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Roeddwn wrth fy modd i gael fy ngwahodd i gyflwyno Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtor y Flwyddyn 2021.

Ni allaf gofio blwyddyn debyg i’r flwyddyn ddiwethaf. Ac eto er gwaethaf yr holl heriau, mae mor galonogol
gweld eich ymroddiad a’ch cefnogaeth i sicrhau y caiff ein dysgwyr eu hysbrydoli i ddysgu a’u bod yn cyrraedd
eu potensial llawn.

Mae dysgu gydol oes yn hanfodol i ffyniant economaidd Cymru a hefyd yn hollbwysig i gefnogi a datblygu ein
dysgwyr i gyflawni eu huchelgais. Rydym angen y tiwtoriaid addysg oedolion gorau oll a rydym yma heno i
ddathlu pawb a aeth yr ail filltir yn y cyfnod anodd hwn.

Bu’r flwyddyn ddiwethaf yn galed a bu’n rhaid i bawb ohonom addasu i newidiadau yn y ffordd yr ydym yn
gweithio, dysgu a byw ein bywydau. Fel y dywedodd un o’r tiwtoriaid a enwebwyd, “Byddwn yn annog unrhyw
un sy’n ystyried mynd yn ôl i addysg i fanteisio i’r eithaf ar yr hinsawdd presennol. Mae cymaint yn cael ei
ddarparu ar-lein iddynt, yn aml am ddim, felly cymerwch bob cyfle posibl”. Mae tiwtoriaid hefyd wedi cymryd y
cyfle i ddysgu, gwella eu dysgu digidol eu hunain i gadw lan gyda’u dysgwyr, a defnyddio technoleg newydd i
ymestyn allan i sicrhau fod dysgwyr yn dod yn ‘feistri eu dyfodol’.

Rwy’n canmol pob un ohonoch am ddod â’r gorau allan mewn dysgwyr, eu helpu i oresgyn profiadau negyddol
blaenorol, a chefnogi eu hiechyd a llesiant. Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn gyfle gwych i ni arddangos rhai o’n
goreuon. Mae gwobrwyo’r tiwtoriaid hynny y mae eu hagweddau, gwytnwch ac egni wirioneddol yn ysbrydoli. I’r
holl diwtoriaid a gafodd eu henwebu neu a enillodd wobrau eleni, hoffwn ddweud diolch yn fawr a
llongyfarchiadau enfawr.

"Mae dysgu gydol oes yn hanfodol i ffyniant
economaidd Cymru a hefyd yn hollbwysig i

gefnogi a datblygu ein dysgwyr i gyflawni eu
huchelgais. Rydym angen y tiwtoriaid addysg

oedolion gorau oll a rydym yma heno i
ddathlu pawb a aeth yr ail filltir yn y cyfnod

anodd hwn."

Neges longyfarch gan Jeremy Miles AS
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

2

https://youtu.be/Lx2FJYR_bMk


Mae’n bleser gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith gynnal Gwobrau Tiwtoriaid Ysbrydoli! unwaith eto, mewn
cysylltiad â Phartneriaeth Addysg Oedolion Cymru, Colegau Cymru, Canolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg,
NTFW a Phrifysgolion Cymru.

 Mae Gwobrau Tiwtoriaid Ysbrydoli! eleni yn gyfle i rannu a dathlu straeon a llwyddiannau ein henillwyr a’n
henwebeion rhagorol yn ystod un o’r blynyddoedd mwyaf heriol. Mae tiwtoriaid wedi addasu i’r ffordd newydd o
weithio ond wedi parhau i gefnogi ac ymgysylltu dysgwyr a sicrhau eu bod yn gallu cyflawni eu potensial. 
 Cipolwg yn unig yw’r gwobrau hyn ar y gwaith anhygoel sydd yn digwydd yn ein colegau, ein prifysgolion,
mewn gweithleoedd a chymunedau a maent yn adlewyrchu sector sydd, er gwaethaf pwysau parhaus ar
gyllidebau ac ar amser, yn parhau i gyflwyno cyfleoedd dysgu rhagorol.
 
Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn gyfle i ddweud diolch. Mae hefyd yn gyfle i adnewyddu ein galwadau am
fuddsoddiad mewn dysgu gydol oes ac yng ngwerth ehangach addysg oedolion i unigolion a chymunedau wrth
i ni gael adferiad o’r pandemig. O baratoi pobl ifanc ar gyfer y dyfodol, helpu oedolion i ddatblygu yn y gwaith a
chael sgiliau newydd, neu i roi ail gyfle i oedolion gael addysg a dysgu er mwyn cyflawniad personol. Mae
angen i ddysgu gydol oes fod yn flaenoriaeth i’n cenedl unwaith eto. 

 Ni all dim o hyn ddigwydd heb weithlu sydd yn cael ei werthfawrogi, ei wobrwyo’n deg a’i gefnogi a’n gobaith
yw bod y gwobrau hyn yn rhan fach o gydnabod cyfraniad ymarferwyr ac yn gam tuag at creu gweithlu sydd yn
cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i newid bywydau er gwell.

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith unwaith
eto’n falch iawn i gynnal Gwobrau Ysbrydoli!
Tiwtoriaid mewn cysylltiad â Phartneriaeth

Addysg Oedolion Cymru, Colegau Cymru, y
Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol,

NTfW a Phrifysgolion Cymru.

Rhagair gan David Hagendyk
Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad Dysgu a Gwaith 
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https://youtu.be/p43mNTm8RB0


Mae Jos Andrews yn diwtor llawrydd sy’n gweithio gyda Unite the Union a’u rhaglenni gweithle sy’n rhan o Gronfa
Dysgu Undeb Cymru. Roedd effaith y coronafeirws yn golygu fod llawer o weithleoedd yn wynebu dileu swyddi a
bu Jos yn rhan o’r tîm yn y 12 mis diwethaf yn cefnogi pobl gydag ailhyfforddi a dynodi sgiliau i’w helpu i ganfod
swyddi newydd.

Mae Jos yn gweithio gyda phob person i ddatblygu eu sgiliau cyfweliad, llunio CVs ac yn darparu hyfforddiant i
ddynodi’r talentau sydd ganddynt, ond efallai nad ydynt yn sylweddoli hynny. Dywedodd rhywun a gymerodd ran
yn y sesiynau a gyflwynwyd gan Jos, “Roeddech chi a’ch tîm yn newid y gêm yn y tryblith yr oeddem i gyd ynddo.
Roedd y cyngor a’r arweiniad a gawsom yn hollol anhygoel. Nawr mae gan y gweithlu rywle i droi, nawr roedd gan
bobl ryw deimlad o gefnogaeth ac alla i ddim diolch digon i chi am hynny.” 
Mae Jos yn credu fod ffordd syml i ennyn diddordeb pobl a meithrin eu hyder a’u sgiliau. “Mae’n achos o ganfod
beth sy’n gweithio iddyn nhw”, meddai, “Rydw i bob amser wedi mwynhau her creu a darparu cyfleoedd addysgol
real ac ymarferol. Rydw i wrth fy modd yn canfod ffyrdd newydd o ddysgu a rhannu syniadau.”

Cafodd Jos yrfa amrywiol ac mae’n dod â’i holl brofiad i’w swydd bresennol; o sefydlu clybiau disgyblion/rhieni, fel
athrawes dan hyfforddiant, ysgrifennu rhaglenni dysgu mawr i’r BBC i gynhyrchu digwyddiadau byw yn y Gemau
Olympaidd. Mae hefyd yn awdur Stori Sydyn ac yn llysgennad sy’n ymroddedig i wella sgiliau darllen oedolion.

“Fy nghenhadaeth mewn tiwtora fu canfod ffyrdd creadigol o gymell y rhai y mae prosesau addysg ffurfiol wedi eu
digalonni. Yr un fu’r nod gen i bob amser. Rydw i eisiau ennyn diddordeb pobl a chael y gorau mas ohonyn nhw.”
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Unite the Union, Cronfa Dysgu Undeb Cymru

Jos Andrews

“Rydw i bob amser wedi mwynhau
her creu a darparu cyfleoedd

addysgol real ac ymarferol. Rydw i
wrth fy modd yn canfod ffyrdd

newydd o ddysgu a rhannu
syniadau.”

https://youtu.be/xTLJFZAtMJQ


Mae Heddwen Roberts yn diwtor oedolion gyda Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr. Mae ganddi radd yn y
Gymraeg ac roedd wedi bod yn athrawes, ond daeth yn diwtor Cymraeg ar ôl ymddeol a dychwelyd i Gymru i fyw.
Roedd yn gyfnod anodd iddi ar ôl colli ei gŵr, a chollodd ei hyder i fynd allan a chwrdd â phobl.

Mae llwyddiant addysgu Heddwen yn amlwg ym mhoblogrwydd ei dosbarthiadau a chynnydd y dysgwyr. Mae’n
addysgu saith dosbarth bob wythnos yn amrywio o fynediad i gymwysterau uwch, gyda thua 60 o ddysgwyr yn
mynychu. Yn ogystal â hyn, mae’n dysgu mewn Ysgolion Pasg ac Ysgolion Haf.

Meddai, “Rwy’n angerddol am rannu fy nghariad at yr iaith a chanfod ffyrdd newydd i ddysgwyr ymarfer siarad a
defnyddio eu sgiliau yn hyderus. Mae fy nosbarthiadau yn hyblyg ac rwy’n gweithio gydag anghenion pob dysgwr,
ond rwy’n hoffi eu gwneud yn hwyl ac yn real, felly rydyn ni’n trafod materion cyfoes a phethau sy’n berthnasol yn
eu bywydau.”

Bellach yn ei 70au, pan darodd y pandemig sylweddolodd fod dal ati i ddysgu yn hanfodol ond y byddai hefyd yn
her gan fod angen iddi ddysgu sgiliau newydd i addysgu ar-lein. “Pan aethom i gyfnod clo, roeddwn i ddechrau yn
dal ati i diwtora drwy’r post a thros y ffôn ,.,.. ac yna soniwyd am Zoom! Roedd gen i lawer i’w ddysgu mewn cyfnod
byr i symud i ddysgu ar-lein, ond rwy’n credu mod i wedi ateb yr her ac wedi mynd â’r myfyrwyr gyda fi!.

“Rydw i’n cael gymaint o bleser o addysgu – mae’n llawer mwy na dim ond swydd. Mae’r dysgwyr yn fy ysbrydoli!
Mae hiwmor a chwerthin yn helpu hefyd.”
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Heddwen Roberts
Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr

 “Rwy’n angerddol am rannu fy 
nghariad at yr iaith a chanfod ffyrdd
newydd i ddysgwyr ymarfer siarad a

defnyddio eu sgiliau yn hyderus."

https://youtu.be/pa7gwqQLjAU


Dair blynedd yn ôl, daeth Alice Jones yr athrawes Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) gyntaf yng Ngharchar ei
Mawrhydi/Sefydliad Troseddwyr Ifanc Parc.

“Mae fy ngwaith yn ymwneud â chreu cyfleoedd i garcharorion gyda ADY i ddysgu mewn ffordd fwy arbenigol ac
unigol. Fel rhywun sydd â dyslecsia, rwy’n gwybod faint o her y gall addysg fod – fy ngwaith i yw canfod ffordd i bob
person gyflawni.”

Caiff preswylwyr eu cefnogi gydag addysg mewn unrhyw beth o ddarllen ac ysgrifennu i strategaethau ar gyfer byw
bob dydd. Dywedodd Alice, “Mae gan lawer o’r dynion rwy’n gweithio gyda nhw amrywiaeth o anghenion cymhleth yn
ogystal ag anawsterau gyda darllen, ysgrifennu a mathemateg, llawer o bethau sy’n hanfodol i ffynnu mewn bywyd
bob dydd mewn carchar.”

Mae Alice yn fedrus wrth ganfod beth yw prif ddiddordebau pob preswylydd ac mae’n defnyddio hyn i feithrin sgiliau
mewn ffordd a gafodd ei haddasu i’r ffordd maent yn dysgu orau. Mae pob person yn berchen ac yn ymfalchïo yn eu
dysgu – i lawer, dyma’r tro cyntaf iddynt gael hyn yn eu bywydau.

Mae’r swydd wedi tyfu i arwain a chynghori staff yn y carchar ar sut i ddatblygu arfer gorau pan fyddant yn gweithio
gyda phreswylwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a sicrhau fod y cyngor yn cyflawni fframwaith a pholisïau
presennol Cymru.

Yn ogystal â dysgu sgiliau newydd, mae’r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar y ffordd gadarnhaol y gall myfyrwyr wella
a rheoli eu bywydau a ffynnu pan ddychwelant i’w cymunedau. Gall llwyddiant amrywio o helpu dyn i wella ei rifedd
a’i lythrennedd fel y gall archebu ei fwyd, i nodau tymor hirach tebyg i weithio gyda myfyriwr gydag anableddau
dysgu i sicrhau gwaith ar radio’r carchar neu ysgrifennu llyfr.

“Rwy’n credu mewn eirioli dros fy fyfyrwyr, gan fod ganddynt fel pob un ohonom ffordd wahanol o ddysgu ac nid
rhwystrau i ddysgu. Mae ganddynt oll rym gwych a fy ngwaith i yw canfod hynny, beth bynnag yw eu gallu.”
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Alice Jones
Carchar Parc

“Rwy’n credu mewn eirioli dros fy
fyfyrwyr, gan fod ganddynt fel pob un
ohonom ffordd wahanol o ddysgu ac

nid rhwystrau i ddysgu. Mae ganddynt
oll rym gwych a fy ngwaith i yw canfod

hynny, beth bynnag yw eu gallu.”

https://youtu.be/45RR9YIum7U


Mae Melanie Lloyd yn diwtor sy’n arwain ar gyflwyno Hyfforddiaethau yn ACT. Mae’n gweithio gyda phobl ifanc 16-
18 oed i gyflwyno cymwysterau cyflogadwyedd i’w helpu i symud ymlaen i ddysgu pellach, prentisiaeth neu
gyflogaeth.

Dywedodd, “I mi, mae bywyd yn daith gyda phroblemau i’w datrys, gwersi i’w dysgu, ond yn bennaf oll brofiadau i’w
mwynhau. Rwyf eisiau i’r bobl ifanc rwy’n gweithio gyda nhw i adael i brofiadau dysgu y gorffennol fynd.”

Cafodd llawer o’r bobl ifanc broblemau cymhleth a effeithiodd ar eu dysgu – profiadau negyddol yn yr ysgol, diffyg
hyder, problemau iechyd meddwl neu anghenion dysgu ychwanegol sy’n rhaid eu cefnogi.

Fel llawer o diwtoriaid eraill, mae Melanie wedi ymateb i’r pandemig coronafeirws drwy addasu ei dulliau addysgu.
“Dros y flwyddyn ddiwethaf cawsom i gyd ein herio i feddwl yn wahanol am gynnal ein darpariaeth a chefnogi ein
dysgwyr. Rwyf wedi gorfod meddwl am bob dysgwr a sut i’w cefnogi i fanteisio i’r eithaf ar yr hyn a wnaethom ar-
lein. Rwyf wedi lleisio cyflwyniadau PowerPoint ac ychwanegu fideos YouTube i wneud y dysgu yn hygyrch i bawb.”

Daw llwyddiant Melanie o feddwl am bob profiad dysgu fel meithrin sgiliau bywyd gwerthfawr ar gyfer pob un o’i
dysgwyr, gan ei gwneud yn flaenoriaeth i gynllunio’r camau nesaf gyda phob person ifanc i roi perchnogaeth i bobl
ifanc a’u cynnwys ym mhopeth a wnânt.

“Mewn bywyd, wnewch chi byth gofio popeth a ddysgwyd i chi, ond byddwch bob amser yn cofio sut y gwnaed i
chi deimlo.”
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Melanie Lloyd
ACT Training 

“I mi, mae bywyd yn daith gyda
phroblemau i’w datrys, gwersi i’w

dysgu, ond yn bennaf oll brofiadau i’w
mwynhau. Rwyf eisiau i’r bobl ifanc
rwy’n gweithio gyda nhw i adael i

brofiadau dysgu y gorffennol fynd.”

https://youtu.be/Lj_skcZ9OJA


Mae Amy Rattenbury yn uwch ddarlithydd mewn Gwyddoniaeth Fforensig ac yn angerddol am ddarparu cyfleoedd
dysgu hygyrch a hyrwyddo addysg gwyddoniaeth, yn arbennig i ferched.

“Daw fy myfyrwyr o bob math o gefndiroedd, llawer ohonynt heb gymwysterau mewn gwyddoniaeth ond dyw
hynny ddim yn rhwystr, maent yn cael canlyniadau rhagorol. Rwy’n hollol angerddol i gefnogi mwy o fenywod i
yrfaoedd mewn gwyddoniaeth.”

Dywedodd y fyfyrwraig Paige Tynan: “Wrth edrych yn ôl, roeddwn yn swil, roeddwn yn ddihyder. Dywedwyd wrthyf
yn yr ysgol y byddwn yn methu yn fy arholiadau gwyddoniaeth; roedd yn bwnc roeddwn bob amser wedi ei hoffi ac
eisiau gwneud gradd ynddo. Cofrestrais ar gyfer gradd sylfaen ac ar ôl dechrau anodd dechreuais deimlo fod hyn
yn union lle’r oeddwn i fod. Mae gen i bellach radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Gwyddoniaeth Fforensig ac
heb edrych yn ôl. Rwyf wedi dechrau ar ddoethuriaeth ac mae Amy wedi fy ysbrydoli i ddysgu wrth ei hochr hi.”

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd hefyd yn ffocws mawr yng ngwaith Amy, gan hyrwyddo addysg wyddonol gyda’r
gymuned leol ac annog myfyrwyr i gymryd rhan mewn gwaith allanol hefyd. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau byr a
darlithoedd cyhoeddus i sbarduno diddordeb a chwalu rhwystrau.

Dywedodd Amy, “Rwy’n ymfalchïo yn fy strategaethau hyblyg, cynhwysol a hygyrch at addysgu a dysgu. Rwyf
hefyd yn rhoi cefnogaeth ehangach i Glyndŵr fel Cynrychiolydd Dysgu Undeb. Fi yw Swyddog Menywod UCU
Cymru ac yn fentor i archeolegydd a darpar athrawon.

“Byddwn yn annog unrhyw un sy’n ystyried dychwelyd i ddysgu i fanteisio i’r eithaf ar yr hinsawdd presennol. Mae
cymaint ar gael ar-lein, yn aml am ddim, felly manteisiwch i’r eithaf arno. Gall dod o hyd i bwnc yr ydych yn ei garu
newid eich bywyd.”
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Amy Rattenbury
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

“Daw fy myfyrwyr o bob math o gefndiroedd,
llawer ohonynt heb gymwysterau mewn
gwyddoniaeth ond dyw hynny ddim yn

rhwystr, maent yn cael canlyniadau rhagorol.
Rwy’n hollol angerddol i gefnogi mwy o

fenywod i yrfaoedd mewn gwyddoniaeth.”

https://youtu.be/ubdvk1Qkm3c


Mae Clare Elmi-Glennan yn Diwtor Allgymorth ac Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Dywedodd, “Yn syml, mae tiwtora yn golygu popeth i fi. Ar yr wyneb rwy’n dysgu Seicoleg ac ennyn diddordeb fy
nysgwyr – ond mae dysgu ac addysgu yn gymaint mwy.” Mae Clare wedi arwain gwaith blaengar i ehangu
mynediad i brifysgol a chael oedolion ar lwybr i addysg uwch drwy’r rhaglen Cymuned i Gampws.

“Rwy’n gweld fy rôl fel un sy’n annog dysgwyr i gredu yn eu galluoedd, gweld y byd drwy lygaid gwahanol. Mae
addysg yn grymuso, gobeithio, mae’n codi disgwyliadau dysgwyr mewn bywyd ar eu cyfer nhw eu hunain a’u
teuluoedd.”

Aeth Clare yn ôl i addysg oedolion i gymryd lefel A a TGAU Mathemateg. Yn 37 oed, gwyddai ei bod eisiau addysgu.
Dywedodd, “Roeddwn yn gweithio bob awr o’r dydd a’r nos yn ymdopi ag ymrwymiadau gwaith ac astudio gan fagu
pump o blant a chefais radd dosbarth cyntaf. Ar ôl fy ngradd, cefais gyfle i wneud PhD ym Met Caerdydd – gyda
chefnogaeth fy nheulu gwych a thîm goruchwylio rhyfeddol, fe wnes orffen fy PhD yn 2013”.

Mae’r pandemig coronafeirws wedi arwain at newidiadau sylfaenol mewn dysgu ac addysgu – roedd Clare yn
neilltuol o ymwybodol y gallai dysgwyr yn y gymuned fod yn fwy tebygol o ddioddef yr effaith. Yn benderfynol i
beidio siomi’r dysgwyr hynny, fe fanteisiodd yn gyflym ar dechnolegau newydd i gynnal addysgu yn y gymuned.
Cymerodd ran yn yr Wythnos Addysg Oedolion ym mis Medi 2020 a chyflwyno darlith wedi’i ffrydio’n fyw i fyfyrwyr
yn ystyried dychwelyd i addysg. Parhaodd Clare i gyflwyno ei modwl seicoleg ar-lein i oedolion yn dysgu yn y
gymuned. Yn ychwanegol, cyfrannodd at fodiwl Cyflwyniad i Seicoleg ar gyfer cynllun prosiect Parhad Dysgu
Llywodraeth Cymru i helpu myfyrwyr Blwyddyn 13 oedd yn methu symud ymlaen gyda’u dysgu oherwydd Covid-
19.

“Mae fy mhrofiad wedi fy ngwneud yn angerddol am ymestyn allan i fwy o bobl yn ein cymunedau, mae cymaint o
botensial segur allan yno. Am lawer o resymau mae pobl yn colli cyfleoedd yn yr ysgol neu dim yn mwynhau’r
cyfnod hwnnw, ond mae pawb yn haeddu ail gyfle, trydydd gyfle .. cynifer o gyfleoedd ag sydd angen. Mae fy
neges i oedolion sy’n ddysgwyr yn syml – beth bynnag ddigwyddodd yn y gorffennol, gallwch fod yn gyfrifol am
lunio eich dyfodol eich hun!”
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Dr Clare Elmi-Glennan
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

“Rwy’n gweld fy rôl fel un sy’n annog
dysgwyr i gredu yn eu galluoedd,

gweld y byd drwy lygaid gwahanol. Mae
addysg yn grymuso, gobeithio, mae’n

codi disgwyliadau dysgwyr mewn
bywyd ar eu cyfer nhw eu hunain a’u

teuluoedd.”

https://youtu.be/EWnij0f3yPA


Mae Tim Buckley a Michael Ivins wedi creu’r Weinyddiaeth Addysg Bywyd i greu cyfleoedd i bobl ifanc ganfod eu
hangerdd a meithrin eu potensial.

Gyda’u tîm maent nawr yn cyflwyno cyrsiau llawn-amser i rai 16-25 oed a rhaglen cyn-16 ar gyfer pobl ifanc sydd
naill ai wedi eu tynnu o addysg neu sydd wedi cael anhawster i ffitio mewn.

Dywedodd Tim: “Mae addysgu yn ein gwaed. Mae pob myfyriwr y gweithiwn gyda nhw yn bwysig i ni a gwnawn ein
gorau glas i fynd yr ail filltir. Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi mynychu unedau cyfeirio disgyblion
neu sydd wedi eu gwahardd yn llwyr o’r ysgol. Maent i gyd yn wynebu rhwystrau i addysg ffurfiol ac yn dioddef o
broblemau cymdeithasol. Rywsut, mae’n ymddangos eu bod yn cael eu denu atom a rydym yn cynnig dull
gweithredu gwahanol pan fyddant fwyaf ei angen.”

Dechreuodd Tim a Michael fel gweithwyr ieuenctid a datblygu’n gyflym o fod â chlwb ieuenctid i redeg cyrsiau byr
ar gyfer pobl ifanc. Mae ganddynt bellach dîm o bump o bobl i gyflwyno dysgu a mentora.

Dywedodd Michael, “Os ydym yn onest, mae’n ymwneud â bod yn rhannol yn weithwyr cymdeithasol ac yn rhannol
yn athrawon. Mae’n rhaid i chi drin yr holl gyfres o broblemau sy’n wynebu pob person ifanc os ydynt i gyflawni a
mynd ymhellach.”

Fel rhan o’u dull gweithredu, maent yn canolbwyntio ar ddarparu amgylchedd diogel, amgen o fewn y gymuned y
mae pobl ifanc yn byw ynddi.

Meddent, “Mae ein drysau bob amser ar agor, ac mae gennym ffocws cymunedol ehangach i ddatrys problemau –
p’un ai yw hynny drwy gyfrannu offer, prynu bwyd, dillad, helpu gyda thai a phroblemau’n ymwneud â
chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Mae ein pobl ifanc bob amser yn ein hysbrydoli, mae eu gweld yn ymateb a
thrawsnewid a chanfod ffodd ymlaen yn ein cymell i barhau i fod yno iddynt.”
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Michael Ivins & Tim Buckley
Gweinyddiaeth Addysg Bywyd

“Mae addysgu yn ein gwaed. 
Mae pob myfyriwr y gweithiwn gyda nhw
yn bwysig i ni a gwnawn ein gorau glas i
fynd yr ail filltir. Rydym yn gweithio gyda
phobl ifanc sydd wedi mynychu unedau

cyfeirio disgyblion neu sydd wedi eu
gwahardd yn llwyr o’r ysgol." 

https://youtu.be/WuB4d1mStps


Mae Rob Burton yn diwtor sy’n cyflwyno cymwysterau gweithwyr ieuenctid ar gyfer Addysg Oedolion Cymru. Daw
Rob â phrofiad bywyd i’w swydd ar ôl colli ei waith gyda British Steel yn y 90au, canfu gyfeiriad newydd ac
ailhyfforddi fel gweithiwr ieuenctid, gan dreulio 16 mlynedd fel rheolwr gwaith ieuenctid.

Dywedodd, “Rydw i’n uniaethu gyda fy nysgwyr oherwydd mod i wedi mynd drwy newid, ailhyfforddi a chanfod
cyfeiriadau newydd yn fy mywyd fy hun. Fe wnes droi at yr hyn roeddwn yn angerddol amdano – cefnogi pobl ifanc
a dydw i ddim wedi edrych yn ôl.”

Am y 7 mlynedd ddiwethaf mae Rob wedi cyflwyno cymwysterau gweithwyr cefnogi ieuenctid i gannoedd o
ddysgwyr ledled Cymru. Dywedodd, “Rydw i wrth fy modd gyda fy ngwaith. Mae tiwtora yn ffordd wych i basio
gwybodaeth a phrofiad ymlaen i bob cenhedlaeth newydd o weithwyr ieuenctid a gwirfoddolwyr.”

Mae llawer o ddysgwyr yn dechrau heb unrhyw gymwysterau blaenorol. Mae Rob yn canolbwyntio ar feithrin eu
hyder a’u cymhelliant, aiff llawer ohonynt ymlaen i gyflogaeth ac mae eraill yn dal ati i ddysgu ar lefelau uwch ac
ymlaen i brifysgol.

Dywedodd Rob, “Rydw i yn credu ym mhob un o fy nysgwyr, maent i gyd yn dod â chymaint yn nhermau sgiliau
bywyd a phrofiad. Mae’n fraint gweithio gyda phob un ohonynt a’u gweld yn cyflawni eu potensial.

Daeth y cyfnod clo â’r rhaglen i ben i ddechrau ond penderfynodd Rob a’i dîm fod yn rhaid iddynt ganfod ffordd i
gael parhad i’r addysgu ac i sicrhau ei fod yn parhau i fod â chyflenwad o weithwyr cefnogi ieuenctid gyda
chymwysterau.

“Roeddwn i’n gwybod fod angen i ni ail-siapio’r cwricwlwm i weddu i amgylchedd rhithiol. Rydym wedi gwneud hyn
a chreu mwy o adnoddau ar gyfer dysgu ar-lein. Rydw i bob amser yn chwilio am ffyrdd i ddatblygu ac ehangu fy
ngwybodaeth ac yn defnyddio hyn fel enghraifft i annog dysgwyr i beidio edrych i lawr arnynt eu hunain ond i
symud ymlaen un cam ar y tro.”
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Robert Burton
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

“Rydw i’n uniaethu gyda fy nysgwyr
oherwydd mod i wedi mynd drwy newid,

ailhyfforddi a chanfod cyfeiriadau
newydd yn fy mywyd fy hun. Fe wnes
droi at yr hyn roeddwn yn angerddol
amdano – cefnogi pobl ifanc a dydw i

ddim wedi edrych yn ôl.”

https://youtu.be/gcwWovg9iJY


Mae Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 yn cyrraedd pobl sy’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig a hoffai gynyddu eu sgiliau,
gan dargedu cefnogaeth a chymwysterau i’w helpu i sicrhau cynnydd yn eu swyddi presennol neu newid gyrfa.
Cafodd y gynllun ei gefnogi gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Leanne Williams, “Gwyddom fod tlodi mewn-gwaith yn broblem enfawr i lawer. Ein nod yw meithrin
sgiliau i roi mwy o ddewis, mwy o reolaeth dros eu bywydau a’u grymuso i symud ymlaen. Rydyn ym aml yn gweithio
gyda phobl nad oedd wedi mwynhau addysg y tro cyntaf o amgylch – doedd llawer ddim yn hoffi’r ysgol, wedi
gadael heb unrhyw gymwysterau ac i rai, ni chafodd anghenion dysgu ychwanegol eu dynodi.” Mae’r tîm tiwtoriaid yn
canolbwyntio ar ailadeiladu hyder. Dywedodd Leanne, “Mae’n wobr wych gweld ein dysgwyr yn cyflawni, ennill
cymwysterau a symud ymlaen. Mae rhai yn cael dyrchafiad, yn newid swyddi ac yn meithrin mwy o sgiliau i helpu
gyda’u teuluoedd ac i fyw bywyd mewn modd mwy cadarnhaol.”

Ar ddechrau’r pandemig roedd tiwtoriaid yn cadw mewn cysylltiad gyda dysgwyr drwy e-bost a ffôn gan
sylweddoli’n gyflym fod awydd ymhlith dysgwyr i barhau eu dysgu ar-lein. Pan darodd y pandemig, teimlai’r holl
diwtoriaid ar y tîm fod angen iddynt gynyddu eu sgiliau eu hunain yn gyflym a buont yn gweithio gyda sefydliadau
partner fel Cymunedau Digidol Cymru i’w galluogi i wneud hyn. Dangosodd y tiwtoriaid ymrwymiad enfawr i barhau i
weithio gyda dysgwyr tra’r oeddent i gyd yn wynebu heriau eu hunain tebyg i ofal plant, afiechyd a phrofedigaeth.
Bu’r tîm yn gweithio’n galed i greu gwersi byw ar-lein ac i wneud y sesiynau hyn yn rhyngweithiol a diddorol ar gyfer y
dysgwyr. Yn fwy diweddar, mae tiwtoriaid yn ymateb i’r heriau sy’n wynebu llawer sy’n ansicr beth fydd eu dyfodol
gwaith. Dangosodd dysgwyr eu bod yn bryderus efallai na fydd y diwydiannau y buont yn gweithio ynddynt am
flynyddoedd lawer yn parhau, tebyg i fanwerthu a lletygarwch. Mewn ymateb i hyn, mae’r tiwtoriaid wedi datblygu
amrywiaeth o gyrsiau Camu i Yrfa Newydd sy’n rhoi llwybr gyrfa newydd i ddysgwyr. Yn ogystal â hyn, caiff materion
bywyd ehangach hefyd eu dynodi ac mae’r tîm yn cysylltu gyda sefydliadau fel Mind, y Samariaid ac elusennau
tai/dyled. Dywedant, “Mae mor bwysig gweithio gyda phob person ar yr holl faterion sy’n effeithio arnynt ac mae ein
partneriaid yn rhoi gwybodaeth arbenigol lle mae angen.

“Rydym yn anhygoel o falch o’r hyn rydym wedi ei gyflawni, nid oes unrhyw gyfaddawdu ar ansawdd. Rydym i gyd yn
gwybod fod cymaint mwy yn dal i’w wneud ond cawn ein gyrru gan weithio gyda phob un o’n dysgwyr i greu dyfodol
gwell ar eu cyfer nhw a’u teuluoedd.”
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Tiwtor Tîm Sgiliau Gwaith i Oedolion 2

“We know that for many, in-work
poverty is a huge issue. Our aim is to
build skills to give more choice, more
control over their lives and empower

them to move forward." 

Merthyr Tudful

https://youtu.be/BXy11RN_iFo
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Llongyfarchiadau i bawb yn rownd derfynol Gwobrau Ysbrydoli!
Tiwtoriaid 2021 a gafodd gymeradwyaeth uchel yn eu categori.

Rydym yn ddiolchgar i’r sefydliadau ac unigolion niferus sy’n darparu ac yn
cefnogi addysg oedolion ar draws Cymru. Llawer o ddiolch i’n rhanddeiliaid a’n

partneriaid am eu cefnogaeth i Wobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid.

Rhian Anstee - Grŵp Hyforddiant Educ8
Melanie Clinton - Cyngor Ffoaduriaid Cymru
Jamie Davies - Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Lowri Gwenllian - Dysgu Cymraeg Sir Gaerfyrddin
Carolyn Jones - Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Dinas a Sir Abertawe
Sarian Thomas Jones  - Dysgyu Cymraeg 
Dr Liz Lane - Y Brifysgol Agored
Simon Van Loock - Coleg Cambria Llysfasi
Angelina Mitchell - ACT Cyf
Theresa Murray - Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Mary Reed - Cyngor Sir Fynwy
Francesca Sgalia - Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Carol Symonds - Gwasanaeth Addysg Oedolion Cyngor Blaenau Gwent
Joy Williams - Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales



Ymunwch yn ein hymgych Wythnos Addysg Oedolion

#newiddystori
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Gysylltu gyda chynulleidfaoedd newydd a phresennol (550 o gyrsiau a 130,000 chwiliad ar y safle y
llynedd)
Bod â rôl allweddol wrth gysylltu pobl yng Nghymru i gael cefnogaeth gyda iechyd a llesiant,
dysgu a chyfleoedd cyflogaeth
Bod yn rhan o ymgyrch  a phartneriaeth ar draws Cymru sy’n hybu dysgu gydol oes a rhannu
straeon cadarnhaol a fydd yn ysbrydoli eraill i ystyried dysgu, datblygu sgiliau newydd a chael
dechrau newydd.

Cynhelir yr Wythnos Addysg Oedolion mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru rhwng 20-26
Medi 2021 gyda gweithgaredd hyrwyddo yn mynd rhagddo drwy gydol mis Awst a mis Medi.

Mae dysgu gydol oes yn rhan hanfodol o adferiad o’r pandemig coronafeirws. Mae’r flwyddyn
ddiwethaf wedi tynnu sylw at diffyg cydraddoldeb mewn llawer o gymunedau ac wedi dangos
cymaint o gysylltiad sydd rhwng lefelau sgiliau, addysg a chyflogaeth, a swyddi da wrth sicrhau’r
cyfleoedd bywyd gorau. Mae’r ymgyrch yn garreg gamu hanfodol ac yn gyfle i bawb ohonom
gydweithio ar draws Cymru i sicrhau fod mwy o bobl yn gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt.
Gyda’n gilydd gallwn greu mwy o sylw a momentwm i ddysgu gydol oes yng Nghymru ac ysbrydoli
mwy o oedolion i symud ymlaen ac adeiladu dyfodol gwell yn hyderus.

Rydym eisiau dathlu manteision dysgu gydol oes yng Nghymru, tynnu sylw at yr hyn sy’n gweithio,
cyfeirio at gyngor ac arweiniad a rhannu straeon pobl sydd wedi creu dyfodol newydd i’w hunain. 

Ymunwch â’n rhwydwaith partneriaid i gyflwyno sesiynau tiwtorial byw a digwyddiadau ar gyfer yr
ymgyrch a byddwn yn hyrwyddo unrhyw gyrsiau ac adnoddau ar y safle o fis Awst a mis Medi. 

Rydym eisiau gweithio gyda chi i:

Ewch i'n gwefan Wythnos Dysgwyr Oedolion i gael mwy o wybodaeth.

https://adultlearnersweek.wales/gwybodaeth-i-ddarparwyr/?lang=cy
https://youtu.be/oyvDmbaaCXA


Yn cysylltu â ni:
S4C Media Centre, Parc Ty Glas, Llanishen, Cardiff Wales, CF14 5DU, UK.
enquiries@learningandwork.org.uk 
www.sefydliaddysguagwaith.cymru | www.learningandwork.wales

Rydym ymlaen hefyd gyfryngau cymdeithasol:
Twitter | Facebook | Instagram

mailto:enquiries@learningandwork.org.uk
mailto:enquiries@learningandwork.org.uk
http://www.sefydliaddysguagwaith.cymru/
http://www.learningandwork.wales/
https://twitter.com/LearnWorkCymru
https://www.facebook.com/learningandworkinstitute
https://www.instagram.com/adultlearnersweekwales/

