn cael ei chynllunio 

a’i diwygio i fodloni anghenion datblygu’r ddau grŵp unigol o ddysgwyr.  Yn ystod 

‘Adolygiadau Dysgu’ mae data’r holl blant hefyd yn cael ei ddadansoddi a’i drafod gan 

dîm o staff sy’n cynnwys athrawon dosbarth, yr arweinydd Cynhwysiant a’r Pennaeth.  

Mae staff yn cydweithio gyda’r asiantaethau allanol perthnasol i gwblhau unrhyw 

ymyriadau angenrheidiol.

Mae’r data hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynllunio ar gyfer Grwpiau Ymyriad.  Mae’r 

ysgol yn gwerthfawrogi’n fawr y rôl mae tîm ymroddedig o gynorthwywyr addysgu 

yn ei chwarae yn cau bwlch cyrhaeddiad plant.  Mae cynorthwywyr addysgu’n cael 

eu cydnabod a’u meithrin ac mae rhaglenni ymyriad wedyn yn cyd-fynd â meysydd 

diddordeb y staff.  O ganlyniad maent yn cael ymdeimlad o ‘berchnogaeth’ mewn 

perthynas â’u rhaglenni ymyriad.  Mae cyfleoedd hyfforddiant parhaus i gynorthwywyr 

addysgu yn ganolog a nod yr hyfforddiant hwn yw datblygu sgiliau i arbenigo mewn 

meysydd dewisol o ymyriad.

Bob hanner tymor mae ‘Adolygiadau Dysgu Bach’ yn cael eu defnyddio fel dull cadarn ar 

gyfer olrhain effaith pob ymyriad.  Mae’r cynorthwywyr addysgu’n ymwneud yn agos â’r 

broses hon ac maent yn cyfrannu data ar gyfer pob disgybl yn eu grŵp.  Maent yn lleisio 

pryderon ynghylch diffyg cynnydd ac yn amlinellu unrhyw feysydd o anhawster posib i 

blant.  Caiff yr wybodaeth hon ei rhannu gyda’r Arweinydd Llythrennedd a’r Arweinydd 

Cynhwysiant ac mae darpariaeth yn cael ei addasu’n barhaol i sicrhau ei bod yn bodloni 

anghenion y plant penodol.  Mae pob rhaglen ymyriad yn cael eu gwerthuso gan y Tîm 

Rheoli o leiaf unwaith y tymor.

Mae effaith y gwaith hwn yn amlwg.  Er bod llawer o blant yn dod o gartrefi dan anfantais 

a bod eu cyrhaeddiad ar gael eu derbyn i’r ysgol yn aml yn wael iawn, mae cyflawniad 

Cyfnod Allweddol 2 wedi parhau i wella ac mae’r canlyniadau’n well na chyfartaledd 

y teulu ysgolion, yr awdurdod lleol a Chymru.  Mae disgyblion sy’n gymwys i dderbyn 

prydau ysgol am ddim yn perfformio ar yr un lefel â’r rhai sydd ddim yn gymwys.

Defnyddio Staff a Chynorthwywyr Addysgu 
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Beth allech chi ei wneud yn eich lleoliad?

Gellid dyrannu cyllid GADBC yn eich lleoliad i ddatblygu cynorthwywyr addysgu er mwyn:

• rhyddhau’r athro dosbarth i weithio gyda phlant GADBC;

• gallu ymgymryd ag asesu plant yn ffurfiannol;

• ymgymryd ag ymyriadau wedi eu targedu y gellir mesur eu heffaith a chanolbwyntio  

 ar anghenion plant GADBC penodol;

• gallu rhoi cymorth i blant a datblygu eu hannibyniaeth ar yr un pryd.

Sut ydym ni’n gwybod bod hyn yn gweithio? 

Mae defnyddio cynorthwywyr addysgu yn effeithiol yn bwysig er mwyn llwyddo.  Mae Ofsted 

wedi amlygu’r defnydd o gynorthwywyr addysgu sy’n cael eu cyllido trwy’r Premiwm Disgybl 

yn Lloegr. 36   Er bod y sail resymegol dros hyn yn ddealladwy, mae ymchwil 37 38 diweddar 

wedi awgrymu y gall gorddefnyddio cynorthwywyr dosbarth fod yn wrthgynhyrchiol a bod 

disgyblion yn debygol o wneud llai o gynnydd po fywaf o gymorth ychwanegol maent yn ei 

dderbyn.

36 Ofsted (2012) The Pupil Premium. How schools are using the Pupil Premium funding to raise achievement for disadvantaged pupils. Ofsted (2013) The Pupil 
     Premium: how schools are spending the funding successfully to maximise achievement.
37 Higgins. S, Kokotsaki. D, & Coe. R (2011) Toolkit of Strategies to Improve Learning. The Sutton Trust.  CEM Centre & Durham University.
38 Blatchford, P, Russell, A & Webster, R, (2012), Reassessing the impact of teaching assistants: how research challenges practice and policy.  Abingdon, Routledge
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Efallai bod hyn oherwydd bod plant yn gallu mynd yn or-ddibynnol ar gymorth oedolion yn 

yr ystafell ddosbarth.   At hynny, mewn sefyllfaoedd pan mae plant yn treulio mwyafrif eu 

hamser gyda chynorthwywyr addysgu, maent yn treulio llai o amser gyda’r athro dosbarth 

sy’n fwy cymwys i fodloni eu hanghenion datblygol.39

Gallai’r plant hefyd brofi effeithiau dylanwad cymheiriaid yma hefyd.  Os yw’r plant sydd 

angen cymorth ychwanegol yn cael eu gosod yn yr un grwpiau trwy’r amser, fe allant gael eu 

difrïo gan y plant eraill yn eu dosbarth.

Ar yr un pryd mae ymchwil diweddar gan y Sefydliad Gwaddol Addysgol 40 wedi dadlau y gall 

defnyddio cynorthwywyr addysgu gael effaith gadarnhaol ar gyrhaeddiad mewn llythrennedd 

a rhifedd pan fydd plant penodol yn cael eu targedu mewn meysydd penodol o ddysgu a 

phan fydd disgyblion yn rhan o ymyriadau strwythuredig ar gyfer grwpiau bach.  

Mae Sutton Trust wedi argymell y gall cynorthwywyr addysgu fod yn effeithiol yn cau’r bwlch 

cyrhaeddiad pan fyddant yn cael eu defnyddio’n dda.  Mae’n awgrymu bod angen ystyried 

defnyddio cynorthwywyr addysgu yn effeithiol dan dri maes eang.

39 Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. and Taggart, B (2004) The Effective Provision of Pre-school Education (EPPE) Project: Final Report. 
     Nottingham: DfES Publications
40 Sharples, J; Webster, R and Blatchford, P. (2015) Making Best Use of Teaching Assistants Guidance Report – March 2015. Education Endowment Foundation.

Cynorthwywyr addysgu mewn 
dysgu seiliedig yn y dosbarth o 

ddydd i ddydd

Cynorthwywyr addysgu yn 
cyflenwi ymyriadau y tu allan i’r 

dosbarth

1.Dylai cynorthwywyr addysgu
ychwanegu at waith yr athro.

2. Dylai cynorthwywyr addysgu helpu plant 
i ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol a 

rheoli eu dysgu eu hunain.

3.Dylid hyfforddi cynorthwywyr addysgu yn 
briodol i ddeall eu rôl yn y dosbarth

Mae angen gwneud cysylltiadau 
amlwg rhwng dysgu o addysgu 

seiliedig yn y dosbarth a dysgu o 
raglenni ymyriad.

1. Dylai cynorthwywyr addysgu
ddarparu ymyriadau o ansawdd da

ar sail un i un neu mewn grwpiau bach.

2.Mae angen mabwysiadu ymyriadau
seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi

cynorthwywyr dysgu yn eu hymyriadau 
grwpiau bach ac un i un.



Bod yn barod ar gyfer yr ysgol a chyfnodau pontio

Yr hyn rydym yn ei argymell

Yn nhermau bod yn barod ar gyfer yr ysgol a chyfnodau pontio, dylai lleoliadau:

 fyfyrio ar effeithiolrwydd eu trefniadau pontio presennol; a
 ystyried beth mae’r term ‘parod ar gyfer yr ysgol’ yn ei olygu iddynt a sut y gallant roi  

 cymorth i blant a theuluoedd i fod yn ‘barod ar gyfer yr ysgol’.

Mae plant ifanc a’u teuluoedd yn profi pwyntiau pontio pwysig pan fyddant yn symud o un 

lleoliad i un arall megis o leoliad cyn-ysgol i ddosbarth meithrin.  Gall yr adegau hyn fod yn 

anodd i bob plentyn ond yn fwy o bosib i deuluoedd sy’n byw mewn tlodi a allant deimlo’n 

arbennig o fregus.

Mae angen ystyried y trefniadau yn y lleoliadau a rhwng lleoliadau yn ofalus i sicrhau y gall 

y broses pontio fod mor rhwydd â phosib a bod anghenion y plant a theuluoedd yn cael eu 

hystyried. 41 42  Dylai gwahanol asiantaethau sy’n gweithio gyda’r teulu gydweithio ac yn yr un 

modd dylai’r ysgol/lleoliad gydweithio â’r teulu.  

Gellir cysylltu cyfnodau pontio hefyd gyda’r syniad o fod ‘yn barod ar gyfer yr ysgol’.   Dros 

y ddau ddegawd diwethaf mae pwyslais cynyddol wedi cael ei roi ar ‘barodrwydd’ ein plant 

wrth iddynt ddechrau ar eu bywyd ysgol. Ar yr un pryd ceir rhywfaint o ddadlau mewn 

perthynas â sut y gellir diffinio ‘parod ar gyfer yr ysgol.43 

Er bod nifer o ddehongliadau’n canolbwyntio ar gyrhaeddiad gwybyddol plant (y gallu i 

adnabod rhifau a llythrennau er enghraifft), mae dehongliadau eraill yn pwysleisio datblygiad 

cymdeithasol ac emosiynol.  Ffordd arall o edrych ar hyn yw ystyried y sgiliau cymdeithasol 

a gwybyddol yr ystyrir sydd eu hangen ar ddechrau bywyd ysgol.44 

Mae plant sy’n ‘barod ar gyfer yr ysgol’ yn debygol o: 

 feddu ar sgiliau cymdeithasol cryf;
 ymdopi’n emosiynol pan gânt eu gwahanu oddi wrth eu rhieni;
 bod yn gymharol annibynnol o ran eu gofal personol (e.e. anghenion toiled);

 arddangos chwilfrydedd ynghylch y byd a dyhead i ddysgu.45
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41 Llywodraeth Cymru (2014) Canllawiau Pontio Dechrau’n Deg.  Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
42 Llywodraeth Cymru (2014) Canllawiau Pontio Dechrau’n Deg.  Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
43 School Readiness: a critical review of perspectives and evidence David Whitebread and Sue Bingham, University of Cambridge A short summary of this Occasional   
     Paper from TACTYC (Association for the Professional Development of Early Years Educators) for 5x5x5=creativity colleagues; PAECY (2013)What Does  “school   
     ready ” really mean? A research report from Professional Association for Childcare and Early Years.
44 Allen, G (2011) Early Intervention: The Next Steps. HMG
45 PAECY (2013) What does “School Ready” really mean?? A research report from Professional Association for Childcare and Early Years.
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Beth allech chi ei wneud yn eich lleoliad?

Gellid dyrannu cyllid GADBC yn eich lleoliad i:

 gefnogi hyfforddiant staff mewn perthynas â chyfnodau pontio

 cefnogi hyfforddiant staff mewn perthynas â deall ‘parod ar gyfer yr ysgol’. 

• cefnogi’r plentyn a’r teulu fel uned er mwyn iddynt fod yn fwy ‘parod i ymgysylltu’ â’r  

 ddarpariaeth addysgol sydd ar gael. 46

 cefnogi rhaglenni i rieni sydd wedi eu hanelu at wella ansawdd yr amgylchedd dysgu  

 yn y cartref

Sut ydym ni’n gwybod bod hyn yn gweithio? 

Mae ymchwil yn awgrymu y gall pontio i fywyd ysgol fod yn anodd i rai plant GADBC nad 

ydynt yn meddu ar y sgiliau cymdeithasol a gwybyddol ond fe all fod yn amser anodd i’w 

teuluoedd hefyd a all gael y cyfnodau hyn yn rhai arbennig o anodd.  Felly mae angen i’r 

syniad o ‘barodrwydd ar gyfer yr ysgol’ hefyd ystyried y plentyn o fewn cyd-destun teulu yn 

hytrach nac ar ben ei hun. 47

Byddai hyn yn gwneud canolbwyntio ar anghenion plant a theuluoedd yn angenrheidiol, a 

hynny gan ddefnyddio ethos o gydweithio gyda’r amcan o sicrhau pontio rhwydd (gweler 

Astudiaeth Achos Nant-y-Felin er enghraifft).  Yna gellid ystyried ‘parodrwydd ar gyfer yr 

ysgol’ yn nhermau bod yn ‘barod i ymgysylltu’ ar ran y plant a’u teuluoedd.  Efallai na fydd 

plentyn y mae ei ddarparwr yn derbyn GADBC yn barod i ymgysylltu â’r ddarpariaeth ar 

bwynt mynediad am nifer o resymau.

  

46 Mae hwn yn debygol o fod angen agwedd unigol/hyblyg a chyd-destunol tuag at y defnydd o’r Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar yn nhermau bod yn  
     barod ar gyfer yr ysgol.
47 Gweler PACEY er enghraifft 
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Mae ymchwil hefyd wedi awgrymu mai nodweddion yr amgylchedd dysgu yn y cartref yw’r 

nodweddion pwysicaf wrth ragweld llwyddiant academaidd plant yn hwyrach. 48  Os yw 

rhieni’n aml yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda phlant ifanc ceir cydberthynas 

gadarnhaol gyda datblygiad deallusol a chymdeithasol.  Mae nifer o fathau o weithgareddau 

buddiol yn cael eu hamlygu:

• dysgu caneuon a cherddi gyda rhieni;

• cael rhywun yn darllen iddynt yn aml;

• ymweld â’r llyfrgell;

• chwarae gemau gyda rhifau;

• cyfleoedd i baentio a darlunio; a

• cael llythrennau a rhifau wedi eu dysgu iddynt.  

Mae angen i waith cynnar gyda theuluoedd ymchwilio’r meysydd hyn er mwyn datblygu 

ansawdd yr amgylchedd dysgu yn y cartref.  Mae cyhoeddiad diweddar yn Lloegr wedi cael 

ei gynhyrchu gyda’r nod o gael ei ddefnyddio gan athrawon Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd 

Cynnar gyda rhieni er mwy  cefnogi a hyrwyddo dealltwriaeth o amgylchedd dysgu effeithiol 

yn y cartref. 49 ‘Mae hwn yn cynnwys adrannau ar ‘yr hyn y gallaf ei ddisgwyl’, ‘llais y plentyn’ 

a’r ‘camau nesaf’ ar gyfer datblygu.  Gall hwn fod yn ganllaw grymus iawn i helpu i gefnogi 

datblygu amgylchedd dysgu yn y cartref / cyswllt effeithiol rhwng y cartref a’r ysgol sy’n 

cefnogi datblygiad plant.

Byddai’n ddefnyddiol i leoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir yng Nghymru gyhoeddi 

dogfen debyg wedi ei haddasu ar gyfer eu cyd-destunau penodol gan gynnwys anghenion 

penodol plant sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a’u teuluoedd.

Cyfleoedd ar gyfer cydweithio

Yr hyn rydym yn ei argymell 

Dylai lleoliadau:

 unio perthnasau cydweithredol gyda rhaglenni ac asiantaethau eraill gan gynnwys 

Dechrau’n Deg, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf a’r Gwasanaeth Ieuenctid. 

48 Siraj-Blatchford, I (2010) ‘Learning in the home and at school: how working class children ‘succeed against the odds’’, British Educational Research Journal, 36: 3, pp. 
463 — 482.  Siraj-Blatchford, I. (2004) Educational disadvantage in the early years: How do we overcome it? Some lessons from research, European Early Childhood 
Education Research Journal. 12:2,, pp.5-20
49 http://www.foundationyears.org.uk/2015/03/what-to-expect-when-a-parents-guide/
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Cydweithio rhwng darpariaeth a gynhelir a nas cynhelir yng Nghylch Meithrin y 

Llys ac Ysgol y Llys, Prestatyn.

Mae Cylch Meithrin y Llys ar safle Ysgol y Llys ym Mhrestatyn, mewn ardal Dechrau’n 

Deg sydd yn cael ei hadnabod fel ardal o amddifadedd.  Mae ar agor am chwe awr y 

dydd, rhwng 8:45 a 14:45.  Mae’r Cylch Meithrin yn darparu addysg i blant tair oed ac yn 

darparu ar gyfer plant Dechrau’n Deg.

 

Mae Pennaeth yr ysgol yn gefnogol iawn i’r Cylch Meithrin ac mae’r Cylch yn cael 

ei gynnwys ac yn cymryd rhan yn llawer o weithgareddau allgyrsiol yr ysgol, gan 

gynnwys cyngerdd diwedd tymor yr ysgol a’r Ffair Nadolig.  Pan fydd yr ysgol yn trefnu 

gweithgareddau ar gyfer noson i rieni newydd, mae arweinydd y Cylch Meithrin hefyd yn 

mynychu i hyrwyddo gwaith y ddarpariaeth i rieni.

 

Mae perthynas weithio agos rhwng y Cylch a’r ysgol.  Mae athro meithrin yr ysgol yn 

gweithio’n agos ag arweinydd a staff y Cylch, ac yn rhoi cymorth iddynt gydag agweddau 

ar gynllunio’r Cyfnod Sylfaen.  O ganlyniad, mae’r ysgol yn ymwybodol o themâu’r Cylch 

ac mae’r Cylch yn ymwybodol o’r themâu a ddefnyddir gan yr ysgol.  Mae ardal awyr 

agored y Cylch wrth ddosbarth meithrin yr ysgol gan hyrwyddo cydweithio a hwyluso 

pontio rhwyddach i’r plant o’r Cylch i’r ysgol.

 

Mae’r Cylch Meithrin yn darparu gofal cofleidiol i blant sy’n mynychu’r ysgol ar sail rhan 

amser. Mae hyn yn hyrwyddo cysylltiad clir rhwng yr addysg mae’r plant yn ei dderbyn yn 

y dosbarth meithrin a’r gofal maent yn ei dderbyn yn y Cylch Meithrin.   

 

Mae perthnasau cryf hefyd rhwng y Cylch Ti a Fi, y Cylch Meithrin a’r ysgol.  Er enghraifft, 

cynhelir y Cylch Ti a Fi yn wythnosol yn yr ysgol.  Arweinydd y Cylch Meithrin yw 

arweinydd y Cylch Ti a Fi hefyd, sy’n helpu i sicrhau cysondeb.  

.
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Cydweithio rhwng lleoliadau a sefydliadau eraill yn Ysgol Gynradd Baden Powell, 

Caerdydd.
Mae Ysgol Gynradd Baden Powell yng Nghaerdydd mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf.  

Mae yn y 2.9% isaf o’r ardaloedd mwyaf amddifad,  yr 1.2% isaf o lefelau cymhwyster a’r 

2.5% isaf o ran dosbarth incwm.  Mae 420 o blant ar y gofrestr, ac mae oddeutu 42% yn 

derbyn prydau ysgol am ddim a siaredir 20 o ieithoedd gwahanol yn yr ysgol.

Mae Ysgol Gynradd Baden Powell wedi mabwysiadu agwedd gyfnodol tuag at oresgyn y 

rhwystrau wrth geisio cynnwys rhieni ym mywyd yr ysgol a chefnogi rhieni i gymryd rhan 

yn addysg eu plant.  Mae’r agwedd gyfnodol hon wedi ymestyn i gynnwys pum ysgol leol 

y mae pob un ohonynt yn derbyn cymorth gan Baden Powell i gyflenwi gwasanaeth tebyg.

Mae cyflogi Athro Ymgysylltu â Rhieni wedi bod yn hanfodol i’r agwedd gyfnodol hon, 

gydag arian cyfatebol gan Cymunedau yn Gyntaf.  Mae’r model wedi cael ei ddefnyddio 

gan y pum ysgol ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio fel enghraifft o arfer da ar draws 

Consortiwm Canolbarth y De.  Mae’r pum ysgol yn cyflogi Athro Ymgysylltu Baden Powell 

trwy ddefnyddio arian cyfatebol GAD Cymunedau yn Gyntaf.  Yn ei thro, mae hi’n darparu 

cymorth wedi ei dargedu i ymarferwyr ac mae’n gallu rhannu arbenigedd, hyfforddiant a 

gwybodaeth i sicrhau mynediad cyfartal i deuluoedd yn y gymuned. Mae’r rôl wedi helpu 

i ddatblygu cydlyniant cymunedol a mwy o gyfranogiad cymunedol gan y teuluoedd ar 

draws y clwstwr. 

Mae effaith y datblygiadau hyn yn cynnwys rhieni’n ennill cymwysterau, mwy o gyfraniad 

gan rieni a chymorth ar gyfer dysgu’r plant a chynnydd mewn lefelau presenoldeb. 

Mae gwell dealltwriaeth hefyd gan staff o’r anawsterau mae plant o deuluoedd o 

amddifadedd cymdeithasol  ac economaidd yn eu hwynebu.

Mae’r cysylltiadau cryf a’r berthynas weithio hynod o effeithiol sydd wedi datblygu rhwng 

staff yr ysgol a staff y Cylch Meithrin yn hysbysu rhieni o’r datblygiad trwy’r gwahanol 

gamau o addysg gynnar.  Mae cynnal y Cylch Ti a Fi yn adeiladau’r ysgol, a’r perthnasau 

gwaith cryf sydd wedi cael eu sefydlu rhwng staff y Cylch a staff yr ysgol hefyd yn 

hwyluso pontio rhwydd i blant a’u teuluoedd wrth iddynt symud rhwng y gwahanol 

ddarpariaethau.
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Defnyddio data’n gydweithredol gyda Dechrau’n Deg yn Ysgol Gynradd Maes-y-

Morfa, Sir Gaerfyrddin

Mae Ysgol Gynradd Maes y Morfa yn Llanelli mewn ardal sylweddol o amddifadedd.  

Mae’r ysgol wedi llunio cysylltiadau agos gyda’r ddarpariaeth Dechrau’n Deg lleol ac 

am y pedair blynedd diwethaf maent wedi rhannu data gan alluogi dilyn disgyblion sydd 

wedi derbyn darpariaeth cyn-ysgol Dechrau’n Deg. Mae 84% o’r disgyblion presennol 

wedi cael rhyw fath o ymyriad cyn dechrau ysgol.  Mae’r wybodaeth hon yn rhoi’r sail 

resymegol i’r ysgol drefnu adnoddau’r ysgol ac ymateb i’r problemau a gafodd eu canfod 

yn flaenorol.

Mae’r ysgol hefyd yn gweithio gyda thîm Dechrau’n Deg i ganfod plant yr ystyrir sydd 

angen ymyriadau cynnar penodol.  Mae’r data hwn hefyd yn llywio sut mae’r ysgol yn 

gweithio gyda phartneriaid aml-asiantaeth eraill ac yn helpu i ganfod ac yna i gefnogi ac 

ymgysylltu â theuluoedd penodol.  Defnyddir mesurau mewnol yr ysgol a Dangosyddion 

Canlyniad y Cyfnod Sylfaen a Dangosyddion Pynciau Craidd hefyd i olrhain pa mor dda 

mae plant Dechrau’n Deg yn cyflawni yn y cwricwlwm.

Mae’r ysgol hefyd yn cydweithio’n agos gyda’r tîm Dechrau’n Deg mewn nifer o ardaloedd 

gan gynnwys materion diogelu:  Er enghraifft cafwyd nifer o achosion diogelu cymhleth yn 

y blynyddoedd diweddar ac mae cydweithio rhwng Dechrau’n Deg a’r ysgol wedi bod yn 

bont werthfawr a phwysig i deuluoedd agored i niwed a’u plant yn ystod eu cyfnod pontio i 

fywyd ysgol.
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Beth allech chi ei wneud yn eich lleoliad?

Gellid dyrannu cyllid GADBC ar gyfer:

• datblygu cydweithio ag ysgolion a lleoliadau eraill; a

• datblygu cydweithio gyda Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau yn   

 Gyntaf a rhaglenni ac asiantaethau eraill.

Sut ydym ni’n gwybod bod hyn yn gweithio? 

Yn unol â’r ymchwil a’r diagram a nodir ar dudalen 12, mae perthnasau sy’n llawn parch 

rhwng y cartref a’r ysgol a’r gymuned ehangach yn cael eu hystyried i fod yn hanfodol i bob 

plentyn ond yn arbennig felly i blant sy’n dod o gefndiroedd dan anfantais.50  Fel rydym wedi 

dadlau ni ellir edrych ar y plentyn ar ben ei hun ond mae angen ei ystyried fel rhan o gyd-

destun ehangach.  Mae ymchwil wedi dangos bod plant a theuluoedd yn fwy tebygol o gael 

gwell cyfleoedd bywyd os yw gwahanol asiantaethau’n cydweithio51 52.  Caiff hyn hefyd ei 

ddangos gan rai o’r astudiaethau achos yn yr adran hon.  Os yw asiantaethau’n cydweithio’n 

dda mae teuluoedd yn llawer mwy tebygol o gael cymorth priodol i adnabod a bodloni 

anghenion eu plant.

Monitro a gwerthuso Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar

Er mwyn monitro effaith y grant bydd angen rhoi systemau cadarn ar waith i ddilyn cynnydd 

plant GADBC/GAD.  Mae hyn yn debygol o ddigwydd ar lefel:

 Plant unigol;

 Ysgol; a

 Awdurdod Lleol/Consortia.

Er mwyn mesur effaith y GADBC byddai angen i systemau fod ar waith i sefydlu llinell 

sylfaen derbyn i’r ysgol er mwyn gallu monitro a dilyn cynnydd plant yn systematig ac 

ar gyfnodau wedi eu cynllunio’n rheolaidd. Ar hyn o bryd mae uned Asesu Sylfaenol i’w 

ddefnyddio i bob plentyn 3-5 oed wrthi’n cael ei ddatblygu gan Lywodraeth Cymru.  O 

ganlyniad, mae asesiad ar fynediad i’r ysgol yn amrywiol ledled Cymru; tra bod rhai 

lleoliadau wedi datblygu eu gweithdrefnau eu hunain; mewn achosion eraill efallai bod gan 

gonsortia systemau ar waith.

 50 Y Sefydliad Gofal Cyhoeddus (2011) Families First Research Review: Integrated processes & models of delivery. Prifysgol Oxford Brooks. 
 51 Y Sefydliad Gofal Cyhoeddus (2011) Families First Research Review: Integrated processes & models of delivery. Prifysgol Oxford Brooks. 
 52 Llywodraeth Cymru (2014) Canllawiau Pontio Dechrau’n Dege.  Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
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Defnyddio data mewn lleoliad nas cynhelir53 : Meithrinfa Ddydd Little Inspirations, 
Rhondda Cynon Taf 

Mae Little Inspirations yn gofrestredig i dderbyn hyd at 80 o blant o chwe wythnos i bum 

mlwydd oed, gan gynnwys llefydd a ariennir ar gyfer plant tair oed.   Yn y lleoliad hwn 

arsylwir ar blant yn rheolaidd trwy arsylwadau bob pythefnos.  Yn ystod yr adegau hyn 

mae ymarferwyr yn nodi cynnydd y plant mewn gwahanol dasgau gyda ffocws pendant 

a darpariaeth barhaus ac uwch.  Mae ymarferwyr yn defnyddio’r wybodaeth hon fel sail i 

drafodaeth gydweithredol gyda’r nod o lywio cynllunio ar gyfer y ‘camau nesaf’ i’r plant.

Caiff plant eu dilyn o ddechrau eu bywyd yn y Feithrinfa ar ôl cwblhau Asesiad Sylfaenol 

ar gael eu derbyn.  Yna caiff cynnydd plant ei ddilyn yn systematig ar gyfnodau rheolaidd 

ar y traciwr sgiliau.  Mae gan bob plentyn Broffil Unigol sy’n cofnodi mathau ffurfiol ac 

anffurfiol o asesiadau.  Caiff adroddiadau eu hanfon at deuluoedd bob tymor yn amlinellu 

cynnydd eu plentyn.

Ers 2014 mae arolygwyr ysgolion ESTYN wedi barnu sut mae anghenion plant GAD yn 
cael eu hadnabod, sut i gynllunio ar eu cyfer a sut i’w bodloni.  Dylai Cynlluniau Datblygu 
Ysgolion sy’n amlinellu blaenoriaethau ysgolion hefyd gyfiawnhau penderfyniadau a wneir 
mewn perthynas â gwario’r ffrwd cyllid GADBC.  Mae angen i ysgolion hefyd gyhoeddi eu 
dyraniad GAD ar-lein ac amlinellu sut maent wedi defnyddio’r grant ac adrodd ymhellach ar 
ei effaith.
Ar lefel consortia mae’n ofynnol mesur effaith mewn perthynas â chanlyniadau mewn 
adroddiadau consortia o ran cyllid GAD ar gyfer blwyddyn 2014-15; dylai ysgolion yn y 
consortia ddangos:
 cynnydd yng nghyflawniad disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim  
 dros gyfnod o dair blynedd;
 cynnydd yng nghyrhaeddiad plant sy’n derbyn gofal dros gyfnod o dair blynedd;
 gwelliant yn lefelau presenoldeb plant sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim; a
 gwelliant yn lefelau presenoldeb dysgwyr sy’n blant sy’n derbyn gofal54 

Mae angen i arweinwyr system consortia fonitro sut mae’r GAD a’r GADBC yn cael eu 

defnyddio mewn ysgolion ac i bwysleisio a rhannu arfer da. 

53 Tracking_progression_through_robust_assessment.pdf check ref
54 Pugh, B. (2013)   Grant Amddifadedd Disgyblion, Cynhadledd Amddifadedd Disgyblion, Parc Y Scarlets, Gorffennaf 2013 http://www.erw.org.uk/cy/cynhadledd-amddi 
     fadedd-disgyblion 
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