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Datblygwyd yr adnodd yma gan y 
Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn 
partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn 
sefydliad ymgyrchu, polisi ac ymchwil 
sy’n ymroddedig i ddysgu gydol oes, 
cyflogaeth lawn a chynhwysiant yng 
Nghymru a’r Deyrnas Unedig. Deuwn 
â 90 mlynedd o hanes a threftadaeth 
cyfun o’r Sefydliad Cenedlaethol 
Addysg Barhaus i Oedolion (NIACE) a’r 
Ganolfan Cynhwysiant Economaidd a 
Chymdeithasol. Rydym eisiau i bawb 
wireddu eu potensial mewn dysgu, 
gwaith a drwy gydol eu bywyd.

Yn haf 2015 buom yn gweithio  
gyda Buttle UK1, Llywodraeth  
Cymru a’r Adran Busnes, Arloesedd 
a Sgiliau i gynhyrchu ‘Canllawiau ar 
arfer da mewn colegau sy’n derbyn 
Nod Ansawdd Buttle UK’ y gellir ei 
weld  yma.

Diben yr adnodd yma yw galluogi pob 

darparydd dysgu ôl-16 i ddatblygu 

darpariaeth effeithlon a chynhwysfawr sy’n 

sicrhau deilliannau addysgol da ar gyfer 

pobl ifanc sy’n derbyn gofal ac ymadawyr 

gofal (PYDG/YG).

Fel pob person ifanc, mae gan PYDG/

YG wahanol anghenion, diddordebau 

a chymhellion i ddysgu. Maent angen 

mynediad i ystod o ddarpariaeth dysgu 

sy’n rhoi mynediad i wahanol lwybrau ac 

sy’n eu galluogi i ddatblygu’r sgiliau maent 

eu hangen i arwain bywydau llawn, egnïol 

ac annibynnol fel gweithwyr ifanc, rhieni a 

dinasyddion.

Bydd yr adnodd yn ddefnyddiol i 

ddarparwyr ar draws y sector dysgu a 

sgiliau yn cynnwys sefydliadau addysg 

bellach, darparwyr dysgu seiliedig ar waith, 

sefydliadau addysg uwch a gwasanaethau 

ieuenctid, oedolion a dysgu yn y gymuned 

- sydd oll â rôl allweddol mewn galluogi 

plant ifanc sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n 

gadael gofal i gyflawni eu potensial.

Mae’r adnodd yn dilyn yn agos 4 adran 

allweddol Fframwaith Nod Ansawdd Buttle 

UK sef:

q	Codi uchelgais a gwaith maes cyn 

mynediad

q	Gwneud cais, mynediad ac ymsefydlu

q	Cefnogaeth barhaus

q	Monitro deilliannau ac effaith

Mae’r adnodd yma’n cynnwys enghreifftiau 

o arfer da a chwestiynau myfyriol i asesu 

perfformiad cyfredol ym mhob un o’r 

meysydd hyn.

Bydd hyn yn galluogi darparwyr unigol 

i osod eu targedau CAMPUS eu hunain 

ar gyfer datblygu eu darpariaeth a 

chefnogaeth yn y dyfodol ar gyfer  

PYDG/YG.

1 Cynhyrchodd Nod Ansawdd Buttle UK fframwaith yn galluogi prifysgolion, ac yn ddiweddarach, sefydliadau addysg uwch i ddatblygu eu cefnogaeth ar gyfer plant a 
phobl ifanc oedd wedi profi gofal. Er mwyn ennill Nod Ansawdd Buttle UK roedd yn rhaid i sefydliadau ddangos  lefel ofynnol o gefnogeth i ymadawyr gofal a hefyd 
ddangos ymrwymiad i wella eu darpariaeth ymhellach.



Pobl Ifanc sy’n Derbyn Gofal ac 
Ymadawyr Gofal (PYDG/YG)

Diben yr adnodd hwn yw galluogi 

darparwyr dysgu ôl-16 i ddatblygu 

darpariaeth effeithlon a chynhwysfawr sy’n 

sicrhau deilliannau addysgol da ar gyfer 

pobl ifanc sydd yng ngofal awdurdod lleol 

ar hyn o bryd, neu a fu yng ngofal awdurdod 

lleol.

Mae’r adnodd hwn yn defnyddio’r term 

‘pobl ifanc sy’n derbyn gofal ac ymadawyr 

gofal’ (PYDG/YG) i gyfeirio at y grŵp yma.

Heriau sy’n wynebu PYDG/YG

I’r rhan fwyaf o bobl ifanc mae mynd i ofal 

yn brofiad trawmatig  a all gael effaith 

enfawr - nid yn unig tra bo person ifanc 

mewn gofal ond ar hyd eu bywydau:

q	Mae 70% o buteiniaid a 25% o 

garcharorion wedi bod mewn gofal

q	Mae PYDG/YG bedair gwaith yn fwy 

tebygol i gyflawni hunanladdiad nag 

unrhyw un arall

q	Mae tua 50% o ddynion ifanc dan 21 oed 

yn y system cyfiawnder troseddol wedi 

bod mewn gofal.

Dros y pum mlynedd ddiwethaf bu 

cyrhaeddiad addysgol PYDG/YG yn 

gwella’n gyson. Fodd bynnag, mae ffordd 

bell i fynd o hyd. Dengys data mai dim ond 

18% o bobl ifanc yn derbyn gofal yn 2015 

a gafodd 5 TGAU gradd A*-C (yn cynnwys 

Saesneg neu Cymraeg iaith gyntaf a 

mathemateg) o gymharu â 58% o’r holl 

ddisgyblion yng Nghymru.

Mae’r deilliannau hyn yn frawychus. Fodd 

bynnag, lle mae cefnogaeth dda ar gael, 

gall PYDG/YG gyflawni’n uchel.

Mae gwella cyrhaeddiad addysgol PYDG/

YG yn hollbwysig wrth wella eu cyfleoedd 

bywyd hirdymor. Mae gan ddarparwyr 

dysgu gyfle a hefyd gyfrifoldeb i sicrhau 

fod eu darpariaeth a’r gefnogaeth a 

gynigiant yn wirioneddol ymgysylltu â 

PYDG/YG, yn eu galluogi i gael hunanhyder, 

goresgyn rhwystrau ymarferol, datblygu 

uchelgais a chyflawni eu potensial mewn 

dysgu a’u rhoi ar eu taith tuag at gyflogaeth. 

Drwy wneud hynny, mae’n hollbwysig fod 

gan ddarparwyr ddealltwriaeth wybodus 

o’r heriau a’r rhwystrau sy’n aml yn wynebu 

PYDG/YG.

q	Nid yw symud yn aml - yn nhermau 

trefniadau gofal/cartref a hefyd ysgolion 

- yn anghyffredin. Gall hyn godi ofn ac 

anesmwytho person ifanc a’i gwneud yn 

anodd iddynt ganolbwyntio ar ddysgu. 

Lle mae oedi wrth symud ysgol, gall 

pobl ifanc golli darnau o ddysgu a’i chael 

yn anodd dal i fyny. Yn ychwanegol, yn 

aml ni ofynnir i bobl ifanc beth yw eu 

dymuniadau ar gyfer symud ysgol neu 

gartref - gall hyn eu gadael eu teimlo nad 

oes ganddynt lais - nad yw eu dewisiadau 

a’u barn yn cyfrif.



q	Teimlo nad yw dysgu yn bwysig - pan 

ymgynghorir â nhw, mae ymadawyr 

gofal hŷn yn aml yn dweud y teimlant na 

chafodd eu haddysg ei ystyried yn bwysig 

neu’n flaenoriaeth gan y gweithwyr 

proffesiynol a’r gofalwyr yn eu bywydau. 

Fel canlyniad, gall lawer o PYDG/YG 

ei chael yn anodd datblygu uchelgais, 

meddwl am eu nodau dysgu a deall 

gwerth addysg.

q	Straen emosiynol - mae cael eu rhoi 

mewn gofal yn brofiad trawmatig i’r rhan 

fwyaf o bobl ifanc. Mae symud yn aml, 

ynghyd â bwlio, stigma a gwahaniaethu 

yn aml yn ychwanegu at y trawma ac yn 

creu straen emosiynol sy’n anochel yn 

cael effaith ar holl feysydd bywyd person 

ifanc yn cynnwys eu gallu i ganolbwyntio 

ar ddysgu.

q	Cael eu tynnu allan o wersi - yn aml 

caiff cyfarfodydd gyda gweithwyr 

cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol 

eraill eu cynnal yn ystod y diwrnod ysgol. 

Mae hyn yn golygu y caiff PYDG/YG eu 

tynnu allan o wersi yn aml i fynychu. Nid 

yn unig maent yn colli gwersi, amser 

rhydd neu weithgareddau eraill, maent 

hefyd yn teimlo eu bod yn cael eu trin 

yn wahanol i bawb arall. Mae cyfoedion 

yn aml yn sylwi hefyd, a all arwain at neu 

gryfhau stigmâu, gwahaniaethu a bwlio.

q	Cefnogaeth i ddysgu adref - mae’r 

rhan fwyaf o bobl ifanc yn cael help a 

chefnogaeth gan rieni a/neu’r teulu yn 

ehangach gyda gwaith cartref a dysgu 

arall tu allan i’r ysgol. Mae PYDG/YG yn 

aml yn colli hyn. Efallai nad yw gofalwyr 

bob amser yn gwerthfawrogi, rhoi 

blaenoriaeth i neu’n deall pwysigrwydd 

cefnogi dysgu - efallai nad oes gan eraill 

y sgiliau, wybodaeth neu’r hyder i wneud 

hynny.

q	Perthnasoedd ac ymlyniad - gall bod 

ar wahân i deulu, symud cartref/ysgol 

yn aml, bwlio a gwahaniaethu effeithio 

ar y perthnasoedd mae person ifanc 

yn ei ffurfio a’u hymlyniad i’r bobl yn eu 

bywydau. Weithiau gall hyn arwain at i 

berson ifanc deimlo’n fwy ynysig ac ar 

ben eu hunain ac yn amharod i ymddiried 

yn y bobl y maent yn cwrdd â nhw. 

Fodd bynnag, pan gaiff cyfeillgarwch a 

pherthnasoedd da eu ffurfio, mae pobl 

ifanc yn adnabod yr effaith gadarnhaol a 

gaiff hyn arnynt.

Dyma rai yn unig o’r heriau sy’n PYDG/YG a 

all effeithio ar eu haddysg a’u bywydau yn 

ehangach. Mae’n bwysig bod pob darparwr 

dysgu yn deall profiadau pobl ifanc a’r 

effaith a gaiff y profiadau hyn arnynt. 

Mae adran pump yr adnodd hwn yn rhoi 

cysylltiadau i sefydliadau, polisi ac ymchwil 

perthnasol sy’n rhoi gwybodaeth fanwl ar 

hyn a’r nifer fawr o heriau arall sy’n aml yn 

wynebu PYDG/YG.



Strategaeth Llywodraeth Cymru

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 

strategaeth newydd ym mis Ionawr 2016:

‘Codi uchelgais a chyrhaeddiad  

addysgol plant sy’n derbyn gofal yng 

Nghymru’

Nod y strategaeth yw hybu perfformiad 

addysgol plant a phobl ifanc sy’n derbyn 

gofal. Mae cynllun gweithredu manwl 

gydag amserlen ar gyfer Llywodraeth 

Cymru a phartneriaid allweddol yn cyd-fynd 

â’r strategaeth.

Mae’r adnodd yma’n cefnogi uchelgais y 

strategaeth ac ymrwymiad Llywodraeth 

Cymru i sicrhau deilliannau da ar gyfer yr 

holl blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal.



Caiff sefydliadau eu 
hannog i ddefnyddio’r 
adnodd yma i ddynodi a 
datblygu eu harfer da eu 
hunain a rhannu’r arfer 
da yma gyda darparwyr 
addysg a hyfforddiant 
a phartneriaid eraill y 
maent yn gweithio  
gyda nhw. 

Gallwch ymchwilio’r 
wybodaeth dan bob 
adran o’r adnodd drwy 
ddewis y botwm  
a gallwch  
ddychwelyd i’r ddewislen 
ar unrhyw amser drwy 
ddewis y botwm          .

1. CODI YMWYBYDDIAETH A  
 GWAITH MAES CYN MYNEDIAD

2. GWNEUD CAIS, MYNEDIAD  
 AC YMSEFYDLU

3. CEFNOGAETH BARHAUS

4. MONITRO DEILLIANNAU  
 AC EFFAITH

5. LLAIS Y DYSGWR A  
 DOLENNI DEFNYDDIOL

6. TEMPLED HUNANASESU



CODI YMWYBYDDIAETH A 
GWAITH MAES CYN-MYNEDIAD1
Gall wch ymchwilio’r canllawiau hunanasesu a monitro ar gyfer pob 
adran drwy ddewis

q Datblygu cysylltiadau effeithlon gyda sefydliadau 
perthnasol

 

q  Rhoi cyhoeddusrwydd effeithlon i’r gefnogaeth y mae 
sefydliad yn ei chynnig



Canllawiau ar gyfer Datblygu Cysylltiadau Effeithlon 
gyda Sefydliadau Perthnasol

Bydd y cwestiynau myfyriol ac enghreifftiau arfer da                  ym mhob un o’r 
meysydd islaw yn eich galluogi i adolygu eich gweithgaredd presennol yn codi 
ymwybyddiaeth a gwaith maes cyn mynediad i PYDG/YG.

• Rhannu data a darparu gwybodaeth, 
cyngor ac arweiniad perthnasol am 
ddilyniant a pha opsiynau dysgu  
sydd ar gael.

• Sicrhau fod y gwasanaethau maes a 
gynigir yn hygyrch.

• Darparu gwybodaeth ar y sefydliad a’r 
gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer dysgu.

• Rhannu gwybodaeth ar ddysgwyr 
PYDG/YG a’u hanghenion cefnogaeth

• Cynnig cyngor ariannol a gwybodaeth 
diduedd cyn mynediad ar wasanaethau 
cefnogaeth

• Cydweithio gydag ysgolion, addysg 
bellach, addysg uwch, dysgu seiliedig 
ar waith a sefydliadau eraill i ddarparu 
gwybodaeth ar ddysgu a chefnogaeth.

Enghreifftiau arfer da



Rhannu data a darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad perthnasol 
am ddilyniant a pha opsiynau dysgu sydd ar gael

• Pa ymagweddau a dulliau ydych chi’n eu 
defnyddio i gysylltu gydag awdurdodau lleol, 
ymddiriedolaethau iechyd a gofal cymdeithasol a 
sefydliadau eraill perthnasol?

• Ar ba gam mae’r perthnasoedd/cysylltiadau hyn, 
beth yw eu hanes a beth sydd yn yr arfaeth ar gyfer 
y dyfodol?

• Pa mor lleol yw’r perthnasoedd hyn?

• Pwy sy’n ymwneud â’r perthnasoedd hyn yn y 
sefydliad? Beth sy’n digwydd i’r perthnasoedd/
cysylltiadau mewnol ac allanol hyn os ydynt yn 
gadael?

• Beth yw diben y berthynas/cysylltiad, sut mae o 
fudd i’r person ifanc, a yw’n gynaliadwy yn ariannol 
a hefyd yn strategol?

• Pa wybodaeth sydd ar gael am eich darpariaeth 
a’r gefnogaeth ar hyn o bryd ar gyfer PYDG/YG? 
Ym mha ffurf y mae? Sut y gallant gael mynediad 
iddo? Sut ydych chi’n ei ddosbarthu?

• A yw’r wybodaeth yn briodol? Sut ydych chi’n 
gwybod hynny? Pa adborth ydych chi’n ei gael, os 
ydych yn cael unrhyw adborth?

Cwestiynau Myfyriol:

‘Mae cymryd rhan mewn grwpiau rhanbarthol yn hyrwyddo 
arfer da ac yn adeiladu gwell perthynas rhwng sefydliadau 
yn cynnwys darparwyr addysg bellach ac addysg uwch, 
awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau ac elusennau.’

Mae Grŵp Coleg Castell Nedd Port Talbot yn adolygu ac yn 
diweddaru ei brotocol yn rheolaidd gyda’r awdurdod lleol; 
mae’r amser a dreulir ar hyn yn ei gwneud yn bosibl cynnal 
proses werthuso ar yr hyn sy’n gweithio ac yn gwneud yn 
siŵr fod staff newydd yn gwybod amdano.



Sicrhau fod y gwasanaethau maes a gynigir yn hygyrch

• A oes unrhyw drefniadau i drin rhwystrau i 
weithgareddau maes (dyddiau blasu, dyddiau 
agored, ysgolion haf) megis archebion hwyr, cost, 
teithio ac yn y blaen?

• Os felly, a oes unrhyw dystiolaeth bod y trefniadau 
hyn yn addas?

• A yw natur, ffurf a darpariaeth y gweithgaredd 
maes yn briodol a sut wyddoch chi hynny?

• A yw’n sefyll ei hun neu’n rhan o raglen (e.e. 
fframwaith dilyniant dysgwyr)?

 • Oes gennych chi unrhyw dystiolaeth o effaith 
gweithgareddau ar geisiadau dilynol ac a fedrir 
bwydo’r wybodaeth yma’n ôl i awdurdodau lleol a 
rhanddeiliaid eraill?

• A oes unrhyw ystadegau neu werthusiadau ar 
weithgareddau i ddangos effeithlonrwydd, yn 
cynnwys adborth gan gyfranogwyr, gofal neu staff 
cefnogi?

Cwestiynau Myfyriol:

‘Gall ysgolion haf hwyluso’r pontio i ddarpariaeth ôl-16 i 
PYDG/YG. Maent yn galluogi darpar ddysgwyr i gwrdd â 
dysgwyr eraill mewn sefyllfaoedd tebyg a dod i adnabod 
gweithwyr allweddol y darparydd. Mae hyn yn helpu i 
bontio’r bwlch i ddysgwyr sydd yn y system gofal neu a fu yn 
y system gofal.’

Fel arfer mae ysgolion haf yn cynnwys gweithgareddau 
adeiladu tîm a sesiynau blasu a gellir eu marchnata ar y sail 
y gall eu mynychu gynyddu tebygrwydd darpar ddysgwyr o 
gael eu derbyn i ddarpariaeth.



Darparu gwybodaeth ar y sefydliad 
a’r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer 
astudio
• Pa wybodaeth sydd ar gael ar y sefydliad a’r 

gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer astudio?

• A gaiff yr wybodaeth ei thargedu at y gwahanol 
randdeiliaid (PYDG/YG, gofalwyr a gweithwyr 
proffesiynol?)

• Sut mae’r wybodaeth ar gael (lleoliad, fformat ac 
yn y blaen)?

• A yw’r fformat yn addas a pha effaith a gaiff yr 
wybodaeth?

• Pa wybodaeth a gaiff ei rhannu, sut y caiff ei 
rhannu?

• Sut y defnyddir yr wybodaeth ac a yw’n cael effaith?

• Sut wyddoch chi pa effaith mae’r wybodaeth yn ei 
chael?

• Pwy sy’n cadw’r wybodaeth ac a ddefnyddir 
unrhyw brotocolau wedi eu llofnodi?

 (mae canllawiau a gwybodaeth ar rannu 
protocolau ar Gytundeb Rhannu  
Gwybodaeth Personol Cymru)

Cwestiynau Myfyriol:

Yng Ngholeg Forth Valley mae staff yn ymweld ag ysgolion, cartrefi gofal preswyl, gofalwyr 
maeth a gwasanaethau ‘gofal cynhwysfawr’ ac ‘ar ôl gofal’ i rannu gwybodaeth ar astudio yn 
y coleg ac ateb unrhyw gwestiynau. Mae’r coleg wedi paratoi rhestr helaeth o gysylltiadau 
sy’n gweithio gyda PYDG/YG ac yn eu defnyddio i hyrwyddo’r gefnogaeth y gall y coleg ei 
chynnig.

Mae staff coleg yn ymwneud 
yn uniongyrchol â gwaith cyn 
gwneud cais a marchnata mewn 
ysgolion ac mewn digwyddiadau 
maes addysgol lleol.

Rhannu gwybodaeth ar PYDG/YG 
a’u hanghenion cefnogaeth



Cynnig cyngor ariannol a 
gwybodaeth diduedd cyn 
mynediad ar wasanaethau 

• Sut, pwy a phryd y cynigir cyngor?

• A yw’r cyngor a gynigir wedi’i gysylltu gyda 
bwrsariaethau, gwarant o gyllid ac ati?

• Yn nhermau dilyniant, faint ymlaen llaw y gellir rhoi 
cyngor e.e. a ellir rhoi cyngor ar gyllid prifysgol 
i bobl ifanc 14 oed fel y gellir gosod uchelgais 
hirdymor.

• Beth yw manteision y bartneriaeth a phwy  
sy’n ei chefnogi?

• Sut y caiff yr wybodaeth ei diweddaru a’i  
dosbarthu i bartneriaid?

• Sut mae’ch sefydliad yn gwybod fod y 
partneriaethau hyn yn effeithlon - data,  
ystadegau, adborth?

Cwestiynau Myfyriol:

Mewn rhai colegau, mae ‘person dynodedig’ yn gweithio’n agos gyda thimau 
gwasanaethau dysgwyr, gwasanaethau cymdeithasol a thimau gadael gofal 
awdurdodau lleol i sicrhau fod PYDG/YG yn cael yr holl gyngor ac arweiniad maent 
eu hangen. Yn ychwanegol, caiff cyngor arbenigol gan staff mewnol a phartneriaid 
allanol ei drefnu fel sydd angen.

Mae gan Grŵp Castell Nedd Port Talbot 
staff Gyrfa Cymru yn seiliedig yn y coleg 
sy’n gweithio’n agos gyda’r ‘person 
dynodedig’ i sicrhau fod gan PYDG/YG 
fynediad i gyngor ac arweiniad diduedd.

Cydweithio gydag ysgolion, addysg bellach, 
addysg uwch, dysgu seiliedig ar waith a 
sefydliadau eraill i ddarparu gwybodaeth ar 
opsiynau astudio a chefnogaeth.



q Datblygodd Cyngor Rhanbarthol Peterborough 
gydweithio cryf gydag awdurdodau lleol a 
sefydliadau eraill gan gefnogi dysgwyr cyn ac ar 
ôl 16 oed drwy ddatblygu protocolau/cytundebau 
rhannu data. Roedd hyn yn cynnwys dynodi PYDG/
YG  yn barhaus cyn gwneud cais, ar fynediad ac ar 
y rhaglen.

q Mae Coleg Derby yn un o’r colegau mwyaf yn 
Lloegr. Mae’n denu dysgwyr o Swydd Derby, 
Swydd Nottingham, Swydd Caerlŷr a Swydd 
Stafford. Mae hyn yn golygu fod angen cyfathrebu 
gyda’r holl awdurdodau lleol perthnasol a 
rhanddeiliaid eraill, yn cynnwys cyflogwyr mawr. 
Ystyrir fod dull gweithredu aml-asiantaeth yn 
hanfodol a dywedodd person dynodedig y Coleg 
yw bod “y cysylltiad gydag asiantaethau allanol yn 
allweddol i’n cefnogaeth ar gyfer y dysgwyr.”

q Mae angen dealltwriaeth dda o’r gefnogaeth y mae 
PYDG/YG ei hangen. Yng Ngrŵp Castell Nedd Port 
Talbot caiff yr ymwybyddiaeth hon ei ddatblygu o 
berthynas dda gyda’r awdurdod lleol a chwaraewyr 
allweddol eraill er mwyn osgoi cyllido dwbl a 
gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau.

q Mae Grŵp Castell Nedd Port Talbot a Choleg 
Glasgow Kelvin yn glir am bwysigrwydd rhoi 
profiad PYDG/YGyng nghanol y gweithgaredd a 
sicrhau y caiff eu llais ei glywed. Mae’n hollbwysig 
adeiladu perthynas o ymddiriedaeth yn seiliedig ar 
barch un at y llall. Mae pobl ifanc yn aml yn cymryd 
rhan wrth gynllunio eu profiad coleg yn ogystal â 
rhoi adborth; gall gweithdai blasu a dyddiau cwrdd 
i ffwrdd helpu gyda hyn.

q I gael mwy o wybodaeth ar arfer da gweler: 
Canllaw ar arfer da mewn colegau sydd 
wedi cyflawni Nod Ansawdd Buttle UK.

Enghreifftiau arfer da ar gyfer Codi 
Ymwybyddiaeth a Gwaith Maes Cyn Mynediad



Canllawiau ar Roi Cyhoeddusrwydd Effeithlon i’r 
Gefnogaeth a Gynigir gan y Sefydliad

Bydd y cwestiynau myfyriol a’r enghreifftiau arfer da                 ym mhob un o’r 
meysydd islaw yn eich galluogi i adolygu eich gweithgaredd cyfredol i roi 
cyhoeddusrwydd effeithlon i’r gefnogaeth y mae’ch sefydliad yn ei gynnig.

 Tudalennau gwe hygyrch gyda 
gwybodaeth benodol ar y gefnogaeth 
sydd ar gael a manylion cyswllt y staff 
sy’n gyfrifol am PYDG/YG yn y sefydliad.

 Taflenni a llyfrynnau sydd ar gael yn 
eang gyda gwybodaeth benodol ar y 
gefnogaeth sydd ar gael a manylion 
cyswllt y staff sy’n gyfrifol am  
PYDG/YG yn y sefydliad.



Tudalennau gwe hygyrch gyda gwybodaeth benodol ar y gefnogaeth sydd ar 
gael a manylion cyswllt y staff sy’n gyfrifol am PYDG/YG yn y sefydliad.

• A yw’r wybodaeth am gefnogaeth ar gyfer PYDG/
YG mewn lle rhesymegol ar eich gwefan. Sut 
wyddoch chi hynny? Ydych chi wedi gofyn i 
blant sy’n derbyn gofal/ymadawyr gofal em eu 
hadborth?

• A yw’r cynnwys yn addas a diddorol i’r gynulleidfa 
a fwriedir o ran dyluniad, gweddlun a gwybodaeth 
ysgrifenedig?

• A yw’n rhwydd canfod y manylion cyswllt ac a 
ydynt yn cael eu diweddaru’n rheolaidd? 

• A yw peiriant chwilio’r wefan yn gweitho ar gyfer 
geirfa - e.e. ‘derbyn gofal’ neu ‘ymadawr gofal’?

Cwestiynau myfyriol

“Mae gennym wybodaeth glir a hygyrch ar y wefan i ofalwyr 
a phobl ifanc sy’n derbyn gofal”. Mae gwefannau Grŵp 
Castell Nedd Port Talbot a Choleg Northbrook yn cynnwys 
enw a manylion cyswllt yr aelod dynodedig i staff fel bod 
PYDG/YG, awdurdodau lleol a gofalwyr maeth i gyd yn 
gwybod gyda phwy i gysylltu am gyngor a gwybodaeth.

Un hytrach na defnyddio termau fel ‘Vulnerable Bursary’, 
mae Coleg Hugh Baird wedi datblygu ei gynllun ei hun y 
‘Cynllun Gweithredu Costio Unigol’ neu ICAP - ac mae’r holl 
gefnogaeth yn llifo drwy hyn. Dyrennir aelod allweddol o 
staff i bob myfyriwr drwy ICAP gan osgoi tynnu sylw pellach 
at PYDG/YG sy’n ddysgwyr.

Enghraifft Dolenni Gwefan



Enghreifftiau arfer da ar gyfer Codi  
Ymwybyddiaeth a Gwaith Maes Cyn Mynediad



Taflenni a llyfrynnau sydd ar gael yn eang gyda gwybodaeth benodol ar y 
gefnogaeth sydd ar gael a manylion cyswllt y staff sy’n gyfrifol am PYDG/YG 
yn y sefydliad
• A yw dyluniad a chynnwys y taflenni a’r llyfrynnau 

yn ddiddorol ac yn briodol?

• A yw’r cynnwys yn rhwydd ei ddeall ac a gafodd ei 
werthuso gan PYDG/YG?

• A yw’r deunydd i’w weld o fewn y sefydliad 
ac ar gael yn rhwydd? A yw’n cael ei rannu 
gydag asiantaethau cefnogaeth yn ehangach a 
sefydliadau sy’n gweithio’n benodol gyda PYDG/
YG?

Cwestiynau myfyriol:

Mae Adran Farchnata Coleg Forth Valley wedi cynhyrchu 
taflenni gwybodaeth a anelwyd yn benodol at ymgeiswyr 
sy’n PYDG/YG a chysylltiadau allanol. Defnyddir y 
taflenni hyn mewn dyddiau/nosweithiau agored, ar gyfer 
ymweliadau i ysgolion a chartrefi preswyl, a chânt eu rhoi 
i gysylltiadau allanol mewn cyfarfodydd rhanddeiliaid. 
Cliciwch y taflenni i weld.







GWNEUD CAIS, MYNEDIAD  
AC YMSEFYDLU2
Gallwch ymchwilio’r canllawiau hunanasesu a monitro ar gyfer  
pob adran drwy ddewis

q Gwneud Cais

q  Mynediad ac Ymsefydlu



Canllawiau ar gyfer y Broses Gais

Bydd y cwestiynau myfyriol ac enghreifftiau o arfer da             ym mhob un o’r 
meysydd islaw yn eich galluogi i adolygu eich gweithgaredd presennol yn codi 
ymwybyddiaeth a gwaith maes cyn mynediad i PYDG/YG.

• Dynodi aelod penodol o staff i weithredu 
fel pwynt cyswllt a chynghorydd 
allweddol ar gyfer PYDG/YG i roi 
cefnogaeth cyn mynediad ac ar 
fynediad.

 Bod â dull yn ei le ar gyfer dynodi 
PYDG/YG a sefydlu cysylltiad gyda hwy 
fel sy’n briodol.

• Sicrhau bod gwybodaeth ar yr ystod 
lawn o gefnogaeth a gynigir i ddysgwyr, 
eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i’w 
cefnogi ar gael yn rhwydd ac yn hygyrch 
ac y caiff help ei ddarparu wrth wneud 
cais am gymorth ariannol.

 Cynnig trefniadau cais hyblyg lle’n 
briodol.

 Cynnig cefnogaeth pontio cyn i’r cwrs 
ddechrau i helpu dysgwyr a’u gofalwyr i 
deimlo’n gysurus gyda’r sefydliad.

Enghreifftiau arfer da



Dynodi aelod penodol o staff i weithredu fel pwynt cyswllt a 
chynghorydd allweddol ar gyfer PYDG/YG i roi cefnogaeth cyn 
mynediad ac ar fynediad

• Oes gennych chi aelod penodol o staff?

• Pa adran sy’n gyfrifol?

• Beth yw tymor y swydd - a yw wedi ei diogelu, a’i 
chynnwys mewn disgrifiad swydd?

• Beth yw manyleb y rôl/arbenigedd gofynnol - a 
yw’n benodol yn cynnwys profiad o weithio gyda 
PYDG/YG?

• Sut mae’r person yn rhyngweithio gyda 
phartneriaid mewnol a hefyd bartneriaid allanol?

• Pa ddulliau adrodd a gwerthuso sydd yn eu lle i 
asesu effeithlonrwydd y swydd?

Cwestiynau myfyriol

Mae arfer da yn awgrymu y dylid cyflwyno dysgwyr yn gynnar iawn yn y flwyddyn i’r 
aelod dynodedig o staff. Dylid cysylltu â dysgwyr i adael iddynt wybod pwy yw’r aelod 
dynodedig o staff a’r hyn y gallant ei gynnig, gan bwysleisio na fyddant yn ‘gwthio eu 
hunain arnynt’ ond fod cymorth yno os ydynt ei angen. Credir yn eang y bydd dysgwyr 
yn cilio ymaith os ceisiwch ddatblygu’r berthynas yn agored.

Mae gan Goleg Hugh Baird ystod o 
staff yn cefnogi myfyrwyr sydd â hawl 
i gael bwrsariaeth. Mae hyn yn ffurfio’r 
man cychwyn ar gyfer eu mynediad i 
gefnogaeth.



Bod â dull yn ei le ar gyfer dynodi PYDG/YG a sefydlu cysylltiad
gyda hwy fel sy’n briodol

• Sut mae’r broses yn gweithio a sut y cafodd ei 
datblygu?

• A yw’r broses yn effeithlon, sut y gellir ei gwella?

• Beth yw effaith y dull, a ellir rhoi ymyriadau cynnar 
a chyngor ar y cam hwn?

• Beth yw’r broses a’r weithdrefn ar ôl dynodi?

• Pa mor rhagweithiol yw’r sefydliad wrth ddynodi 
ar wahanol gamau - cyn mynediad, ymrestru, ar y 
cwrs.

Cwestiynau Myfyriol:

Mae arfer da yn awgrymu y dylai sefydliadau geisio gweithio gryn dipyn o flaen y cam 
gwneud cais i ddynodi a chefnogi PYDG/YG a allai fynychu unrhyw ddarpariaeth a 
gynigir. Fodd bynnag, mae hefyd angen i sefydliadau fod yn barod ar gyfer dysgwyr 
nad ydynt wedi datgelu ac am faterion a allai ddod i’r amlwg drwy gydol yr amser 
mae’r ymadawyr gofal yn cyrchu darpariaeth.



Sicrhau bod gwybodaeth ar yr ystod lawn y gefnogaeth a gynigir i ddysgwyr, 
eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i’w cefnogi ar gael yn rhwydd ac yn 
hygyrch ac y caiff help ei ddarparu wrth wneud cais am gymorth ariannol

• A oes tudalennau gwefan a thaflenni gyda 
gwybodaeth ar gefnogaeth benodol ar gael ac 
a yw manylion cyswllt staff priodol ar gael yn 
rhwydd

• A yw’r dulliau o gyfathrebu a chynnwys yn briodol 
ac yn effeithlon?

• Sut caiff y dulliau eu gwerthuso a’u gwella dros 
gyfnod?

• A yw’r wybodaeth yn cynnwys ystod lawn o 
anghenion cefnogaeth e.e. ariannol, llesiant, llety 
ac academaidd?

Cwestiynau Myfyriol

‘Mae cefnogaeth lwyddiannus yn galluogi defnyddwyr gofal eu hunain i lywio’r broses 
ar gyfer cefnogaeth ac felly mae’n rhaid i hyn ddechrau gydag unrhyw aelod o staff y 
mae ymadawyr gofal/person ifanc sy’n derbyn gofal yn dewis siarad gyda nhw.’

- Coleg Hugh Baird



Cynnig trefniadau cais hyblyg lle’n briodol.

• Beth sy’n cael ei gynnig ac a yw’n gwneud 
gwahaniaeth?

• A yw’n cael ei werthfawrogi gan ddysgwyr a’r 
gweithwyr proffesiynol sy’n eu cefnogi?

• Beth yw’r rhesymeg dros y gefnogaeth a’r 
gweithgaredd, pwy gytunodd iddo ac o ble y daw’r 
arian i’w ariannu?

Cwestiynau Myfyriol:

Yng Ngholeg Peterborough, mae pob ymgeisydd yn cael 
cynnig cyfweliad a gwarant y deuir o hyd i gwrs addas ar 
eu cyfer, os nad yn fewnol, yna drwy atgyfeirio allanol i 
ddarparydd arall.

(e.e. gwarantau cyfweliad, gweithgareddau i gadw ymgysylltiad dysgwyr hyd 
ddechrau eu cwrs, dyddiadau derbyn hyblyg ar gyfer cyrsiau)

Mae rhai sefydliadau’n cynnig cyfweliadau cynnar fel rhan 
o’u cefnogaeth i PYDG/YG  ifanc, a hefyd raglenni haf a 
sesiynau blasu a all helpu dysgwyr gymryd rhan a chadw 
chymhelliant cyn i’r cyrsiau ddechrau.



Cynnig cefnogaeth pontio cyn i’r cwrs ddechrau i helpu dysgwyr 
a’u gofalwyr i deimlo’n gysurus gyda’r sefydliad

• Pa gefnogaeth pontio a gynigir a beth yw’r effaith a 
ddisgwylir?

• Beth yw’r dystiolaeth fod y gefnogaeth yma’n 
gwneud gwahaniaeth?

• Sut caiff ei wneud yn gynaliadwy? Efallai drwy  
staff neilltuol neu drwy ddefnyddio 
swyddogaethau prif ffrydio arall e.e. ar gyfer  
yr holl ddysgwyr mewn risg.

Cwestiynau Ymarferol

Mae Coleg Glasgow Kelvin yn cynnig rhaglenni ‘Pontio i Ddysgu a Gwaith’ ar gyfer 
dysgwyr a atgyfeiriwyd drwy bartneriaid awdurdod lleol yn cynnwys Gwasanaethau 
Gwaith Cymdeithasol Cyngor Dinas Glasgow ac ysgolion lleol. Mae’r rhaglen ddwys 
hon yn darparu gweithgareddau arddull gwaith ieuenctid sy’n datblygu galluedd pobl 
ifanc i gydweithio a dysgu, yn ogystal â phrofiadau galwedigaethol cyflwyniadol.



q Mae gan rai darparwyr dimau cefnogi dysgwyr sy’n 
cwmpasu ystod o ardaloedd. Dyrennir dysgwyr 
i un gweithiwr a enwir y gallant gysylltu ag ef i 
ddechrau, ond mae eraill ar gael pe na fyddai’r 
person dynodedig ar gael.

q Mae Coleg UHI West Highlands yn cynnig eu 
cefnogaeth drwy set gynhwysfawr o gyfleoedd ar 
gyfer myfyrwyr. Mae sesiynau galw heibio ar gael 
a chaiff apwyntiadau unigol eu gwneud gyda’r Tîm 
Gwasanaethau Myfyrwyr i drafod opsiynau cyllid 
ac unrhyw bryderon o natur ariannol cyn dyddiad 
dechrau eu cwrs a drwy gydol taith myfyriwr.

q Mae amseriad cyrsiau yn bwysig. Mae gan Golegau 
Sheffield a Peterborough raglen barhaus o 
raglenni y gellir mynd arnynt unrhyw amser ac mae 
llawer o sefydliadau eraill yn cynnig derbyn ym mis 
Ionawr, tra bod eraill yn cynnig rhaglenni haf.

q Mae Coleg Hugh Baird a Grŵp Castell Nedd 
Port Talbot yn gweithio’n galed yn y cyfnod 
cyn ymrestru i sicrhau y caiff ffurflenni cais eu 
cwblhau’n llawn fel y gellir rhoi sicrwydd i unrhyw 
fyfyrwyr a allai fod angen cefnogaeth ychwanegol. 
Mae llawer o fyfyrwyr angen cefnogaeth i lenwi’r 
ffurflen, yn neilltuol wrth ddeall goblygiadau 
datgelu neu beidio datgelu gwybodaeth am fod 
mewn gofal.

q I gael mwy o wybodaeth ar arfer da 
gweler: Canllaw ar arfer da mewn  
colegau sydd wedi derbyn Nod  
Ansawdd Buttle UK.

 

Enghreifftiau arfer da ar gyfer y  
Broses Gais



Canllawiau ar gyfer y Broses Mynediad ac Ymsefydlu

Bydd y cwestiynau myfyriol ac enghreifftiau arfer da                 ym mhob un 
o’r meysydd islaw yn eich galluogi i adolygu eich prosesau mynediad ac 
ymsefydlu presennol a’r gefnogaeth a gynigir i blant ifanc sy’n derbyn gofal/

• Wrth benderfynu ar anghenion 
cefnogaeth dysgwyr, sicrhau y 
caiff amgylchiadau’r unigolyn eu 
hadlewyrchu yn y gefnogaeth a gynigir.

• Sicrhau adeg ymrestru y caiff dysgwyr 
gyfle i nodi fod ganddynt gefndir gofal.

• Sicrhau bod staff sy’n cefnogi ymrestru 
a chyfweld dysgwyr wedi cael 
hyfforddiant ar anghenion a phrofiadau 
PYDG/YG.

• Sicrhau y sefydlir cysylltiadau gyda 
gweithiwr cymdeithasol / cynghorydd 
personol / rhith ysgol y dysgwr.

• Sicrhau y rhoddir help i wneud cais am 
gymorth ariannol.

Enghreifftiau arfer da



Wrth benderfynu ar anghenion cefnogaeth dysgwyr, sicrhau y caiff 
amgylchiadau’r unigolyn eu hadlewyrchu yn y gefnogaeth a gynigir

• Pa broses a ddefnyddir i benderfynu ar anghenion 
dysgwyr unigol?

• Sut y caiff yr effaith hyn ei gasglu a’i fesur?

Cwestiynau Myfyriol

Yng Ngholeg Derby mae ‘r timau cefnogaeth yn cymryd 
rhan os yw presenoldeb yn gostwng dan lefel a fernir yn 
dderbyniol, ond caiff y dull o unioni’r broblem ei theilwra 
i ddiwallu anghenion unigol y myfyriwr sy’n gadael gofal 
yn hytrach na symud yn gyflym i’r broses ddisgyblu.

Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau’n cefnogi PYDG/YG i fedru hawlio 
eu lwfansau a chanfod ffyrdd o’i weinyddu mewn ffyrdd hyblyg sy’n 
diwallu anghenion yr unigolyn. Gall hyn gynnwys, er enghraifft, rannu’r 
fwrsariaeth yn symiau llai a’i thalu’n wythnosol yn hytrach na misol 
er mwyn helpu gyda threfnu cyllideb. Yn aml caiff costau teithio eu 
hariannu’n uniongyrchol.



Sicrhau adeg ymrestru y caiff dysgwyr gyfle i nodi fod 
ganddynt gefndir gofal

• Pa ddull a ddefnyddir a phwy roddodd gyngor ar 
y dull yma (PYDG/YG, gweithwyr cymdeithasol ac 
yn y blaen?)

• A yw’r dull yn gweithio, sut mae’r sefydliad yn 
gwybod ei fod yn gweithio?

• A oes prosesau ar waith i ddatblygu a gwella’r 
dull?

• Beth sy’n digwydd pan mae person ifanc yn 
datgelu eu bod o gefndir gofal? A oes prosesau a 
chamau gweithredu a ddiffiniwyd yn glir ar waith i 
sicrhau cefnogaeth gyson?

Cwestiynau myfyriol:

Mae rhai colegau’n rhoi ystyriaeth benodol i hawl person ifanc i beidio datgelu - nid yw 
pob PYDG/YG yn dewis datgelu eu statws am amrywiaeth o resymau.

Mae Coleg Northbrook yn mynnu ei bod yn rhan o swydd y staff cefnogaeth i sicrhau 
fod pob dysgwr yn gwybod i bwy i droi ato pan fyddant angen cefnogaeth ychwanegol.

e.e. blwch ticio ar ffurflenni ymrestru, gwybodaeth ar wefan ac mewn deunydd ysgrifenedig yn annog datgeliad ar 
y cam ymrestru a sicrhau bod staff ymrestru yn gofyn i bobl ifanc os oes ganddynt gefndir gofal



Sicrhau bod staff sy’n cefnogi ymrestru a chyfweld dysgwyr wedi cael 
hyfforddiant ar anghenion a phrofiadau PYDG/YG

• A yw’r hyfforddiant yn gynaliadwy?

• Pwy sy’n cyflwyno’r hyfforddiant?

• Beth sy’n digwydd os oes staff yn gadael neu staff 
newydd yn dechrau?

• Beth yw effaith yr hyfforddiant?

• Sut caiff yr effaith hwn ei gasglu a rhoi  
tystiolaeth ohono?

Cwestiynau Myfyriol:

Caiff hyfforddiant am anghenion PYDG/YG ei gynnig yn benodol ar gyfer tiwtoriaid a rhai 
gyda chyfrifoldebau gofal bugeiliol yng Ngholeg Rhanbarthol Peterborough.

Mae Coleg Dumfries a Galloway yn darparu hyfforddiant codi ymwybyddiaeth ar gyfer 
timau cefnogaeth. Yn gyffredinol, fodd bynnag, mae colegau’n tueddu i gynnwys staff 
cefnogaeth arbenigol wrth ymrestru a chyfweld PYDG/YG cyn y prif ddyddiau ymrestru.



Sicrhau y sefydlir cysylltiadau gyda gweithiwr cymdeithasol / 
cynghorydd personol / rhith ysgol y dysgwr

• A oes angen caniatâd gan y dysgwr i gysylltu ac i 
rannu gwybodaeth?

• Sut mae’r broses o sefydlu’r cysylltiadau hyn wedi 
datblygu ac ym mha gyfeiriad yr aeth?

• Pa effaith a gafodd y cysylltiadau hyn a beth yw’r 
cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

• A oes gwahanol brosesau ar gyfer dysgwyr cyn ac 
ôl-18? Dylid ystyried gweithredu prosesau hyblyg 
ar gyfer PYDG/YG yn seiliedig ar eu hanghenion 
unigol, yn hytrach na’u hoedran, gan y bydd hyn yn 
galluogi pontio llyfnach.

Cwestiynau Myfyriol:

Mae cymryd rhan mewn grwpiau rhanbarthol o randdeiliaid 
i rannu a hyrwyddo arfer da ac adeiladu perthynas rhwng 
sefydliadau a rhanddeiliaid allweddol eraill yn hanfodol.

Drwy ddatblygu cysylltiadau da gydag asiantaethau cefnogaeth 
allanol, gall darparwyr sicrhau y caiff anghenion holistig 
ymadawyr gofal eu diwallu. Mae hyn yn neilltuol o bwysig os oes 
argyfwng - megis chwalfa mewn llety a all, os na chaiff ei drin yn 
gyflym, arwain at i berson ifanc adael darpariaeth.



Sicrhau y rhoddir help i wneud cais am gymorth ariannol

• Sut y rhoddir help a gan bwy?

• Beth yw angen ac effeithlonrwydd y dull?

• A oes rhestr lawn o fwrsariaethau a chefnogaeth 
ariannol arall ar gael yn rhwydd?

• Pa gefnogaeth ariannol arall a allai fod ar gael?

• Pa asiantaethau allanol arbenigol fedrech chi 
gyfeirio atynt am gefnogaeth ariannol, e.e. CAB 
neu gynghorwyr budd-daliadau?

Cwestiynau Myfyriol:

Yng Ngrŵp Castell Nedd Port Talbot mae’r coleg yn cefnogi staff i sicrhau y darperir 
cyllid ar gyfer pob agwedd o raglen. Er enghraifft ar gyfer ymweliadau i brifysgolion, 
weithiau mae gan yr awdurdod lleol gyllideb ar gyfer y math yma o weithgaredd, felly 
ni ellir gorbwysleisio gweithio mewn partneriaeth.

Mae staff cefnogaeth yn gwirio i sicrhau y defnyddir y gyllideb gywir i gefnogi’r 
ystod o offer a gweithgareddau mae person ifanc eu hangen. Eto mae’r ffocws ar 
wneud yn siŵr na chaiff PYDG/YG eu gwneud i deimlo’n wahanol ac y gallant wneud 
gweithgareddau gyda’u cyfoedion.



q Cyn gynted â bod PYDG/YG yn cyrraedd y 
darparydd, mae angen i’r darparydd adeiladu 
dialog rhwng y tîm ymyriad a’r staff dysgu.

q Yng Ngholeg Derby, cyn belled â’u bod yn rhoi 
eu caniatâd, dynodir hyfforddydd personol ac 
aelod penodol o’r staff academaidd yn y maes 
cwricwlwm priodol lle bydd y person ifanc yn 
astudio i bob PYDG/YG.

q Yng Ngholeg Hugh Baird, mae’r staff cefnogaeth 
yn sicrhau fod gan y dysgwr bopeth maent ei 
angen (offer, dillad gwarchod ac yn y blaen) cyn 
i’r cwrs ddechrau fel y gallant ddechrau ar yr un 
diwrnod, gyda myfyrwyr eraill.

q Mae Coleg Rhanbarthol Peterborough yn teilwra 
taliadau i ddiwallu anghenion y myfyriwr, ac fel 
enghraifft maent yn awr yn gwneud taliadau 
wythnosol drwy gydol y flwyddyn academaidd (44 
wythnos yn hytrach na 36 wythnos), mae hyn yn 
atal rhwystrau ariannol wrth ddychwelyd i astudio 
ar  ôl y gwyliau hanner tymor.

q I gael mwy o wybodaeth ar arfer da  
gweler Canllaw ar arfer da mewn  
colegau sydd wedi derbyn Nod  
Ansawdd Buttle UK.

Enghreifftiau arfer da ar gyfer y Broses  
Mynediad ac Ymsefydlu



CEFNOGAETH BARHAUS3
Gallwch ymchwilio’r canllawiau hunanasesu a  
monitro ar gyfer pob adran drwy ddewis

	 Pwynt cyswllt allweddol a chynghorydd drwy  
gydol cwrs y dysgwr

 

 Cefnogaeth ariannol i’r dysgwr yn ei le drwy  
gydol eu cyfnod yn y sefydliad

 Cefnogaeth arall sydd ar gael i’r dysgwyr.



Canllawiau ar gyfer Pwynt Cyswllt Allweddol a 
Chynghorydd drwy gydol cwrs y dysgwr

Bydd y cwestiynau myfyriol a’r enghreifftiau arfer da               ym mhob un 
o’r meysydd islaw yn eich galluogi i adolygu eich proses gais bresennol a’r 
gefnogaeth sydd ar gael i PYDG/YG.

• Sicrhau y caiff dysgwyr eu cyflwyno i’r 
aelod dynodedig o staff ar gyfer PYDG/
YG yn y sefydliad ac os yn briodol 
fentoriaid a staff cefnogaeth arall. Mae’n 
hollbwysig bod aelod o staff y gall y 
dysgwr ofyn iddo/iddi am gyngor a 
chefnogaeth ac adeiladu perthynas o 
ymddiriedaeth gydag ef/hi drwy  
gydol eu cwrs.

 Sicrhau cefnogaeth ragweithiol ar gyfer 
pobl ifanc PYDG/YG. Efallai na fydd 
dysgwyr unigol yn teimlo’n gysurus am 
ofyn am gefnogaeth.

 Dylai’r aelod dynodedig o staff hefyd  
fod y pwynt cyswllt ar gyfer staff eraill  
o fewn y sefydliad.

Enghreifftiau arfer da



Sicrhau y caiff dysgwyr eu cyflwyni i’r aelod dynodedig o staff ar gyfer 
PYDG/YG yn y sefydliad ac os yn briodol fentoriaid a staff cefnogaeth arall

• Os yw hyn yr un person â’r person dynodedig cyn 
mynediad ac amser mynediad - sut y caiff y dysgwr 
ei hysbysu am hyn?

• Sut mae’r rôl hon yn gweithio o fewn y sefydliad 
ac yn cysylltu’n allanol gyda rhanddeiliaid 
perthnasol?

• Beth yw manteision y dull gweithredu a ddefnyddir 
ac i bwy.

• Sut mae hynny’n gweithio’n ymarferol - sut mae’r 
person a enwir yn cysylltu gyda’r PYDG/YG a beth 
yw’r berthynas rhyngddyn nhw ag aelodau eraill o 
staff?

• Beth yw’r canlyniad a ddymunir ar gyfer yr holl 
gyfathrebu? Beth yw nod y dull gweithredu wrth 
roi budd i’r PYDG/YG ac a yw’n gweithio?

Cwestiynau Myfyriol:

Mae tîm cefnogaeth coleg-cyfan Coleg Hugh Baird a’i 
gysylltiadau gyda chefnogaeth ar gyfer myfyrwyr eraill 
‘agored i niwed’ neu a allai fod dan anfantais yn helpu i 
sicrhau fod bob amser un pwynt cyswllt allweddol ar gyfer 
dysgwyr, gyda llanw os nad ydynt ar gael.

Mae gan Grŵp Coleg Castell Nedd Port Talbot ddull 
tîm cefnogaeth ond gydag arweinyddiaeth glir. Gyda 
champysau ar draws mwy nag un ardal ddaearyddol, mae 
dirprwy berson dynodedig yn un rhan o Gymru tra bod y brif 
rôl wedi’i seilio yn y prif gampws ymhellach i’r de.



Sicrhau cefnogaeth ragweithiol ar gyfer PYDG/YG. Efallai na fydd dysgwyr 
unigol yn teimlo’n gysurus am ofyn am gefnogaeth

• Sut mae’r dull yn rhagweithiol yn hytrach nag 
ymatebol, ac a yw’n gweithio mewn gwirionedd?

• A gaiff cyswllt rheolaidd gyda’r dysgwyr ei gynnal 
yn rhagweithiol, hyd yn oed gyda rhai nad ydynt i 
ddechrau yn dangos angen am gefnogaeth?

• Pa ddulliau gweithredu a gafodd eu cynnig a’u 
datblygu?

Cwestiynau Myfyriol:

Yng Ngholeg Forth Valley mae Cynghorydd Dysgwyr ym mhob campws, ar rota 
dyletswydd, i gefnogi pobl ifanc sy’n derbyn gofal/ymadawyr gofal gydag unrhyw 
broblemau a all fod ganddynt tra’n astudio yn y coleg, megis cyllid, llety, cludiant, gofal 
plant, atgyfeiriad i wasanaeth cwnsela a chyfeirio at asiantaethau a phartneriaid allanol.
Mae’r cynghorwyr hefyd yn rhoi cyngor ar lwybrau dilyniant a strategaethau cyn-
gadael. Caiff hyn ei hysbysebu drwy wefannau, taflenni, ysgol haf, ymsefydlu, llawlyfrau 
cwrs a chaiff ei rannu gyda phob cyswllt allanol.



Dylai’r aelod dynodedig o staff hefyd fod y pwynt cyswllt ar 
gyfer staff eraill o fewn y sefydliad

• Sut y caiff yr holl staff eraill eu hysbysu am enw/
manylion cyswllt yr aelod dynodedig o staff?

• Pa mor rhwydd yw hi i staff godi a thrafod materion 
gyda’r aelod dynodedig o staff?

• A yw eitemau PYDG/YG ar agendâu cyfarfodydd 
po tîm yn rheolaidd. A yw’r aelod dynodedig o staff 
yn rhoi mewnbwn yn y cyfarfodydd hyn.

Cwestiynau Myfyriol:

Mewn llawer o golegau mae’r aelod dynodedig o staff yn 
gyfrifol am gyflwyno hyfforddiant i aelodau eraill o staff 
neu gynnig sesiynau galw heibio. Mae hyn yn galluogi staff 
i ddod i adnabod person dynodedig ac yn gysurus am ofyn 
cwestiynau a gofyn am gefnogaeth.



q Mae Cynghorydd Dysgwyr ar bob campws 
Coleg Forth Valley, ar rota dyletswydd i gefnogi 
PYDG/YG gydag unrhyw broblemau a gânt tra’n 
astudio yn y coleg megis cyllid, llety, cludiant, 
gofal plant, atgyfeirio i wasanaeth cwnsela a 
chyfeirio at asiantaethau a phartneriaid allanol. 
Mae’r cynghorwyr hefyd yn rhoi cyngor ar lwybrau 
dilyniant a strategaethau cyn-gadael. Caiff hyn 
ei hysbysebu drwy wefannau, taflenni, ysgol haf, 
ymsefydlu, llawlyfrau cyrsiau a’i rannu gyda’r holl 
gysylltiadau allanol.

q Pennaeth Cefnogaeth Myfyrwyr yw’r un pwynt 
cyswllt Coleg Belfast Metropolitan ar gyfer trin 
ymholiadau ar ddilyniant PYDG/YG. Cefnogir 
y swydd gan swyddog cefnogaeth dysgu a 
ddyrannwyd i bobl ifanc sy’n derbyn gofal/
ymadawyr, sef yr un pwynt cyswllt yn nhermau 
cefnogaeth ac arweiniad gweithredol.

q I gael mwy o wybodaeth ar arfer da gweler: 
Canllaw ar arfer da mewn colegau sydd  
wedi derbyn Nod Ansawdd Buttle UK.

Enghreifftiau arfer da ar gyfer Pwynt Cyswllt  
Allweddol a Chynghorydd drwy gydol cwrs y 
dysgwr.



Canllawiau ar gyfer Sicrhau fod Cefnogaeth Ariannol i’r 
Dysgwyr yn ei le drwy gydol eu hamser yn y sefydliad

Bydd y cwestiynau myfyriol ac enghreifftiau arfer da                 ym mhob un o’r 
meysydd islaw yn eich galluogi i adolygu eich trefniadau cyfredol ar gyfer 
sicrhau fod cefnogaeth ariannol yn ei le ar gyfer y dysgwr.

• Gweithio gyda’r awdurdod lleol a 
phartneriaid eraill priodol.

• Sicrhau bod unigolion o bob oed 
yn gwybod am unrhyw gefnogaeth 
ariannol ychwanegol a gynigir gan y 
sefydliad a sut i gael mynediad iddo (e.e. 
bwrsariaethau, grantiau, cronfa galedi, 
budd-daliadau).

• Cytuno ar drefniadau ar gyfer unrhyw 
gefnogaeth barhaus ar ôl ymrestru os 
oes angen gyda’r dysgwr, yn neilltuol lle 
mae eu statws neu eu sefyllfa’n newid 
(e.e. pan fyddant yn gadael gofal neu’n 
cyrraedd 19 oed).

Enghreifftiau arfer da



Gweithio gyda’r awdurdod lleol a phartneriaid eraill priodol

• Oes gennych chi wybodaeth gynhwysfawr am y 
gefnogaeth ariannol y gall yr awdurdod lleol a 
phartneriaid eraill eu cynnig i PYDG/YG ar hyd eu 
cwrs? Sut gallwch sicrhau fod hyn yn gyfoes?

• Pwy sy’n gyfrifol am ymgysylltu gyda’r awdurdod 
lleol a phartneriaid lleol? Ydyn nhw wedi derbyn 
hyfforddiant?

• Pwy yw’r partneriaid lleol perthnasol heblaw’r 
awdurdod lleol?

• Pa gyswllt sydd gennych eisoes? Sut gallwch chi 
adeiladu ar hyn?

Cwestiynau Myfyriol:

Mae Coleg East Kent yn tanlinellu pwysigrwydd sicrhau bod 
staff yn cysylltu’n rheolaidd gyda phartneriaid lleol. Mae hyn 
yn eu galluogi i adeiladu perthynas a chadw’n gyfoes gydag 
unrhyw newidiadau.

Canfu Grŵp Castell Nedd Port Talbot ei bod yn ddefnyddiol 
trafod darparu cefnogaeth ariannol gyda gweithwyr 
cymdeithasol.



Sicrhau bod unigolion o bob oed yn gwybod am unrhyw gefnogaeth ariannol 
ychwanegol a gynigir gan y sefydliad a sut i gael mynediad iddo

• Sut y caiff pob dysgwr eu hysbysu am y gefnogaeth 
ariannol a allai fod ar gael?

• Pan fyddant yn gwneud cais am gefnogaeth 
ariannol, a yw dysgwyr yn cael cyfle i ddatgelu eu 
bod o gefndir gofal?

• A yw nodau’r dull gweithredu’n llwyddiannus (e.e. 
a yw’n cael effaith gadarnhaol ar ffigurau cadw)?

• A gysylltir eto gyda PYDG/YG a gafodd eu dynodi 
ond nad ydynt wedi hawlio cefnogaeth?

Cwestiynau Myfyriol:

Mae rhai colegau’n dweud ar gyfer rhai PYDG/YG mai 
bwrsariaeth neu gefnogaeth ariannol arall sy’n eu darbwyllo 
i barhau mewn addysg; ni fedrent ystyried lle mewn coleg 
heb y fwrsariaeth

Mae rhai colegau’n talu costau teithio drwy brynu pasiau 
bws fel y gellir talu’r holl gostau cludiant.

(Bydd hyn yn galluogi PYDG/YG sy’n dewis peidio datgelu, i gael mynediad i’r gefnogaeth ariannol sydd ar  
gael i ddysgwyr).



Cytuno ar drefniadau ar gyfer unrhyw gefnogaeth barhaus ar ôl ymrestru 
os oes angen gyda’r dysgwr, yn neilltuol lle mae eu statws neu eu sefyllfa’n 
newid 

• A oes amserau penodol/camau ar ôl ymrestru 
pan mae PYDG/YG angen cefnogaeth benodol? 
Er enghraifft, yn ystod gwyliau neu pan ar brofiad 
gwaith?

• Pa gefnogaeth sydd ar gael ar ôl ymrestru?

• Pam y dewiswyd y dulliau gweithredu yma? 
A ydynt yn sicrhau effaith gadarnhaol ar gyfer 
dysgwyr? Sut ydych chi’n gwybod hynny?

• Os nad yw dysgwyr angen cefnogaeth barhaus ar 
y dechrau, a ydynt yn gwybod sut i gael mynediad 
iddo os yw eu hanghenion yn newid.

Cwestiynau Myfyriol:

Mae’n bwysig sicrhau y caiff unrhyw fylchau mewn 
cefnogaeth eu llenwi, megis drwy’r cyfnodau gwyliau, gan 
y gall hyn helpu i sicrhau fod dysgwyr yn dychwelyd i orffen 
eu cwrs.

Mae Coleg Wakefield a sefydliadau eraill yn rhwydwaith 
Gorllewin Swydd Efrog wedi canfod y gall darparu 
cypyrddau gyda chloeon arnynt wneud gwahaniaeth mawr 
i rai myfyrwyr os nad oes gan fyfyrwyr unrhyw le diogel i 
gadw eu heiddo.



q Mae Coleg Northbrook yn argymell fod 
bwrsariaethau’n cael eu trefnu’n dda ac yn cael eu 
rhoi yn eu lle yn gyflym iawn; mae mynediad i arian 
yn allweddol wrth alluogi person ifanc i fynychu 
coleg.

q Yng Ngholeg Forth Valley, gall PYDG/YG ar 
gyrsiau addysg bellach ac addysg uwch dderbyn 
cefnogaeth gofal plant a gaiff ei dalu o gronfeydd 
ar ddisgresiwn. Telir 100% o’u costau gofal plant i 
rieni unigol. Cynhelir prawf modd ar gostau gofal 
plant myfyrwyr sydd â phartner.

q Dylai PYDG/YG dderbyn gwybodaeth am gymorth 
ariannol a gofal plant drwy e-bost, taflenni 

penodol, drwy gefnogaeth Cynghorwyr Dysgwyr, 
sesiynau ysgol haf, ymsefydlu, gwefan a’u llawlyfr 
cyrsiau.

q Mae’n bwysig sicrhau y caiff unrhyw fylchau mewn 
cefnogaeth ariannol eu llenwi, megis drwy’r cyfnod 
gwyliau, gan y gall hyn helpu i sicrhau fod dysgwyr 
yn dychwelyd i orffen eu cwrs.

q I gael mwy o wybodaeth ar arfer da gweler: 
Canllaw ar arfer da mewn colegau sydd  
wedi derbyn Nod Ansawdd Buttle UK.

Enghreifftiau arfer da o Sicrhau fod Cefnogaeth 
Ariannol i’r Dysgwyr yn ei le ar hyd eu hamser yn 
y sefydliad



Canllawiau ar Gefnogaeth Arall a gynigir ar gyfer Pobl 
Ifanc sy’n Derbyn Gofal/Ymadawyr Gofal

Bydd y cwestiynau myfyriol a’r enghreifftiau arfer da                ym mhob un o’r 
meysydd islaw yn eich galluogi i adolygu eich cefnogaeth arall ar gyfer PYDG/
YG.

• Gyda chaniatâd y dysgwr, cytuno ar 
brotocol ar gyfer rhannu gwybodaeth 
am y dysgwr gyda’r awdurdod iechyd/
tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n 
gyfrifol, yn cynnwys parhau i gyfrannu at 
y Cynllun Llwybr.

• Darparu cefnogaeth dysgu lle mae 
angen.

• Sicrhau fod gan ddysgwyr fynediad i 
gefnogaeth fugeiliol. 

 Lle bo angen, rhoi cefnogaeth i 
ddysgwyr sydd angen llety argyfwng 
neu hirdymor.

• Rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad 
diduedd ar ddysgu neu lwybrau 
dilyniant i gyflogaeth a chynnig 
cefnogaeth pontio lle’n berthnasol.

• Codi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth 
sydd ar gael i ofalwyr maeth a’u 
hymgyfraniad mewn gwneud 
penderfyniadau.

Enghreifftiau arfer da



Gyda chaniatâd y dysgwr, cytuno ar brotocol ar gyfer rhannu gwybodaeth am 
y dysgwr gyda’r awdurdod lleol perthnasol (a sefydliadau eraill), yn cynnwys 
parhau i gyfrannu at y Cynllun Llwybr.

• A oes protocol yn ei le?

• A yw PYDG/YG wedi cael cyfle i ddylanwadu/
llunio’r protocol.

• Pa mor aml y caiff y protocol ei adolygu? A yw 
PYDG/YG yn cymryd rhan yn y broses adolygu?

• Sut ydych chi’n sicrhau y caiff yr wybodaeth ei 
chofnodi yng Nghynllun Llwybr y person ifanc?

Cwestiynau Myfyriol:

Mae Coleg Belfast Metropolitan wedi datblygu perthynas 
waith ragweithiol gydag Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Belfast i gefnogi eu PYDG/YG. Mae’r 
Ymddiriedolaeth a’r Coleg yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd i 
adolygu llwybrau addysgol PYDG/YG unigol

Un llwyddiant hollbwysig i Grŵp Castell Nedd Port Talbot fu 
parhad - mae llawer o’r staff perthnasol yn yr awdurdod lleol a 
mannau eraill wedi bod yn gweithio gyda’r coleg ers peth amser ac 
yn adnabod ei gilydd yn dda. Mae’n glir y gall staff y coleg ddilyn 
i fyny gyda gweithwyr cymdeithasol penodol ac yn gallu osgoi’r 
oedi a fyddai wedi digwydd yn flaenorol - mae hyn yn sicrhau 
ymyriadau llwyddiannus.



Darparu cefnogaeth i ddysgwyr lle mae angen

• Pwy sy’n dynodi’r angen am gefnogaeth dysgwyr a 
sut - dysgwr/staff dysgwyr?

• Sut a gan bwy y caiff y gefnogaeth ei chynnig?

• Pa gefnogaeth benodol sydd ar gael?

• Pa mor aml y caiff trefniadau cefnogi dysgwyr eu 
hadolygu ar gyfer dysgwyr unigol? A yw dysgwyr 
yn cymryd rhan yn y broses?

• A yw’r aelod dynodedig o staff/mentor yn siarad 
yn rheolaidd gyda PYDG/YG am y gefnogaeth 
sydd ar gael i ddysgwyr?

Cwestiynau Myfyriol:

Dylai pob dysgwyr fedru cael mynediad i gefnogaeth 
dysgwyr, ond mae rhai angen mewnbwn ychwanegol o’r 
dechrau; mae arfer gorau yn sicrhau fod pob dysgwr, yn 
cynnwys rhai o gefndiroedd gadael gofal, yn gwybod beth 
yw cefnogaeth dysgwyr a sut i gael mynediad iddo.

Ar gyfer rhai colegau ymddengys mai cyswllt wythnosol 
sy’n gweithio orau ond mae eraill yn ei chael yn fwy 
effeithlon i gwrdd yn llai aml os nad yw’r person ifanc yn 
edrych am gefnogaeth ar gyfer angen penodol, megis 
anhawster yn cwblhau aseiniad.



Sicrhau fod gan ddysgwyr fynediad i gefnogaeth fugeiliol

• Pa gefnogaeth fugeiliol sydd ar gael ar gyfer 
PYDG/YG?

• Sut y caiff PYDG/YG eu hysbysu fod cefnogaeth 
fugeiliol ar gael? Sut y caiff staff tiwtoral ac 
academaidd/pwnc eu hysbysu am y gefnogaeth 
fugeiliol sydd ar gael?

• Sut a gan bwy y caiff dysgwr ei atgyfeirio ar gyfer 
cefnogaeth fugeiliol?

• A oes prosesau yn eu lle i sicrhau fod dysgwyr yn 
gwybod am y gefnogaeth hon ac y gallant gael 
mynediad iddi cyn cyrraedd pwynt argyfwng?

Cwestiynau Myfyriol:

Yng Ngholeg East Kent dynodwyd fod llawer o PYDG/YG yn 
profi anawsterau iechyd meddwl, yn cynnwys iselder a phryder. 
Gall anawsterau ddod i’r amlwg cyn dechrau’r rhaglen ond yn aml 
deuant i’r wyneb yn ddiweddarach, ac mae ymateb y coleg yn 
dibynnu ar fynediad i lwybrau atgyfeirio effeithlon a chyflym.

I gefnogi PYDG/YG yn iawn, mae gan Goleg East Kent berthynas 
ardderchog gydag asiantaethau allanol, a drwy gydweithio y 
gallant sicrhau datrysiadau mwyaf effeithlon i gefnogi’r person 
ifanc. Mae staff cefnogaeth coleg yn hollbwysig i gefnogaeth 
lwyddiannus, yn arbennig yn ystod y cyfnod pontio.



Lle bo angen, rhoi cefnogaeth i ddysgwyr sydd angen llety 
argyfwng neu hirdymor

• A yw staff a PYDG/YG yn gwybod am y gefnogaeth 
llety sydd ar gael?

• Sut y caiff dysgwyr eu hatgyfeirio ar gyfer 
cefnogaeth llety a phwy ddylai wneud yr 
atgyfeiriad?

• A oes prosesau yn eu lle i sicrhau fod dysgwyr 
yn gwybod am ac yn gallu cael mynediad i’r 
gefnogaeth hon cyn cyrraedd pwynt argyfwng?

Cwestiynau Myfyriol:

Gall fod angen i ddarparwyr gynnwys effaith byw’n 
annibynnol a/neu fod yn rhieni ifanc ar berfformiad PYDG/
YG mewn darpariaeth y maent yn ei mynychu.

Dywedir fod diwedd yr ail flwyddyn mewn coleg yn amser 
o anhawster neilltuol, pan fo myfyriwr yn gadael ond heb 
fedru mynd i lety arall eto; mae peidio bod â lle i gadw eiddo 
yn un o’r problemau niferus os mai hostel yw’r unig lety sydd 
ar gael.



Rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd ar astudiaeth bellach neu 
lwybrau dilyniant i gyflogaeth a chynnig cefnogaeth pontio lle’n berthnasol

• A yw staff sy’n gyfrifol am gyfweliadau 
gwybodaeth, cyngor ac arweiniad/dilyniant wedi 
cael hyfforddiant/yn gwybod am anghenion a 
phrofiadau penodol PYDG/YG?

• A oes cefnogaeth bwrpasol/gwybodaeth, cyngor 
ac arweiniad ar gael ar gyfer PYDG/YG? A yw 
asiantaethau allanol arbenigol megis Gyrfa Cymru, 
Lleisiau o Ofal Cymru ac ymddiriedolaeth Who 
Cares yn ymwneud â darparu hyn?

• A gynigir cyfweliadau gadael? Pa brosesau sydd 
yn eu lle ar gyfer gwella gwybodaeth, cyngor ac 
arweiniad, yn seiliedig ar adborth gan PYDG/YG?

• A yw’r sefydliad yn casglu data cyrchfan ar gyfer 
PYDG/YG?

Cwestiynau Myfyriol:

Mae Coleg East Kent yn ystyried fod ei darparaeth gwybodaeth, 
cyngor ac arweiniad mewnol yn hollol hanfodol wrth gefnogi dilyniant 
PYDG/YG. Caiff hyn ei gefnogi drwy gyswllt parhaus cryf gyda phob 
rhwydwaith ac mae’n arwain at ganlyniadau cadarnhaol ar gyfer PYDG/
YG. Cynhelir cyfarfodydd dilyniant gyda rhanddeiliaid perthnasol.

Er bod gan y rhan fwyaf o sefydliad staff arweiniad a 
chyngor mewnol ac yn gwneud defnydd da ohonynt, 
mae perthynas gadarn gyda gwasanaethau gyrfa/
arweiniad lleol hefyd yn hanfodol.



Codi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr maeth a’u 
hymgyfraniad mewn gwneud penderfyniadau

• A oes hyfforddiant neu gefnogaeth ar gael fyddai’n 
helpu gofalwyr maeth i sicrhau gwell perthynas o 
fewn sefydliadau? Gallai hyn cynnwys hyfforddiant 
Adeiladu Hyder neu Bendantrwydd i’w galluogi 
i gyfathrebu’n fwy effeithlon gyda gweithwyr 
proffesiynol

• A yw gofalwyr maeth yn cael rhan wrth ddatblygu 
a rhoi gwybodaeth reolaidd i Gynlluniau Addysg 
Personol CYDG/YG

• A yw staff yn eich sefydliad yn cael eu hannog i 
fynychu gweithgareddau a gaiff eu rhedeg gan 
grwpiau lleol o ofalwyr maeth a defnyddio’r 
wybodaeth a roddir gan ofalwyr maeth?

• A yw gofalwyr maeth yn medru cymryd rhan 
mewn trafodaethau gyda thiwtoriaid a gweithwyr 
proffesiynol eraill i helpu penderfynu ar y 
gefnogaeth a’r defnydd gorau o grantiau sydd ar 
gael i PYDG/YG yn eu gofal?

Cwestiynau Myfyriol:

“Credai 64% y byddai cefnogaeth ychwanegol yn helpu plant maeth gyda’u 
haddysg ...

Dywedodd ... o’r sawl a gymerodd ran y byddent yn hoffi help a chyngor fel y 
gallent gefnogi plant adref gyda’u haddysg.”

Mae adroddiad y Rhwydwaith Maethu o’r ymgynghoriad i ddynodi’r hyn a 
ddywed gofalwyr maeth yng Nghymru eu bod angen i alluogi’r bobl ifanc yn 
eu gyrfa i sicrhau dilyniant yn eu haddysg - 2015. Adroddiad llawn ar gael yma 
<yma>

Dylid cynnig gwybodaeth bellach i ofalwyr 
maeth. Dylai pynciau gynnwys eu hawliau a’u 
cyfrifoldebau yng nghyswllt addysg eu plentyn, 
sut mae ysgol/coleg neu ddarparydd hyfforddiant 
yn gweithio a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Mae angen i wella hyder, sgiliau ac agweddau 
CYDG/YG a gofalwyr.



q Mae gan Goleg Rhanarthol Peterborough 
strategaeth PYDG/YG i barhau i godi cyfraddau 
llwyddiant dysgwyr, codi deilliannau dysgwyr a’u 
cyfraddau dilyniant i addysg bellach, addysg uwch 
a chyflogaeth.

q Mae’r Coleg yn monitro presenoldeb PYDG/
YG. Aiff adroddiad wythnosol am bresenoldeb 
i’r awdurdodau lleol / gweithwyr cymdeithasol 
/ cymhorthwyr personol fydd yn cysylltu gyda’r 
person ifanc os yw presenoldeb yn isel a threfnu 
cyfarfod i drefnu hyn ac os oes angen i roi camau 
gweithredu cefnogaeth ar waith fel arfer yn 
cynnwys un flwyddyn o astudiaeth sylfaenol - 

megis sgiliau astudio, llythrennedd a rhifedd yn 
ogystal ag ystod eang o raglenni a sesiynau blasu 
eraill. Mae’r cyrsiau hyn yn cefnogi PYDG/YG 
na fanteisiodd yn llawn ar yr ysgol a rhoi sylfaen 
gadarn ar gyfer cael mynediad i raglen ffurfiol brif 
ffrwd.

q I gael mwy o wybodaeth ar arfer da gweler: 
Canllaw ar arfer da mewn colegau sydd  
wedi derbyn Nod Ansawdd Buttle UK.

Enghreifftiau arfer da o gefnogaeth arall  
sydd ar gael i’r dysgwyr



MONITRO DEILLIANNAU  
AC EFFAITH4
Gallwch ymchwilio’r canllawiau hunanasesu a  
monitro ar gyfer pob adran drwy ddewis

	 Monitro Deilliannau

 Monitro Effaith



Canllawiau ar gyfer Monitro Deilliannau

Bydd y cwestiynau myfyriol ac enghreifftiau arfer da                ym mhob un o’r 
meysydd islaw yn eich galluogi i adolygu eich prosesau presennol ar gyfer 
monitro deilliannau.

• Mae uwch reolwyr y sefydliad yn 
cymeradwyo strategaeth ar draws y 
sefydliad i gefnogi CYDG/YG a datblygu 
darpariaeth ar gyfer y cohort yma. Mae 
hyn yn cynnwys polisi clir, strategaeth 
cadw, ymwybyddiaeth a diwylliant ar 
draws yr holl sefydliad.

 Mae aelod o’r staff uwch yn goruchwylio 
gweithredu a monitro’r ymrwymiad ar 
draws y sefydliad.

 Casglu data am CYDG/YG adeg 
gwneud cais, adeg ymrestru ac ar y 
cwrs i sefydlu prosesau i fesur cadw 
a llwyddiant CYDG/YG ac adolygu’n 
rheolaidd.

 Mesur deilliannau cefnogaeth  
well o fewn y sefydliad.

Enghreifftiau arfer da



Mae uwch reolwyr y sefydliad yn cymeradwyo strategaeth ar draws y 
sefydliad i gefnogi CYDG/YG a datblygu darpariaeth ar gyfer y cohort yma. 
Mae hyn yn cynnwys polisi clir, strategaeth cadw, ymwybyddiaeth a diwylliant 
ar draws yr holl sefydliad

• Mae cefnogaeth uwch reolwyr yn hollbwysig, a ydi 
hynny gennych? Gan bwy a sut mae’n edrych yn 
ymarferol?

• Pa ddata a gaiff ei adrodd i uwch reolwyr ac 
aelodau bwrdd am ddarpariaeth a deilliannau ar 
gyfer CYDG/YG?

• Sut y caiff CYDG/YG eu cynnwys mewn polisïau a 
strategaeth drefniadol?

Cwestiynau Myfyriol:

Yn ogystal â chymeradwyaeth gan yr uwch reolwyr ar gyfer strategaeth ar 
draws sefydliad, mae’n bwysig fod yr holl staff yn ymwybodol o’r heriau sy’n 
wynebu CYDG/YG a pha fath o gefnogaeth fydd yn helpu, o’r uwch dîm, 
i reolwyr, tiwtoriaid, staff cefnogaeth a staff sy’n gyfrifol am adeiladau a 
safleoedd.

Mae dulliau cadarn o fonitro a gwerthuso 
effaith y strategaethau hyn a’r ymyriadau a 
roddir ar waith yn hollbwysig yn nhermau 
adolygu llwyddiant a dynodi effaith ar gadw a 
chyrhaeddiad dysgwyr.



Mae aelod uwch o staff yn goruchwylio gweithredu a monitro’r 
ymrwymiad ar draws y sefydliad

• Pwy yw’r aelod yma o staff a pham y cafodd ef/hi 
eu dewis? Ai ef/hi yw’r person mwyaf addas?

• Beth yw ei union rôl mewn goruchwylio a sut maen 
nhw’n gwneud hyn?

• Beth yw’r prosesau dilyn i fyny ac a fuont yn 
llwyddiannus hyd yma?

• Sut cafodd y cyfrifoldeb ei sefydlu yn strwythur 
adroddiad y sefydliad?

Cwestiynau Myfyriol:

Mae staff ar bob lefel angen cefnogaeth weithgar gan uwch reolwyr. Mae’n bwysig 
bod negesuon allweddol ac arweiniad am gynhwysiant ac amrywiaeth yn cael eu 
cyfathrebu’n glir i’r holl staff o frig y sefydliad. Gall cefnogaeth weithgar gan uwch 
reolwyr - yn aml ar lefel pennaeth cynorthwyol neu gyfarwyddwr cynorthwyol - 
ychwanegu pwysau sylweddol at gynllun i gefnogi CYDG/YG.



Casglu data am CYDG/YG adeg gwneud cais, adeg ymrestru ac ar y cwrs i 
sefydlu prosesau i fesur cadw a llwyddiant CYDG/YG ac adolygu’n rheolaidd2

• Pa ddata a gaiff ei gasglu ac a yw’n gynhwysfawr?

• Sut y cesglir data? (er enghraifft drwy drefniadau 
ffurfiol rhannu gwybodaeth gyda’r awdurdod lleol)

• Sut y defnyddir data i werthuso effaith ar ddulliau 
gweithredu a sut mae’n dylanwadu ar ddatblygiad 
pellach?

• Sut y cesglir data ar resymau am adael cwrs yn 
gynnar neu beidio cwblhau cwrs mewn ffordd 
arall?

• A oes cysylltiadau swyddogol gydag awdurdodau 
lleol a Gyrfa Cymru ar gyfer olrhain dysgwyr 
agored i niwed ac mewn risg? Dynodir hyn  
yn y Fframwaith Ymgysylltu a Dilyniant  
Ieuenctid sydd ar gael yma.

• Sut y caiff risg gadael cwrs cyn ei orffen ei 
ddynodi’n gynnar a’i drin?

• Pa gefnogaeth a gynigir i’r rhai mewn risg o adael 
cwrs cyn ei orffen a’r rhai sydd wedi gadael?

Cwestiynau Myfyriol:

Mae sefydliadau sydd wedi sôn am ddysgwyr CYDG/YG o fewn eu data prif ffrwd yn 
dibynnu ar hyn i fesur cadw a llwyddiant. Caiff y monitro yma un ai fwydo’n ôl mewn 
cyfarfodydd rheolaidd gyda’r dysgwr, neu os oes unrhyw beth anarferol yn codi, byddai 
hyn yn sbarduno cyfarfod gyda staff cefnogi.

Cliciwch yma i gael
awgrymiadau am ddangosyddion
y gellir eu casglu

2  Dylid nodi fod gan bob person ifanc hawl i beidio datgelu statws derbyn gofal/ymadawyr gofal os 
na ddymunant wneud hynny, a dylai’r holl wybodaeth gael ei thrin mewn modd sensitif gyda golwg ar 
ofynion diogelu data cyfredol y sefydliad



Mesur deilliannau cefnogaeth well o fewn y sefydliad

• Sut y caiff y gefnogaeth sydd ar gael i PYDG/YG ei 
fesur? Sut y caiff effaith y gefnogaeth ei mesur? Pa 
mor aml mae’n digwydd?

• A oes gweithdrefnau adrodd yn eu lle ar gyfer 
uwch reolwyr am effeithlonrwydd y gefnogaeth i 
PYDG/YG fel rhan o gylch adroddiadau rheolaidd 
y sefydliad?

• A gaiff gwybodaeth ar wella cefnogaeth ei 
chynnwys mewn adroddiadau i arolygiaethau 
allanol (e.e. Estyn)?

• Sut caiff dull gweithredu’r sefydliad ei esbonio i 
randdeiliaid allanol?

• A gaiff hyn ei gynnwys mewn papurau pwyllgor 
blynyddol i uwch reolwyr ac aelodau bwrdd?

Cwestiynau Myfyriol:

Yn dilyn casglu data ar niferoedd ymrestru a chyraeddiadau PYDG/YG, gall sefydliadau 
ddynodi deilliannau da yn benodol ar gyfer y PYDG/YG yma. Gellir wedyn fesur y 
cymwysterau a enillwyd a chyrchfannau o gymharu gyda chyfartaleddau cenedlaethol 
ar gyfer PYDG/YG a phobl ifanc eraill.



q Yng Ngholeg East Kent mae’r Pennaeth yn 
sbardun allweddol, gan ei fod yn angerddol 
am gefnogi a chwrdd anghenion y grŵp hwn o 
fyfyrwyr yn ogystal â grwpiau eraill agored i niwed. 
Mae’n cadeirio grŵp llywio yn y sir dan yr enw 
partneriaeth Dilyniant Ymadawyr Gofal (CLPP). 
Mae gan y grŵp hefyd gysylltiadau gyda cholegau 
a phrifysgolion eraill yng Nghaint, penaethiaid 
ysgolion rhithiol ar draws Caint a Medway, cyrff 
trydydd sector fel Catch-22, Canolfan Byd Gwaith 
ac ystod o randdeiliaid eraill.

q Mae Coleg Uxbridge wedi gwella ei brosesau 
casglu data a gall felly roi adroddiad mwy 
effeithlon ar ddata cynnydd ar ddiwedd pob 
blwyddyn, rhoddir adroddiad i gyfarfodydd 
llywodraethwyr.

q Cafodd Cytundeb Cefnogaeth Dysgwyr Stoke ei 
ddatblygu gyda phartneriaid Rhith Ysgol Stoke ers 
2012. Mae ystod o ddarparwyr yn Stoke (Addysg 
Bellach, Chweched Dosbarth a dosbarthwyr 
hyfforddiant) wedi ei lofnodi. Bu mor llwyddiannus 
fel ei fod yn awr yn cael ei ddatblygu fel dogfen 
Gorllewin y Midlands gan 5 awdurdod lleol. Mae’r 
dull gweithredu hwn wedi gwella deiliannau 
addysg, hyfforddiant a chyflogaeth ymadawyr gofal 
yn Stoke gan 15% ac wedi atal unrhyw berson rhag 
cael ei symud yn llwyr o ddarpariaeth am dros dair 
blynedd bellach.

q I gael mwy o wybodaeth ar ymarfer da gweler:  
Canllawiau ar arfer da mewn colegau  
sy’n derbyn Nod Ansawdd Buttle UK

Enghreifftiau arfer da ar gyfer  
Deilliannau Monitro



Canllawiau ar gyfer Monitro Effaith

Bydd y cwestiynau myfyriol ac enghreifftiau da              ym mhob un o’r meysydd 
islaw yn eich galluogi i adolygu eich proses bresennol ar gyfer monitro effaith.

• Casglu adborth gan PYDG/YG a 
gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr/
Cymdeithas Dysgwyr i werthuso 
ansawdd y profiad dysgwyr ac effaith 
gweithdrefnau arnynt.

• Cynnig hyfforddiant gorfodol ar godi 
ymwybyddiaeth ar gyfer staff ar draws y 
sefydliad a sicrhau fod gan yr holl staff 
perthnasol ddealltwriaeth fwy manwl o 
anghenion PYDG/YG.

• Rhannu arfer gorau gyda chydweithwyr, 
er enghraifft drwy rwydweithiau lleol a 
rhanbarthol a sefydliadau cenedlaethol.

Enghreifftiau arfer gorau



Casglu adborth gan PYDG/YG a gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr/
Cymdeithas Dysgwyr i werthuso ansawdd y profiad dysgwyr ac effaith 
gweithdrefnau arnynt.
• Pa ddulliau gweithredu ydych chi’n eu defnyddio 

i gasglu PYDG/YG ar eu profiad a’r effaith a gaiff 
arnynt?

• Sut y defnyddir y data adborth a gasglwch? A 
allwch ddynodi newidiadau mewn cefnogaeth/
darpariaeth fel canlyniad i adborth? Sut ydych 
chi’n cyfathrebu newidiadau a wnewch gyda 
PYDG/YG - yn neilltuol y rhai sy’n rhoi adborth?

• A yw’r dysgwyr yn cymryd rhan mewn gweithdai 
neu grwpiau ffocws i gasglu adborth a gwerthuso 
effaith gweithdrefnau trefniadol ar PYDG/
YG (gallai hyn fod drwy Undebau Myfyrwyr, 
cymdeithasau dysgwyr neu gyrff trydydd sector).

• A yw’r gweithgareddau hyn yn rhan o’ch 
strategaeth gynhwysfawr ar gyfer ymgysylltu 
dysgwyr fel yr amlinellir yng nghanllawiau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer darparwyr dysgu 
gydol oes a sgiliau yng Nghymru yma?

Cwestiynau Myfyriol:

Mae’n bwysig fod darparwyr yn datblygu perthynas dda gyda’r Undeb 
Myfyrwyr/Cymdeithas Dysgwyr gan fod hon yn ffordd ddelfrydol o gasglu 
adborth ar brofiad y dysgwr a chanfod ffyrdd o gefnogi dysgwyr PYDG/
YG. Gall undebau myfyrwyr gynnig cefnogaeth effeithlon ffurfiol, anffurfiol a 
gyda ffocws ar y cymheiriaid i ddysgwyr, sy’n aml yn effeithlon wrth chwalu 
rhwystrau a galluogi PYDG/YG i deimlo fel pe bod eu lleisiau’n cael eu 
clywed a bod eu barn yn bwysig.

Fel llawer o golegau, mae Coleg Forth Valley yn
rhedeg grwpiau ffocws ar gyfer casglu adborth 
gan PYDG/YG. Mae colegau eraill yn cylchredeg 
holiaduron neu’n cael sgyrsiau anffurfiol 
rheolaidd a 11 cyfarfod. Mae hyn yn eu galluogi 
i adolygu’n gyson yr effaith a chefnogaeth a 
gynigir i PYDG/YG.



Cynnig  hyfforddiant gorfodol ar godi ymwybyddiaeth ar gyfer staff ar 
draws y sefydliad a sicrhau fod gan yr holl staff berthnasol ddealltwriaeth 
fwy manwl o anghenion PYDG/YG
• Sut mae hyfforddiant o amgylch anghenion 

PYDG/YG yn ffitio i fframwaith ehangach datblygu 
proffesiynol parhaus ar gyfer yr holl staff (e.e. 
cynnwys mewn hyfforddiant prawf neu ymsefydlu 
staff)?

• A oes diweddariadau rheolaidd/digwyddiadau 
codi ymwybyddiaeth ar draws y sefydliad?

• A all staff gael mynediad i hyfforddiant neu 
gefnogaeth bellach os yw’r angen yn codi? Ydyn 
nhw’n gwybod gyda phwy i gysylltu?

• A yw PYDG/YG yn ymwneud â chynllunio 
neu gyflwyno sesiynau hyfforddiant staff yn 

uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy 
sefydliadau megis Lleisiau o Ofal ar gyfer y 
myfyrwyr hynny heb fod yn gysurus sy’n cymryd 
rhan neu ddim eisiau datgelu eu statws?

• A yw effaith hyfforddiant a gweithgaredd codi 
ymwybyddiaeth staff yn cael ei werthuso a’i 
adolygu?

• A oes cyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus ar y 
cyd yn eu lle gydag awdurdodau lleol neu ysgolion? 
er enghraifft gallai darparwyr ddatblygu cyfleoedd 
gyda chydlynwyr Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal 
neu ‘Athrawon Cyfrifol’ mewn ysgolion.

Cwestiynau Myfyriol

Mae Profile Development and Training yng Ngholeg East 
Kent yn cynnig cwrs ar-lein ardystiedig i gefnogi ymarferwyr 
addysgol a gofal cymdeithasol i wella’r deilliannau ar 
gyfer PYDG/YG. Mae ‘Cefnogi Pobl Ifanc sy’n Gadael Gofal 
mewn Addysg Ôl 16’ (QCF) yn gymhwyster Lefel 3 i hybu a 
chydnabod sgiliau a gwybodaeth yr aelod dynodedig o staff 
sy’n gyfrifol am PYDG/LG

Cafodd Coleg Dumfries and Galloway lwyddiant 
neilltuol gyda ‘brecwastau crwydrol’ lle aeth staff 
yn gyfrifol am PYDG/LG i bob adran gyda rholiau 
brecwast a choffi ar ddechrau’r dydd i sicrhau fod 
gan yr holl staff ddealltwriaeth dda o anghenion 
PYDG/YG.



Rhannu arfer gorau gyda chydweithwyr, er enghraifft drwy rwydweithiau 
lleol a rhanbarthol a sefydliadau cenedlaethol

• Pa agweddau o’ch darpariaeth sy’n neilltuol 
o effeithlon? Sut ydych chi’n casglu a rhannu 
hyn - er enghraifft drwy astudiaethau achos neu 
adroddiadau dysgwyr.

• Pa sefydliadau lleol a chenedlaethol a 
rhwydweithiau y mae gennych eisoes gysylltiadau 
gyda nhw i gefnogi eich darpariaeth ar gyfer 
PYDG/YG? A oes unrhyw fylchau neilltuol? A 
oes unrhyw rwydweithiau a grwpiau lleol eraill y 
gallwch gysylltu â nhw?

• Oes gennych chi gyfleoedd a dulliau i ddysgu o 
arfer gorau mewn sefydliadau eraill? Sut allwch 
chi roi hyn ar waith yn eich sefydliad eich hun?

Cwestiynau Myfyriol:

Mae rhwydwaith coleg/prifysgol CLASS (‘Care Leavers Activities and Student Support’) 
CYMRU yn cwrdd yn rheolaidd i ddatblygu dulliau ar y cyd i drin anghenion PYDG/
YG sy’n mynd i addysg bellach ac addysg uwch, gan ddynodi rhwystrau posibl sy’n 
wynebu’r myfyrwyr hyn a rhannu arfer da.



q Mae llawer o sefydliadau yn weithgar mewn 
rhwydweithiau; er enghraifft rhoddodd Coleg 
Wakefield adroddiad cadarnhaol am rwydwaith 
HEART (‘Higher Education Access Rewarding 
Transforming’) y maent yn ymwneud ag ef 
sy’n gweithio ar draws Gorllewin Swydd Efrog. 
Mae’r rhwydwaith yn cynnwys gwaith penodol 
i gefnogi PYDG/YG a gofalwyr maeth ac yn 
cynnwys sefydliadau addysg uwch a cholegau 
addysg bellach ynghyd ag awdurdodau lleol a 
rhanddeiliaid eraill. Mae’r math yma o fforwm yn 
ddull ardderchog o rannu arfer da a datblygu 
perthynas well ar draws y nifer fawr o asiantaethau 
lle mae angen i waith fod mor gydlynol a chael ei 
drefnu ar y cyd lle’n bosibl.

q Casglodd sefydliadau oedd yn ymwneud â phroses 
Nod Ansawdd Buttle UK ddata drwy ffurflen 
ystadegol flynyddol. Rhoddodd y ffurfen yma 
ddarluniad o nodweddion y PYDG/YG a gefnogir a 
pha gefnogir a roddir.

q I gael mwy o wybodaeth ar arfer da gweler: 
Canllaw ar arfer da mewn colegau sydd  
wedi derbyn Nod Ansawdd Buttle UK.

Enghreifftiau arfer da ar gyfer
Monitro Effaith



LLAIS DYSGWYR A DOLENNI DEF-
NYDIDOL5
Gallwch ymchwilio’r adrannau islaw drwy ddewis

	 Yr hyn mae dysgwyr yn ddweud

 Dolenni defnyddiol



‘Llais y Dysgwr

I gael mwy o straeon am 
ddisgwyr ewch i’r  
ap ‘Ysbrydoli’

Clicio i weld fideo

Clicio i weld stori Alice

“Mae fy nhiwtor personol 
yn wych ond mae’r tîm 
Cefnogi Myfyrwyr yn 
bwysicach fyth - hebddyn 
nhw fyddwn i ddim yn dal 
i ddod i’r coleg.”

“Mae fy Nghynghorydd 
Personol wedi bod o help 
mawr gyda phethau pwysig 
fel y cyfweliad a phethau 
bach fel cael pas bws i 
gyrraedd yno”

“Rwy’n teimlo fod gen 
i bob amser rywun 
i siarad gyda nhw 
yn y coleg os nad 
yw popeth ac rwy’n 
gwybod na fyddan 
nhw’n fy meirniadu” “Os ydym yn gweld fod 

myfyriwr arall yn ein 
sefyllfa ni rydym yn eu 
hanfon i siarad gyda’r tîm”

“Maent wedi fy nghefnogi drwy 
gyllid, helpu gyda thalu fy nyledion, 
fy nghael i’r gwaith fel llysgennad 
myfyriwr, dim ond bod yno a 
gwrando a bob amser yn rhoi 
sicrwydd i mi”



Astudiaeth Achos

Aeth Alice i’w choleg addysg bellach i wneud ei Lefel A 
mewn Saesneg, Cyfryngau ac Astudiaethau Crefyddol. 
Roedd Alice yn ei chael yn anodd dod â dau ben llinyn 
ynghyd yn ariannol a dywedodd nad oedd ei choleg 
addysg bellach yn rhoi digon o gefnogaeth iddi. Ni 
chafodd unrhyw help i ddewis prifysgol na gyda’i 
datganiad personol ac mae’n teimlo mai dyna pam na 
chafodd ond un cynnig, a dderbyniodd yn ei phrifysgol 
leol.

Cafodd Alice gyngor gwael gan ei gweithiwr cymdeithasol 
a ddywedodd wrthi am beidio cymryd benthyciad 
myfyriwr i osgoi mynd i ddyled. Yn lle hynny fe wnaeth yr 
awdurdod lleol gynghori Alice i ddefnyddio swm cyfunol 
y grant a’r bwrsariaethau ar gyfer y ffioedd hyfforddiant 
prifysgol. Defnyddiodd swm llawn y grantiau (tua £2900) 
a’r fwrsariaeth gan ei phrifysgol ar gyfer cost lawn ei 
ffioedd hyfforddiant. Roedd hyn yn ei gadael heb fawr 
ddim i fyw arno, dim ond £78 yr wythnos ac ni wnaeth 
byth setlo yn y brifysgol oherwydd problemau ariannol a 
phersonol.

“Roeddwn yn cael fy mwlio gan rywun yno ac roeddwn 
eisiau symud. Pan es at Cefnogaeth Myfyrwyr fe 
wnaethon nhw ddweud ‘dewch yn ôl os yw’n mynd 
yn waeth’. Dwi’n cofio cerdded o’r cyfarfod hwnnw yn 
meddwl mae’n rhaid i mi adael oherwydd nad ydw i’n 
gwybod beth arall i wneud.”

Fe wnaeth Alice adael a dewis prifysgol arall ymhellach i 
ffwrdd oedd yn golygu fod yn rhaid iddi symud. Rhoddodd 
ei gweithiwr cymdeithasol gefnogaeth dda i helpu Alice i 
symud gan wneud cais am y gost o logi fan symud. Fodd 
bynnag, roedd ei phroblemau ariannol yn parhau pan 
oedd yn ei blwyddyn gyntaf yn y brifysgol newydd.

“Doedd Cymorth Myfyrwyr yn ddim help ac fe wnaethon 
nhw ddweud wrthyf nad oedd gen i hawl i ddim er 
mod i wedi anfon yr holl wybodaeth bersonol am fy 
amgylchiadau personol. Roeddwn yn ceisio byw ar yr hyn 
roedd yr awdurdod lleol yn ei roi i mi ond fedrwn i ddim. 
Roeddwn i’n gorfod dewis rhwng prynu llyfr roeddwn 
ei angen a bwyta. Fedrwn i ddim cymdeithasu gyda fy 
nghyfoedion felly roeddwn i’n ei chael yn anodd gwneud 
ffrindiau a setlo. Ni wnes erioed fyw bywyd llawn myfyriwr 
yn y flwyddyn gyntaf oherwydd na fedrwn i fforddio 
gwneud hynny nes i’r tîm Cefnogaeth Myfyrwyr yn y 
brifysgol fy helpu.”

Yn ei phrifysgol newydd fe wnaeth gwasanaethau 
cefnogaeth myfyrwyr ei helpu i gael trefn ar ei harian, gan 
gydlynu gyda Chyllid Myfyrwyr ac fe setlodd yn dda i’w 
hastudiaethau. Fe wnaethant hefyd ei helpu’n ddiweddar 
gyda’i chais am swydd.

“Heb eu cefnogaeth nhw fyddwn i ddim lle’r ydw i heddiw. 
Fe gefais radd dosbarth cyntaf a gallaf ddweud yn hollol 
onest fod perthynas uniongyrchol rhwng y radd a enillais 
a’r gefnogaeth a gefais”.

(O adroddiad Buttle UK QM gan York Consulting LLP yn 2013)

Stori Alice



Dolenni defnyddiol:

	 Strategaeth Llywodraeth Cymru -  
Codi uchelgais a chyrhaeddiad plant 
sy’n derbyn gofal yng Nghymru

 Supporting Care Leavers in Further 
Education - Canllaw ar arfer da mewn 
colegau sydd wedi derbyn Nod 
Ansawdd Buttle UK - Adroddiad  
NIACE 2015

 Sefydliad Dysgu a Gwaith - 
cais Ysbrydoli!

 Comisiynydd Plant Cymru -  
Ap Fy Nghynllunydd

 CASCADE - Canolfan Ymchwil a 
Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant

 Nod Ansawdd Buttle UK 

 Cyllid Myfyrwyr Cymru

 Gyrfa Cymru

 Ymddiriedolaeth Who Cares

 Rhwydwaith Maethu

 Action for Children

 Lleisiau o Ofal Cymru

 CASCADE - Canlyniadau ymchwil 
‘Understanding the educational 
experiences and opinions, attainment, 
achievement and aspirations of looked 
after children in Wales’



Adran 1 - Pob Dysgwr

• Faint o ddysgwyr oedd yn y sefydliad yn ystod 
y flwyddyn academaidd ddiwethaf? (Dylai hyn 
gasglu pob dysgwyr nid dim ond PYDG/YG)

• Beth yw cyfanswm nifer y dysgwyr a fynychodd 
gwrs yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf y 
gallwch eu dynodi fel PYDG/YG?

• Faint o PYDG/YG allwch chi ddynodi eu bod 
wedi dechrau cwrs yn y flwyddyn academaidd 
ddiwethaf?

• Faint o PYDG/YG allwch chi ddynodi a gyflawnodd 
eu nod dysgu yn ystod y flwyddyn academaidd 
ddiwethaf?3 (h.y. unedau a gwblhawyd tuag at 
gymhwyster neu gwblhau eu cam gweithredu ar 
gynllun dysgu unigol).

• Faint o PYDG/YG allwch chi eu dynodi a lwyddodd 
yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf? (h.y. a 
enillodd y cymhwyster yr aethant ati i’w gyflawni)

• Faint o PYDG/YG oedd yn ystyried fod ganddynt 
anhawster dysgu, anabledd neu broblem iechyd 
yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf?

Awgrymiadau am ddangosyddion y gellir eu casglu:

3 Gellir wedyn feincnodi’r dangosyddion hyn yn erbyn yr un dangosydd ar gyfer dysgwyr heb fod yn PYDG/YG yn y sefydliad. Gellir defnyddio canlyniadau’r 
dangosyddion i werthuso darpariaeth a dynodi llwyddiannau a lle gellid gwneud gwelliannau.



Adran 1 - Pob Dysgwr (parhad)

• Faint o PYDG/YG oedd yn astudio ar bob un o’r 
lefelau dilynol yn ystod y flwyddyn academaidd 
ddiwethaf?

 a. CQFW cyn mynediad

 b. CQFW Mynediad

 c. CQFW Lefel 1

 ch. CQFW Lefel 2

 d. CQFW Lefel 3

 dd. CQFW Lefel 4

 e. CQFW Lefel 5

 f. CQFW Lefel 6

 ff. CQFW Lefel 7

 g. CQFW Lefel 8

• Faint o PYDG/YG oedd ar ddarpariaeth gyda’r nifer 
dilynol o oriau dysgu cynlluniedig yr wythnos yn y 
flwyddyn academaidd ddiwethaf?

 a. 0-15 awr

 b. 16-24 awr

 c. 25 awr a mwy

• Faint o PYDG/YG enillodd gymwysterau ar 
bob un o’r lefelau diliynol yn ystod y flwyddyn 
academaidd ddiwethaf?

 a. CQFW cyn mynediad

 b. CQFW Mynediad

 c. CQFW Lefel 1

 ch. CQFW Lefel 2

 d. CQFW Lefel 3

 dd. CQFW Lefel 4

 e. CQFW Lefel 5

 f. CQFW Lefel 6

 ff. CQFW Lefel 7

 g. CQFW Lefel 8

Awgrymiadau am ddangosyddion y gellir eu casglu:



Adran 2 - Cefnogaeth i ddysgwyr

• Faint o PYDG/YG gafodd fynediad i gefnogaeth 
ariannol yn ystod y flwyddyn academaidd 
ddiwethaf?

• Faint o’r PYDG/YG hyn oedd yn ddysgwyr ôl-16?

• Faint o weithgareddau penodol datblygu 
PYDG/YG ar gyfer staff a gynhaliwyd yn ystod y 
flwyddyn academaidd ddiwethaf? (yn cynnwys 
gweithgareddau sy’n rhan o hyfforddiant 
ymsefydlu staff newydd).

• Faint o aelodau staff a fynychodd weithgareddau 
datblygu i gynyddu ymwybyddiaeth o rwystrau 
i fynediad a llwyddiant mewn addysg ar gyfer 
PYDG/YG?

• Faint o staff fynychodd hyfforddiant am anghenion 
cefnogaeth PYDG/YG yn y flwyddyn academaidd 
ddiwethaf?

Awgrymiadau am ddangosyddion y gellir eu casglu:
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