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Rwyf yn falch iawn o fod wedi cael fy ngwahodd i gyflwyno Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2021. Diolch am y
gwahoddiad.

Yn ddiweddar cefais y pleser o gyflwyno Gwobrau Tiwtoriaid Ysbrydoli! a gwnaeth yr ymroddiad a ddangoswyd gan
gymaint o diwtoriaid, er gwaethaf holl heriau’r 18 mis diwethaf, i sicrhau eich bod chi, ein dysgwyr, yn cael eich
ysbrydoli i barhau i ddysgu argraff fawr arnaf.

A dyma chi. Y gorau oll. Yn barod i gael eich gwobrwyo a’ch cydnabod am eich ymroddiad a’ch penderfyniad
personol i oresgyn heriau sylweddol, i wneud yn dda.

Rydych yn enillwyr oherwydd eich bod wedi dangos, waeth pa mor anodd a heriol all eich amgylchiadau personol
fod wedi bod, eich bod wedi mynnu rheolaeth ar eich dyfodol i ddod yn ddinasyddion gweithredol a ffyniannus.

Mae gennym enillwyr yma sydd wedi troi sefyllfaoedd negyddol yn bethau cadarnhaol trwy ddysgu; sydd wedi
goresgyn rhwystrau corfforol ac iechyd meddwl yn benderfynol o symud ymlaen yn eu bywydau; wedi dangos
ymroddiad a chefnogaeth i weithio, a dysgu wrth nyrsio trwy’r pandemig; a rhai sydd wedi rhagori tu hwnt i’w
disgwyliadau gan symud ymlaen i addysg bellach ac uwch, ac ymlaen i waith.

Rwy’n credu’n wirioneddol bod dysgu, ac y dylai fod, am oes. Mae dysg yn fodd o’ch cynnal ar hyd eich oes pa
bynnag amgylchiadau all godi.

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion yn gyfle gwych i ni dynnu sylw at rai o’r rhai gorau oll. I bawb sydd wedi
eu henwebu neu wedi ennill eleni. 

Rydych chi i gyd yn enillwyr! Byddwch yn falch! Llongyfarchiadau!
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Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn ddathliad pwysig i’r gymuned addysg oedolion yng Nghymru.

Mae heriau a thrafferthion y deunaw mis diwethaf wedi atgyfnerthu’r angen i dynnu sylw at y gwaith rhyfeddol y mae’r sector yn ei
wneud, ond yn bwysicaf oll i ddathlu llwyddiannau dysgwyr. Rydym yn gyson yn derbyn tua 200 o enwebiadau'r flwyddyn ar gyfer
Gwobrau Ysbrydoli!. Mae’r broses o lunio rhestr fer ac wedyn penderfynu ar yr enillwyr yn anhygoel o anodd gyda chymaint o ddysgwyr
yn deilwng o ennill. Am bob enillydd, mae nifer ddirifedi o storïau eraill nad ydynt yn cael eu dweud sy’n haeddu cael eu dathlu. Felly,
llongyfarchiadau a diolch i bawb sydd wedi cael ei enwebu. A da iawn i’r rhai ohonoch sydd wedi cychwyn ar eich taith am y tro cyntaf
neu sydd wedi parhau â’ch astudiaethau. Mae stori pob un o enillwyr y gwobrau yn dangos pwysigrwydd addysg oedolion i lunio’r math
o Gymru yr ydym ni i gyd am ei gweld. Boed hynny’n helpu pobl i oresgyn effaith y pandemig ar eu bywydau, creu cysylltiadau newydd
yn eu cymunedau, neu ailhyfforddi ar gyfer gyrfa newydd, mae addysg oedolion yn ganolog i lunio Cymru decach, wyrddach, a mwy
ffyniannus.

Dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf bydd addysg oedolion yn rhan bwysig o’n hymateb i effaith digwyddiadau’n rhyngwladol. 
Rydym ni i gyd wedi gweld y darluniau o Afghanistan ac wrth i ni baratoi i groesawu teuluoedd sy’n chwilio am loches yn y Deyrnas
Unedig, mae angen i ni sicrhau bod digon o fuddsoddiad mewn cyfleoedd iddynt ddysgu ein hieithoedd ac i helpu i ailadeiladu eu
bywydau yma yng Nghymru. Roeddwn hefyd am dynnu sylw at y wobr yr ydym wedi ei rhoi er cof am ein cyn-gadeirydd ac un fu’n
pledio achos addysg oedolion ar hyd ei oes, Hywel Francis. Roedd Hywel yn lladmerydd grymus dros addysg oedolion ac yn arbennig
cyfraniad prifysgolion ac addysg uwch. Ac yntau’n hanesydd roedd ei ddealltwriaeth o Gymru’r dosbarth gweithiol a grym addysg
oedolion i drawsnewid bywydau yn unigryw a bydd colled fawr ar ei ôl.

Rwyf hefyd am ddiolch i’n cefnogwyr am wneud Gwobrau Ysbrydoli! yn bosibl. I Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth barhaus i’r
gwobrau ac i’r Wythnos Addysg Oedolion, i’r Brifysgol Agored yng Nghymru fel prif noddwr ac i noddwyr ein categorïau: Addysg
Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, Agored Cymru, a’r Ganolfa Ddysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn cefnogi
Wythnos Addysg Oedolion sydd wedi bod yn rhedeg ers mwy na deg mlynedd ar hugain ac mae’n dod â gweledigaeth y Gweinidog o
Gymru’r ail gyfle yn fyw. Mae eu cefnogaeth dymor hir i’r ymgyrch yn tystio i ymrwymiad Llywodraeth Cymru i addysg sydd yn addysg
gydol oes, hygyrch, ac yn canolbwyntio ar y rhai sydd â mwyaf o’i angen. Yn bennaf oll diolch i bawb o enillwyr ein gwobrau. Mae eich
storïau wedi ein hysbrydoli ni i gyd a dangos yr effaith y gall darpariaeth addysg oedolion o safon uchel ei gael, rydym yn gobeithio y
byddwch yr un mor weithredol yn y dyfodol fel llysgenhadon i addysg oedolion.
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Pan ddaeth Fatma Al Nahdy i Brydain o Yemen yn 2015, nid oedd ganddi unrhyw Saesneg ac nid oedd erioed wedi bod
yn yr ysgol oherwydd y rhyfeloedd parhaus a’r sefyllfa gythryblus yn Yemen. Roedd Fatma yn rhugl mewn dwy iaith ond
wyddai hi ddim sut i ddarllen nac ysgrifennu. Ganwyd ei mab yn weddol fuan ar ôl iddi gyrraedd ac roedd yn
benderfynol i sicrhau gwell bywyd iddo. Felly pan gafodd gynnig cyfle i gofrestru ar gwrs Saesneg fel Ail Iaith (ESOL) yn
Coleg Cambria, roedd yn nerfus ond yn edrych ymlaen at her newydd. Dim ond bum mlynedd yn ddiweddarach, mae
Fatma wedi gorffen ESOL yn ogystal â Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach a chwrs Lefel 3 Mynediad i
Addysg Uwch. Pasiodd TGAU mewn mathemateg a Saesneg ac mae wedi dal ati i ehangu ei gwybodaeth drwy
gofrestru ar gyrsiau ECDL, Cymraeg i ddechreuwyr a dehongli. Nod Fatma bob amser fu dod yn nyrs. Cafodd ei derbyn
yn ddiweddar i wneud gradd nyrsio ym Mhrifysgol Bangor.

I Fatma, roedd dysgu Saesneg yn rhan hanfodol o setlo a dechrau ar ei bywyd newydd yng Nghymru. Dywedodd:
“Roeddwn yn nerfus yn mynd i’r dosbarth cyntaf. Gwyddwn y byddwn yn cwrdd â llawer o bobl newydd ac roeddwn yn
swil iawn i ddechrau. Ond roedd yn ddosbarth hyfryd. Fe wnaeth fy nhiwtoriaid fy helpu i weld yr hwyl mewn dysgu ac ar
ôl mis neu ddau dechreuais deimlo’n fwy cartrefol a hyderus. Roedd dysgu Saesneg yn golygu y gallwn fynd allan ac
adeiladu cysylltiadau gyda’r Gymuned.

Yn ogystal â her dysgu pethau newydd, caiff Fatma ei hysgogi gan ei dymuniad i’w mab gael bywyd gwell. “Nawr rwy’n
gallu siarad, darllen, ysgrifennu a deall Saesneg yn dda iawn, rwy’n gallu darllen llythyrau ar fy mhen fy hun, mynd at y
meddyg teulu heb neb i gyfieithu a chefnogi fy mab gyda’i waith ysgol.

Ychwanegodd: “Fy mab yw fy nghymhelliant a fy ysbrydoliaeth. Roedd dysgu yn ystod y pandemig yn anodd oherwydd
fy mod hefyd yn gyfrifol am ei addysg gartref ac yn gofalu amdano. Nid dysgu o bell yw fy hoff ffordd o ddysgu, ond
rwy’n gwneud yn iawn. Rwyf bob amser wedi eisiau bod yn nyrs, mae’r holl gyrsiau a wnes hyd yma wedi fy helpu i
gyrraedd y nod honno. Nid yw wedi bod yn rhwydd, ond ryw’n awr yn nes nag erioed i gyflawni fy mreuddwyd. Fedra i
ddim aros i ddechrau fy ngradd nyrsio y flwyddyn nesaf. Rwy’n ddiolchgar iawn i fod ble’r ydw i a hoffwn ddiolch i fy
nhiwtoriaid am fy helpu i gyrraedd yno. Fe wnaethant ddweud wrthyf fy mod yn ddeallus; doedd neb erioed wedi
dweud hynny wrthyf yn fy hoff fywyd. Fe wnaethant fy nghymell i ddal ati ar fy nhaith i nyrsio, “Pan gyrhaeddais Gymru,
wyddwn i ddim am yr help oedd ar gael i mi. Rydw i wedi aros mewn cysylltiad gyda’r merched wnaeth fy helpu ac
maen nhw fel teulu yn awr, mae gan fy fab ddwy ‘nain am byth’. Fy nghyngor i unrhyw un arall sy’n ystyried dilyn cwrs fel
oedolyn yw trefnu eich amser a chanolbwyntio ar eich nod – addysg yw’r allwedd i fywyd.”
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Fatma Al Nahdy
Enillydd Gwobr Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyufodol 
Enwebwyd gan: Coleg Cambria

https://www.youtube.com/watch?v=wwQEvq3t29U


Gadawodd Clare Palmer yr ysgol yn 14 oed heb unrhyw gymwysterau. Roedd Clare yn angerddol am helpu eraill ac
yn breuddwydio am yrfa lle gallai roi rhywbeth yn ôl. Ond erbyn iddi fod yn 18 oed, roedd yn fam gyda mab bach i
ofalu amdano. Bu’n gweithio mewn salon trin gwallt am y 14 mlynedd nesaf i gefnogi ei theulu ifanc. Pan
ddychwelodd i Gymru gyda’i mab yn 2013, penderfynodd ddefnyddio ei hangerdd i helpu eraill i ddod yn
gymhorthydd gofal. Ar ôl chwe mlynedd yn gweithio yn y sector gofal, roedd Clare yn breuddwydio am ddod yn
weithiwr cymdeithasol. Gan wybod y byddai angen cymwysterau mewn mathemateg a Saesneg i gael ei derbyn ar
gwrs prifysgol mewn gwaith cymdeithasol, ymunodd â Chanolfan Ddysgu’r Fro ac aeth ymlaen i gwblhau ei Lefel 1
Cymhwyso Rhif a Lefel 2 mewn Cyfathrebu.

Darganfu Clare y byddai’n dal i fod angen cymhwyster ychwanegol mewn mathemateg i gyrraedd ei dewis cyntaf o
brifysgol. Felly, flwyddyn ar ôl cael ei chymhwyster cyntaf, dychwelodd i Ganolfan Dysgu y Fro i ddechrau astudio
ei Lefel 2 Cymhwyso Rhif. Daeth hyn wrth iddi weithio yn y sector gofal a gafodd ei daro mor galed yn ystod y
pandemig. “Roeddwn wedi gadael yr ysgol heb unrhyw gymwysterau yn 14 oed a dilyn fy llwybr fy hun. Cefais fy
mab, Taylor, pan oeddwn yn 18 a gorfod i mi dyfu lan yn sydyn iawn. Roeddwn wrth fy modd yn helpu pobl. Mae
rhoi gwên ar wyneb rhywun arall a gwneud gwahaniaeth yn eu bywyd yn deimlad gwych.”

Yn 2019, ar ôl gorffen Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, roedd gan Claire lawer mwy o
hunangred am ba mor bell y gallai fynd â’i gyrfa. Penderfynodd y byddai angen eisiau mynd â’i hangerdd am ofal
gam ymhellach a gwneud cais i brifysgol i ddod yn weithiwr cymdeithasol. Erbyn i’r pandemg daro ym mis Mawrth
2020, roedd wedi ennill Lefel 2 mewn Cyfathrebu a Lefel 1 Cymhwyso Rhif. "Rhwng 14 a 41 oed doeddwn i ddim
wedi gwneud unrhyw fathemateg na Saesneg. Roeddwn yn betrus i ddechrau ac, a deud y gwir, roeddwn yn
ofnadwy. Ond fe wnes daflu fy hun iddi a roeddwn yn gwybod ar ôl dim ond ychydig o wythnosau mod i wedi
gwneud y penderfyniad cywir. “Fe wnes mor dda yn yr ychydig fisoedd cyntaf fel yr es ymlaen i wneud y Lefel 2
mewn Cyfathrebu. Dim ond deuddydd yr wythnos oedd y cwrs, oedd yn golygu y gallwn barhau i weithio fel
cymhorthydd gofal tra fy mod yn dysgu. “Ar un amser roeddwn yn gweithio hyd at 60 awr yr wythnos, weithiau saith
diwrnod ar ôl ein gilydd. Roeddwn wedi blino’n lân. Ar ben hynny, roeddwn yn ceisio cydbwyso fy nysgu fy hun
gyda gofalu am fy mab a chadw ein tŷ mewn trefn. Dwi dal ddim i wybod sut yn iawn, ond fe ddaethom drwyddi.”
Wrth fwrw golwg yn ôl ar ei phrofiad mewn addysg oedolion, dywedodd Claire: “Bu’n anodd weithiau ond rwyf yn
anhygoel o falch fy mod wedi ei wneud ef. Bu’r profiad yn wych. Byddwn yn wirioneddol yn ei argymell.  Rwy’n awr
yn nes nag erioed at gyflawni fy mreuddwyd o ddod yn weithiwr cymdeithasol.”
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Clare Palmer
Enillydd Gwobr Sgiliau Hanfodol Bywyd
Enwebwyd gan: Canolfan Dysgu’r Fro

https://www.youtube.com/watch?v=DrnbyYGl5xo


Collodd Liz Day ei swydd ym mis Awst 2020 ar ôl i’w chyflogwr gyhoeddi y byddai’n torri 12% o’i weithlu
oherwydd y pandemig coronafeirws. Er ei fod yn gyfnod anodd, roedd Liz yn benderfynol i droi sefyllfa
negyddol yn rywbeth cadarnhaol. Felly ar ôl colli ei swydd, dechreuodd ar gwrs dwys yn y Gymraeg gyda
Dysgu Cymraeg Caerdydd ddyddiau yn unig ar ôl gadael ei chyn gyflogwr. Ychydig dros flwyddyn yn
ddiweddarach, mae Liz yn siarad Cymraeg yn hyderus ac enillodd Wobr Ysbrydoli! ‘Dechrau Arni –
Dechreuwr Cymraeg’ i gydnabod ei hymroddiad i feistroli’r Gymraeg mewn cyfnod byr.

Dywedodd Liz: “Roeddwn wedi bod eisiau dysgu Cymraeg ers amser maith ond yn oedi rhag mynd amdani.
Roedd fel petai rhywbeth yn y ffordd drwy’r amser. Roeddwn wrth fy modd gyda fy swydd ond roeddwn yn
barod am her newydd. Pan ddaeth fy swydd i ben meddyliais, ‘does dim amser gwell na’r presennol’.
Dechreuodd Liz ar ei thaith yn dysgu Cymraeg pan aeth ar y cwrs dwys gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd.
“Roeddwn yn amau fy hunan i ddechrau am ymuno â’r cwrs dwys o bell a heb unrhyw wybodaeth flaenorol
o’r Gymraeg. Er hynny, roeddwn wrth fy modd.”

“Am y tro cyntaf ers amser maith roedd gen i ddigon o amser rhydd ac roeddwn eisiau gwneud defnydd da
ohono. Roeddwn yn gwybod pa mor hir y byddai’n ei gymryd i ddod yn rhugl ac roeddwn eisiau cyrraedd yno
cyn gynted ag oedd modd.” Ar ôl cychwyn ar ei chwrs yn Gymraeg, dechreuodd Liz ei phodlediad a’i blog ei
hun ‘Lz Learns Welsh’, i ddogfennu ei thaith ac ysbrydoli eraill i ddysgu Cymraeg. 

Wrth ystyried ei thaith ddysgu hyd yma, dywedodd Liz: “Rwy’n awr yn teimlo fod gennyf lawer mwy o
gysylltiad gyda diwylliant y wlad wych yma. Er fod colli fy swydd wedi bod yn amser pryderus a thrist, rwyf
mor ddiolchgar am y cyfle i fod yn dysgu eto ac yn edrych ymlaen at ddal i ddefnyddio fy sgiliau yn y
Gymraeg.”

“Mae’n rhwydd meddwl fod dysgu yn dod i ben pan fyddwch yn gadael yr ysgol, coleg neu brifysgol – ond ni
ddylai fod felly. Beth bynnag y mae gennych ddiddordeb ynddo, peidiwch ofni rhoi cynnig arni.”

6

Liz Day
Enillydd Gwobr Dechrau Arni – Dechreuwyr Cymraeg
Enwebwyd gan: Dysgu Cymraeg Caerdydd

https://www.youtube.com/watch?v=6ZpN1JY2IjU&t=1s


Pan benderfynodd Josh Osbourne symud i Gymru i fyw gyda’i bartner sy’n siarad Cymraeg, roedd yn bendant ei fod
eisiau dysgu’r iaith a dod yn hyderus yn ei siarad. Felly, ym mis Mai 2020 pan oedd yn gorffen ei radd Meistr ac yn dal i
fyw yn Lloegr, dechreuodd Josh ar gwrs arbrofol a gynhaliwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
Ar ôl gorffen y cwrs, oedd yn cyfuno dysgu gyda thiwtor gyda hunan-astudiaeth ar-lein, gwyddai Joshua ei fod eisiau dal
ati i ddysgu fel y gallai gyflawni ei freuddwyd o ddefnyddio’r iaith yn ei fywyd bob dydd. Felly cofrestrodd am gwrs dwys
yn y Gymraeg gyda Dysgu Cymraeg Morgannwg, a gaiff ei gynnal gan Brifysgol De Cymru ar ran y Ganolfan
Genedlaethol.

Dywedodd: “Mae fy mam yn Almaenes felly cefais fy magumewn cartref dwyieithog. Doedd gen i erioed lawer o
ddiddordeb mewn ieithoedd pan oeddwn yn yr ysgol ond roedd yn ymddangos yn beth naturiol y byddwn yn dysgu
Cymraeg pan benderfynais symud i Gymru i fyw gyda fy mhartner a’u teulu.

“Mae fy mhartner yn rhugl yn y Gymraeg a theimlwn y byddai dysgu Cymraeg yn ein helpu i ddod yn nes at ein gilydd ac
agor ffyrdd newydd o gyfathrebu. Fel pawb arall, rwyf wedi cael y flwyddyn ddiwethaf yn anhygoel o anodd. Roeddwn
yn teimlo’n ynysig ac unig ac fe effeithiodd ar fy iechyd meddwl. Fe wnaeth dysgu Cymraeg wirioneddol fy helpu i drin
fy iechyd meddwl.“Penderfynais ddechrau ar y cwrs dwys a gynlluniwyd i helpu pobl ddod yn rhugl mewn dwy flynedd.
Mae’n ymrwymiad eitha mawr o ran amser ar naw awr yr wythnos felly mae’r rhan fwyaf o bobl ar y cwrs wedi ymddeol
– fi oedd yr ieuengaf ar fy nghwrs.”

Roedd British Isles DBT Training yn Wreccsam, cyflogwr Josh, yn cefnogi ei ddymuniad i ddysgu Cymraeg, gan roi
amser iddo yn ystod yr wythnos waith i astudio ac ymarfer. Dywedodd Josh, “Rwy’n awr ar fin dechrau fy nghwrs chwech
wythnos nesaf, a gaiff ei gynnal am bedair awr y dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’n hurt meddwl na fedrwn hyd
yn oed ddweud ‘Dw i’n hoffi coffi’ yr adeg hon y llynedd, ond rydw i nawr o fewn misoedd o fedru cynnal sgwrs go iawn
yn y Gymraeg.

“Fy nghyngor i unrhyw un sy’n ystyried dysgu iaith yw mynd amdani. Ni fydd yn edifar gennych ac mae llwythi o fuddion.
Caiff y cyrsiau eu cynllunio i fod yn hygyrch, a gallwch ddysgu yn gyflym.

“Rwyf wedi cael pob agwedd o fy nghyrsiau Cymraeg yn werth chweil iawn – mae wedi fy helpu drwy bandemig, wedi
dod â fi yn nes at fy mhartner ac wedi fy ngalluogi i gynefino â diwylliant Cymru.”
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Josh Osborne
Enillydd Gwobr Dechrau Arni – Dechreuwyr Cymraeg 
Enwebwyd gan: Y Ganolfan Ddysgu Cymraeg Genedlaethol

https://www.youtube.com/watch?v=vGhKI1Z_1iE


Mae Phyllis Gregory bob amser wedi bod yn hoff iawn o ysgrifennu a barddoni. Mae wedi ennill nifer fawr o
gystadlaethau yn ystod ei hoes. Pan ddechreuodd brofi syndrom llaw yn ysgwyd, canfu Phyllis na fedrai ysgrifennu
barddoniaeth gystal gyda’i dwylo. Yn benderfynol o ddal ati i wneud y peth a garai, gwelodd Phyllis hyn fel cyfle i
ddysgu defnyddio cyfrifiadur a chofrestrodd ar gwrs Llythrennedd Digidol yn ei llyfrgell leol.

I Phyllis, roedd gwella ei llythrennedd digidol yn fwy na dim ond dysgu sut i ddefnyddio cyfrifiadur. A hithau’n 92 oed, fe’i
helpodd i gael ei geiriau yn ôl. 

Dywedodd Phyllis: “Rwyf wedi bod wrth fy modd yn ysgrifennu ar hyd fy oes. Roedd cynnig am gystadlaethau yn hobi ac
roedd yn hwyl ennill gwobrau dros y blynyddoedd, ond rwy’n ysgrifennu oherwydd mai dyma fy niddordeb pennaf. Mae
rhai o fy ngherddi a lluniau yn ddoniol, mae rhai am bethau a welais neu ddarllen amdanynt a wnaeth effeithio arnaf.

“Ond wrth i mi fynd yn hŷn dechreuodd fy nwylo ysgwyd cymaint fel na fedrwn ddarllen fy llawysgrifen fy hun. Roedd yn
rhaid i mi roi’r gorau i ysgrifennu, rwy’n dal i weld ei golli o ddifri. Gallwn ddefnyddio teipiadur, ond doedd e ddim yn
effeithiol iawn. Roeddwn yn teimlo mod i wedi colli fy ngeiriau. “Mae’r byd yn newid. Mae siopau yn cau a mwy o bethau
yn symud ar-lein. Gall godi ofn ar rywun fy oedran i. Roeddwn yn poeni am geisio defnyddio cyfrifiadur a gwneud y
pethau anghywir. Felly fe benderfynais mai’r peth gorau i mi wneud oedd dysgu sut i ddefnyddio cyfrifiadur yn iawn.”
Cofrestrodd Phyllis ar gwrs yn ei llyfrgell leol, lle cafodd gefnogaeth i gwblhau ei Lefel Mynediad 1 a Lefel Mynediad 2.
Erbyn 2019, roedd Phyllis yn fwy cartrefol yn defnyddio cyfrifiadur. Ond doedd hi ddim yn barod i roi’r gorau i ddysgu pan
orfodwyd llyfrgelloedd i gau oherwydd y pandemig.

Meddai: “Mae pobl yn credu unwaith y cewch eich pas bws am ddim, mai dyna hi. Ond rydw i y math o berson sy’n
methu eistedd yn llonydd, rydw i’n hoffi bod yn gwneud pethau. Roedd yn codi ofn arnaf i ymuno â’r cwrs, ond roedd y
tiwtoriaid yn wych a gwnaethant roi croeso mawr i mi. Cefais bob cefnogaeth bosibl ganddynt. Roedd yn brofiad difyr
iawn.

“Rydw i wedi cael fy ngeiriau yn ôl, sy’n wych, ond rydw i hefyd wedi gwneud ffrindiau newydd. Mae fy nghlyw wedi
gwaethygu’n ddiweddar ond mae’r coleg a fy ffrindiau newydd wedi gwneud yn siŵr y gallaf ddal ati i ddysgu,. Mae fy
nhiwtor Ruth Benson yn llawn amynedd a chydymdeimlad. Mae wedi ei gwneud yn bosibl i mi ddal ati – fedra’i ddim
diolch digon iddi.
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Phyllis Gregory
Enillydd Gwobr Heneiddio’n Dda
Enwebwyd gan: Coleg Gŵyr Abertawe

https://www.sefydliaddysguagwaith.cymru/phyllis-gregory/


Mae gan James Atkinson anhwylder ar y sbectrwm awtistig. Pan oedd yn tyfu lan, roedd yn dioddef o ddiffyg hyder ac
yn cael sefyllfaoedd cymdeithasol yn anodd, a gadawodd yr ysgol heb TGAU mewn mathemateg a Saesneg. Aeth ar
gwrs coleg mewn peirianneg ar ôl gadael yr ysgol, ond flwyddyn a hanner ar ôl dechrau gwyddai nad oedd yn iawn
iddo ef. Yn benderfynol i ddod o hyd i waith, aeth James drwy People Plus, cwmni cefnogaeth cyflogaeth a
gwasanaethau hyfforddiant a chafodd leoliad gwaith gyda Elite Paper Solutions, ,gan gael swydd fel cynorthwyydd
gyrwyr dosbarthu.

Newidiodd y swydd ei fywyd. Yn llawn hyder, cafodd ei ysbrydoli i fynd yn ôl i’r coleg i astudio Technoleg Gwybodaeth
a Chyfathrebu a gweithio at radd mewn gwyddor gyfrifiadurol yn y brifysgol. Bu James yn gweithio’n galed at
gymhwyster lefel 2 mewn sgiliau cyfathrebu hanfodol a lefel 2 cymhwyso sgiliau rhif wrth ochr â’i gwrs Lefel 2 mewn
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu. Dywedodd James: “Rwyf bob amser wedi bod wrth fy modd yn dysgu, mae’n
rhoi cymaint o foddhad i mi. Mae gwybod fy mod yn dysgu pethau newydd yn teimlo’n rymus iawn ac yn rhoi llawer o
falchder i fi. Oherwydd fy awtistiaeth, rwy’n cael trafferth gyda sefyllfaoedd cymdeithasol. Fe wnaeth hyn yr ysgol a’r
coleg yn heriol iawn. Nid dyna oedd y gofod dysgu gorau i fi.

“Gadewais fy nghwrs coleg cyntaf ynghynt nag a fwriadwn, ond roeddwn eisiau dod o hyd i swydd. Mae siarad gyda
chwsmeriaid bob dydd wedi dod â fi allan o fy nghragen ac wedi fy helpu gyda fy mhryder cymdeithasol. Mae wedi
rhoi llwyth o hunan-gred i mi. Fe wnaeth gweithio gydag Elite hyd yn oed roi hyder i mi gael swydd yn gweithio mewn
bar ym Merthyr. Rwyf wrth fy modd gyda’r gwaith a chael cyfle i siarad gyda phobl.”

Ym mis Medi 2020, cofrestrodd James ar gwrs TGCh yng Ngholeg Merthyr. “Pan ddechreuais yn y coleg, sylwais fy
mod yn eithaf cysurus yn fy lefel 1 ac yn medru ateb llwyth o gwestiynau. Roedd yn hwb enfawr i fy hunan-gred pan
wnaethant fy symud i lefel 2 ddim ond bedair wythnos ar ôl dechrau yno. Gall ymdopi gyda fy nghwrs TGCh  gyda
hyfforddiant sgiliau hanfodol a dwy swydd ran-amser iawn fod yn flinedig iawn ond fyddwn i ddim ei heisiau unrhyw
ffordd arall. Rwy’n gweithio tuag at rywbeth fydd yn gwneud fy mywyd gymaint gwell ac yn fy ngwneud gymaint yn
fwy hapus. Mae fy hyfforddiant sgiliau wedi bod mor ddefnyddiol. Mae fy ysgrifennu yn llawer gwell iawn, sy’n fy help
mawr gyda fy arholiadau a gwaith ar gyfer fy nghwrs TGCh.” Wrth siarad am bwysigrwydd addysg oedolion, dywedodd
James: “Mae’n fy ngwneud yn fodlon iawn gwybod faint o drysau fedrai agor i fi. Gyda phob darn o wybodaeth rwy’n ei
chael, rwy’n helpu fy ngyrfa. Mae gan i rai pethau sy’n achosi gofid i mi am fy nghyfnod yn yr ysgol, felly rwy’n ei chael
gymaint â hynny yn fwy arbennig i gael cyfle hwn i roi cynnig arall.”
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James Atkinson
Enillydd Gwobr Iechyd a Llesiant 
Enwebwyd gan: Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

https://www.youtube.com/watch?v=iOJoMIzWmQA


Roedd Daniel Jones yn wynebu ansicrwydd am ei ragolygon gwaith a diffyg hunanhyder yn ogystal ag anawsterau yn
cyfathrebu gyda phobl newydd ar ôl gadael y coleg. Yn benderfynol i wella ei sgiliau, fe wnaeth gwblhau’r Rhaglen
Sgiliau Cyflogadwyedd gyda chanlyniadau rhagorol. Oddi yno, cafodd Daneil leoliad gyda Twf Swyddi Cymru.
Dim ond bythefnos ar ôl ei dechrau ei leoliad, sicrhaodd Daniel swydd lawn-amser ac mae ar ei ffordd i adeiladu gyrfa
lwyddiannus mewn technoleg gwybodaeth. Dywedodd Daniel: “Fedra i ddim credu pa mor bell yr ydw i wedi dod yn yr
ychydig flynyddoedd diwethaf. Rydw i bob amser wedi bod yn angerddol am dechnoleg genedlaethol oherwydd ei fod
yn newydd ac ar flaen y gad.”

Wynebodd Daniel anawsterau ar ôl gadael y coleg, ond gwrthododd roi’r gorau i’w uchelgais i ganfod swydd mewn TG.
Ychwanegodd: “Daeth yn glir i mi yn gyflym iawn fod angen cryn dipyn yn fwy o brofiad i gael swydd. Roedd dechrau’r
cwrs yn anodd. Sylweddolais fod angen i mi wella llawer. Roeddwn yn swil a thawedog iawn pan ddechreuais. 
“Fe wnaeth mynd drwy’r cwrs a chwrdd â phobl newydd bob dydd yn wir fy helpu i gynyddu fy hyder a fy mharatoi ar
gyfer bywyd ar ôl y coleg gyda hyfforddiant ar bethau fel ysgrifennu CV a pharatoi am gyfweliadau. Rwy’n dal i
ddefnyddio llwythi o’r sgiliau hyn hyd heddiw.”

Meddai Daniel: “Roedd yn rhyfedd ac ychydig yn anodd arfer gydag amgylchedd gwaith 9-5 i ddechrau. Diolch byth,
roedd gen i ddau gydweithiwr ar y ddesg gymorth a wnaeth fy rhoi ar ben y ffordd ac roeddent yn gefnogol iawn.
“Roeddwn wrth fy modd gyda’r her. Roedd yn rhaid i mi wneud llawer o bethau gwahanol. Fe wnaeth hynny fy ngalluogi
i ddiagnosio problemau a’u datrys cyn gynted ag oedd modd.” I Daniel, cynyddodd pethau yn ystod y pandemig.

“Roedd yn rhaid i mi ddod hyd yn oed yn fwy hunan ddibynnol ac annibynnol. Roedd gweddill fy nhîm yn delio gyda
straen cael yr holl seilwaith yn ei le i gefnogi gweithio o bell. Gwyddwn fod angen i mi gamu lan i’w helpu felly fe wnes
ddechrau codi hyd yn oed mwy o dasgau a chyfrifoldebau.” Aeth ymlaen: “Roedd yn deimlad gwych i gyrraedd fy nod yn
y diwedd o swydd lawn-amser mewn TG. “Fe wnaeth yr holl waith caled dalu ar ei ganfed. Fyddwn i ddim wedi medru ei
wneud heb y profiad, hyder a sgiliau pobl a gefais ers gadael y coleg. Pe byddwn yn gallu rhoi darn o gyngor i fi fy hunan
pan oeddwn yn iau, byddwn yn dweud nad yw’n rhaid bob amser ruthro i waith lawn-amser. Dyna beth geisiais i wneud
ac roedd yn gwneud i mi golli fy ysgogiad oherwydd nad oeddwn yn barod.

“Fe wnaeth ennill y profiad a sgiliau cyn dechrau ar swydd yn wir fy mharatoi ar gyfer llwyddiant a fedra i ddim argymell
digon arno i bobl ifanc mewn sefyllfa debyg i fi. “Cefais amser mor anodd cyn dechrau dysgu. Wyddwn i ddim i ba
gyfeiriad yr oedd fy mywyd yn mynd. Mae cael diben a llwybr gyrfa cliriach wedi newid popeth.”
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Daniel Jones
Enillydd Gwobr ewn i Waith
Enwebwyd gan: Itec Training Solutions

https://www.youtube.com/watch?v=EiQy69b6yhs


Er iddi adael yr ysgol ar ôl ei harholiadau TGAU i gefnogi ei theulu un rhiant, llwyddodd Wilnelia De Jesus i godi drwy
rengoedd cwmni cyfreithiol Greenaway Scott i ddod yn Rheolwr Practis a hithau yn ddim ond 21 oed. Tra’n gweithio fel
Rheolwr Practis yn 2018, dechreuodd ar brentisiaeth ‘Arweinyddiaeth a Rheoli’ i roi’r sgiliau yr oedd ei hangen i ddatblygu
ei gyrfa. Heb wastraffu unrhyw amser wth ddefnyddio ei phrentisiaeth sgiliau newydd, rhoddodd Wilnelia ei gwybodaeth
ar waith gan lywio’r grŵp sy’n werth miliynau o bunnau drwy heriau gweithredol y pandemig. Dywedodd Wilnelia,
“Gobeithiaf y gall fy stori ddangos i bobl ifanc groenliw arall i anwybyddu ystrydebau gyrfa. Gallwch wneud unrhyw beth
a ddymunwch os ydych yn barod i weithio’n ddigon caled. Gan gael fy magu mewn cartref oedd yn siarad Portiwgaleg,
roeddem yn bwyta bwydydd o Bortiwgal, edrych ar deledu o Bortiwgal a gwrando ar gerddoriaeth o Bortiwgal. Roedd
weithiau’n teimlo fel rhwystr cyfathrebu weithiau yn yr ysgol gynradd. Serch hynny, rydw i’n awr yn sylweddoli ei bod yn
fantais enfawr i fodd yn ddwyieithog.

“Roeddwn bob amser wedi bod yn angerddol am y sector cyfreithiol – roeddwn yn breuddwydio am ddod yn
gyfreithwraig. Ond fe wnes adael yr ysgol ar ôl fy arholiadau TGAU oherwydd fod angen i mi gefnogi fy mam, fy
ysbrydoliaeth fwyaf. Cefais swydd gyda Greenaway Scott fel prentis a chroesawydd pan oeddwn yn 18 oed – dyna’r
peth gorau i ddigwydd i fi erioed. Roedd pobl ryfeddol o fy nghwmpas a roddodd hyder i fi ynof fy hun a pha mor bell y
gallwn fynd â fy ngyrfa.

Dechreuodd Wilnelia ei thaith i addysg uwch pan gofrestrodd fel dysgwr ar y Brentisiaeth Arweinyddiaeth a Rheolaeth
yn 2018 a hithau’n 23 oed. “I ddechrau, roeddwn yn teimlo wedi fy llethu oherwydd fod gen i gymaint o gyfrifoldeb mewn
cwmni gwerth miliynau o bunnau.” Er rhai anawsterau, rhagorodd Wilnelia yn ei chwrs. Ers hynny ,mae wedi gorffen
cymhwyster arall ‘Rheoli Prosiectau’ a bydd yn cofrestru yn y dyfodol agos ar Ddiploma Lefel 5 mewn Rheoli.

Meddai Wilnelia, “Roedd yn fedydd tân. Nid oedd yn rhwydd ymdopi gyda swydd lawn-amser - ac yn aml ddwys iawn –
ynghyd â chymhwyster heriol yn rhwydd. Roedd gennyf lawer o amheuon i ddechrau – roeddwn yn ei chael yn anodd
credu ynof fy hun a chanfod cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd. Daliais ati, ac rwyf mor ddiolchgar i mi wneud hynny.”
Wrth ystyried ei thaith addysg oedolion hyd yma, dywedodd Wilnelia: “Er nad wyf wedi cymryd llwybr addysgol
traddodiadol gyda Lefelau A neu brifysgol, bûm yn ffodus i gael system gefnogaeth gwych o fy nghwmpas yn y gwaith.
Rydw i’n mynd i ddal ati i ddysgu, nid wyf wedi dod mor bell i roi’r gorau iddi nawr. Mae gwybodaeth yn rym, felly beth
bynnag y gallaf ei wneud i wella fy hun a chyrraedd y lefel nesaf – fe wnaf hynny. Rydw i’n wirioneddol falch i fod yn
berson croenliw yn llwyddo yn y sector yma.”
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Wilnelia De Jesus
Enillydd Gwobr Oedolyn Ifanc
Enwebwyd gan: Hyfforddiant Coleg Gwyr Abertawe

https://www.youtube.com/watch?v=OCK_Huvyjgc&t=5s


Dim ond 22 oed oedd Claire Gurton pan gollodd y golwg yn un o’i llygaid. Ni wyddai hynny ar y pryd ond roedd yn
dioddef o neuromyelitis optica (NMO), clefyd awtoimiwnedd sy’n effeithio ar y llygaid a llinyn y cefn. Parhaodd Claire i
weithio am 20 mlynedd arall, tan bedair blynnedd yn ôl pan waethygodd ei hiechyd ac y gwnaeth y penderfyniad anodd
i adael ei swydd brysur yn yr YMCA. Collodd olwg ei llygad arall a datblygu problemau gyda symud, byddardod, tinnitus,
a wnaeth i gyd achosi iddi ddod yn bryderus a cholli hyder.

Pan ddechreuodd ysgol Mackenzie, ei mab saith oed, ddechrau hysbysebu dosbarthiadau Teuluoedd yn Dysgu gyda’i
Gilydd drwy Goleg Caerdydd a’r Fro, roedd Claire yn betrus. Gan weld y dosbarthiadau fel ffordd gadarnhaol o helpu
Mackenzie, sydd â ADHD a phroblemau niwroddatblygiadol arall, i wella ei allu canolbwyntio a chadw lan gyda’i
gyfoedion, daliodd Claire ati. Nawr, mae Claire a Mackenzie wedi gorffen 6 dosbarth ac yn bwriadu parhau i ddysgu
gyda’i gilydd. Mae athrawon Mackenzie wedi sylwi ar welliant yn ei allu i ganolbwyntio a’i waith ysgol ac mae gan Claire
hyder newydd yn ei gallu. Dywedodd: “Dim ond yn ddiweddar y cafodd Mackenzie ddiagnosis ADHD felly mae’n cael
llawer o help nawr, ond cyn iddo gael meddyginiaeth, roeddem yn ei chael yn anodd iawn ei gael i ganolbwyntio. Allwch
chi ddim dysgu o ddarn o bapur yn unig, mae angen ennyn ei ddiddordeb.

“Mae ar ôl ei gyfoedion yn yr ysgol. Roedd mynd i ddosbarthiadau gyda’n gilydd yn ymddagos yn ffordd berffaith i’w
helpu i ddala lan ac i mi weld beth mae’n ei ddysgu fel y gallwn helpu mwy gyda’i waith cartref. Roeddwn yn teimlo’n
nerfus a phryderus iawn. Doeddwn i ddim wedi gwneud unrhyw ddysgu ers amser maith, doeddwn i ddim yn siŵr y
medrwn ei wneud. A wyddwn i ddim pa effaith fyddai bod yn ddall a byddar yn gael ar fy ngallu i gymryd rhan.
Gofynnais i fy ngŵr ddod gyda fi i’r dosbarth cyntaf ond roeddent mor gefnogol fel yr aeth Mackenzie a finnau a fy nghi
tywys Peggy ar ben ein hunain ar ôl hynny.

“Fe wnaethon ni ddechrau gyda chwrs Llythrennedd a Rhifau. Fe wnaethom wyth yn ystod y cyfnod clo cyntaf.
Roeddwn ar y rhestr warchod felly roedd yn wych cael rywbeth i lenwi’r amser. Roedd yn brofiad a ddaeth â ni yn nes yn
ein gilydd ac fe wnaethom ddysgu cynghorion a thriciau i helpu gydag ysgol gartref. Yn y gwaith, rydych yn cael
cydnabyddiaeth am weithio’n galed. Bob dydd rydych yn teimlo eich bod yn cyflawni rhywbeth. Pan roddais y gorau i
weithio, fe gollais hynny. Mae mynd yn ôl i ddysgu wedi fy helpu mewn cynifer o ffyrdd. “Roeddwn yn meddwl bob
amser na fyddwn yn medru gwneud yr un gweithgareddau â rhieni eraill. Nawr rwy’n gwybod y gallaf, rwy’n llawer mwy
hyderus ac annibynnol. Rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd a gwella fy sgiliau sylfaenol. Rwy’n falch o’r hyn mae
Mackenzie a finnau wedi medru ei gyflawni.”
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Claire Gurton
Enillydd Gwobr Dysgu fel Teulu
Enwebwyd gan: Coleg Caerdydd a’r Fro

https://www.youtube.com/watch?v=frDSK5nEHo0&t=2s


Mae myfyrwyr nyrsio yn y Brifysgol Agored yng Nghymru a benderfynodd gefnogi gweithwyr rheng-flaen y Gwasanaeth
Iechyd Gwladol yn ystod y pandemig tra’n dal i astudio wedi ennill gwobr bwysig. Mae rhaglen cyn-cofrestru myfyrwyr
nyrsio yn y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ei lledaenu dros bedair blynedd. Mae’r myfyrwyr eisoes yn weithwyr
cymorth, gan orffen eu BSc mewn nyrsio wrth ochr eu swyddi presennol, anodd.

Pan darodd y pandemig coronafeirws yng ngwanwyn 2020, gofynnodd yr Ysgrifennydd Gwladol i’r Cyngor Nyrsio a
Bydwreigiaeth i ryddhau myfyrwyr nyrsio i gefnogi’r GIG. Dan y trefniant hwn, roedd myfyrwyr nyrsio yn ail gam a
thrydydd cam cynnar eu graddau yn gymwys. Ar wahân i’r rhai oedd ar yr rhestr warchod am resymau iechyd, roedd pob
un o’r myfyrwyr nyrsio cymwys yn y Brifysgol Agored eisiau bod yn rhan o’r ymateb – er eu bod yn gorfod cydbwyso
gofynion gweithio oriau hir ar y rheng flaen gyda pharhau eu hastudiaethau ar ôl dychwelyd adref.

Symudodd Ewa Smaglinska i ogledd Cymru o Wlad Pwyl yn 2010 ac mae’n astudio i ddod yn nyrs iechyd meddwl.
Dywedodd: “Bu’n anodd iawn yn ystod y pandemig. Mae cael ein cydnabod am sut y wnaethom wthio trwodd a
goresgyn hyn, wrth ochr ein hastudiaethau, yn teimlo’n wych. 

Ychwanegodd, “Roeddwn wedi gorffen fy mlwyddyn gyntaf o nyrsio cyn y pandemig. Roedd yn benderfyniad rhwydd i fi
pan gefais y cais. Mae medru helpu pobl eraill ac achub bywydau yn bwysicach na dim. I fyfyrwyr nyrsio, roedd y
pandemig coronafeirws yn gyfle i chwarae ein rôl mewn moment fyd-eang hanesyddol ac i ddatblygu ein sgiliau gofal
nyrsio mewn ffordd efallai na fyddem byth yn ei brofi eto.” Pan gafodd y lleoliadau oedd ganddi ar y gweill eu canslo,
dechreuodd Ewa weithio ar ward iechyd meddwl gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Meddai: “Roedd pethau yn symud mor gyflym. Roedd ein dealltwriaeth o’r coronafeirws yn newid, arferion meddygol yn
esblygu, nifer y cleifion yn codi’n gyflym, ac roedd staff eu hunain mewn ac allan o’r gwaith oherwydd bod Coronafeirws
arnynt hwythau hefyd. Roeddwn bob amser yn bryderus am ddal y feirws a dod ag ef adre gyda fi. Doedd dim llawer o
fywyd personol chwaith – dim ond gwaith, astudio ac yna gysgu. Ond fe aeth pawb ohonon ni drwy’r pethau hynny  ac
roeddwn bob amser yn teimlo’n falch i wneud fy mhwt i wneud gwahaniaeth.

“Fe ddaethom drwyddi drwy fod yn ymroddedig i helpu pobl a cheisio bod mor gadarnhaol ag sydd modd. Fedrwn ni
ddim bod wedi ei wneud heb gefnogaeth y nyrsys cofrestredig. Roeddent yn fy nhrin fel aelod cyfartal a gwerthfawr o’r
tîm – fedra i ddim credu faint o wybodaeth a phrofiad a gefais drwy fod yn eu canol.”
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Myfyrwyr Nyrsio’r Brifysgol Agored
Enillydd Gwobr Sgiliau yn y Gwaith

https://www.youtube.com/watch?v=HJvb_LSqA70


Nod Prosiect UNISON Wolf yw cynyddu sgiliau, hyder, llesiant a chyflogadwyedd y gweithlu gwasanaeth cyhoeddus ar
draws Cymru. Yn ystod y pandemig, addasodd Prosiect UNISON WULF ei wasanaethau i ddelio gyda’r pwysau cynyddol
oedd ar bobl yn gweithio yn y sector cyhoeddus. Bu staff y prosiect yn gweithio’n galed i sicrhau y gellid cyflwyno’r
gwasanaeth yn gyfangwbl rithiol, ac i gylch llawer ehangach o bobl. Gallodd gefnogi dros 2,500 o staff rheng-flaen y
GIG, gofal cymdeithasol, staff cefnogaeth mewn ysgolion, Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu a gweithwyr
allweddol eraill o bob rhan o Gymru drwy ystod eang o gyfleoedd dysgu tebyg i weminarau, e-ddysgu a grantiau.

Dywedodd Richard Speight, Trefnydd Dysgu a Datblygu Ardal gyda UNISON Cymru: “Rydyn ni’n ceisio canolbwyntio ar
weithwyr cyflog is y gwasanaethau cyhoeddus megis cymhorthwyr addysgu a gweithwyr gofal, sy’n aml ddim yn cael yr
hyfforddiant a chyfleoedd addysgol sydd ar gael i gydweithwyr ar gyflogau uwch. Cyn y pandemig, roedd ein prif ffocws
yn fwy am ddarparu sgiliau hanfodol fel llythrennedd i’n dysgwyr. Nawr mae ein cylch gorchwyl wedi ehangu yn llawer
ehangach a mwy penodol i gyflogaeth.”

Pan darodd COVID, y dasg gyntaf oedd sicrhau fod gan bob gweithiwr cymdeithasol yng Nghymru fynediad am ddim i
hyfforddiant penodol ar reoli heintiad coronafeirws, gan ymestyn cwrs e-ddysgu ar-lein am ddim i dros 800 o bobl.
Roedd y cynnig hwn, a ddarparwyd drwy eLearningForYou yn galluogi gweithwyr gofal i ymuno â’r sector a chadw eu
datblygiad proffesiynol yn gyfredol yn ystod yr argyfwng. Dywedodd Richard: “I lawer o’n tiwtoriaid, roedd dysgu sut i
gyflwyno gweminarau diddorol yn anodd iawn. Diolch byth, roedd gennym yr wybodaeth fewnol i roi’r arbenigedd i’n
tiwtoriaid i bontio o’r ystafell dosbarth i weminar yn un llyfn.”

Ers mis Mawrth 2020, mae’r Prosiect wedi cyflwyno dros 150 gweminar dan arweiniad arbenigwyr. Maent wedi cynnwys
cyrsiau ‘Cydnerthedd’ a ‘Trawma Eilaidd a Mechnïol’ ar gyfer cronfa adleoli cyflym COVID-19 Cyngor Sir Ddinbych,
cyrsiau ‘Darpar Ymgeiswyr’ ar gyfer gweithwyr gofal yng Ngheredigion a chyrsiau Iaith Arwyddion Prydeinig ar gyfer
staff GIG. “Ni fyddai dim o’r llwyddiant hwn wedi bod yn bosibl heb gydweithio rhwng ein tîm, undebau llafur, cyflogwyr
a’r unigolion eu hunain.

“Mae gennym berthynas gref gydag undebau llafur a chyflogwyr sector cyhoeddus sy’n annog gweithwyr i fynychu’r
sesiynau hyn. Mae’n dangos i weithwyr y caiff eu datblygiad ei werthfawrogi felly maent wedi cael yr hyder a’r rhyddid i
wella eu set sgiliau.”
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Prosiect WULF UNSAIN
Enillydd Gwobr Newid Bywyd a Chynnydd

https://www.youtube.com/watch?v=2eyA7sjTOgg


Am dros 40 mlynedd bu The Wallich yn lletya a chefnogi pobl a brofodd ddigartrefedd. Yn ogystal â helpu ei
ddefnyddwyr gwasanaeth i ganfod cartrefi, mae’n creu cyfleoedd dysgu a chyflogaeth i helpu torri cylch digartrefedd.
Mae’r tîm Cyfranogiad a Chynnydd yn cynnal pedair rhaglen i helpu defnyddwyr gwasanaeth i ennill sgiliau hanfodol a
phrofiad gwaith – prosiect BOSS, rhaglen cyflogadwyedd a llesiant ar gyfer rhai gyda record droseddol yn Ne Cymru,
Cynllun Mentora Cymheiriaid i gymell defnyddwyr gwasanaeth; WISE, rhaglen gyflogadwyedd wedi ei strwythuro a
rhaglen Celfyddydau Creadigol. Mae defnyddwyr gwasanaeth blaenorol yn ymwneud yn helaeth â chynllunio a
chyflwyno’r rhaglen a gaiff ei rhedeg gan y tîm Cyfranogiad a Chynnydd. Dywedodd David Bennett, sy’n rheoli prosiect
BOSS, fod hyn yn allweddol i’w llwyddiant.

“Gall pobl sydd â phrofiad o gysgu ar y stryd ac o fod yn ddigartref fod yn amheus iawn o bobl eraill – yn arbennig bobl
mewn swyddi o awdurdod. Caiff ein holl rhaglenni ei rhedeg o leiaf yn rhannol neu darparu gan bobl sydd â phrofiad
bywyd o ddigartrefedd. Rydym yn canfod fod hyn yn helpu i ennyn diddordeb defnyddwyr gwasanaeth ac adeiladu
ymddiriedaeth, ond mae hefyd yn ysbrydoli. “Hwn oedd un o’r sbardunau ar gyfer sefydlu’r Cynllun Mentora Cymheiriaid.
Rydym ar hyn o bryd yn cyflogi chwech o fentoriaid cymheiriaid ar draws Cymru. Drwy gynnig cefnogaeth i
ddefnyddwyr gwasanaeth gan rywun sydd wedi ‘cerdded yn eu hesgidiau’ ac sy’n deall y rhwystrau sy’n eu wynebu,
gwelsom gynnydd mewn ymgysylltu cadarnhaol a chanlyniadau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth, Yn yr un modd, caiff
prosiect BOSS ei ddarparu gan bobl gyda phrofiad byw o’r system cyfiawnder troseddol sy’n cefnogi cleientiaid i ganfod
cyflogaeth, cwblhau cymwysterau a chael mynediad i wasanaethau cwnsela. Mae hyn hefyd yn helpu i greu llwybr
cyflogaeth ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth blaenorol. Mae cyflogi pobl sydd â phrofiad o ddigartrefedd neu gysgu ar y
stryd, neu sydd â phrofiad o’r system cyfiawnder troseddol, yn wirioneddol bwysig i ni.” 

Aeth David ymlaen: “Cawsom ganlyniadau gwych o WISE. Yn y ddwy flynedd diwethaf, mae 15 o bobl wedi cael swyddi
sefydlog ar ôl cwblhau’r rhaglen gyda 11 arall yn edrych am waith. Mae bron 80 o bobl wedi dod i gael eu cynnwys yn
ddigidol neu wella eu sgiliau cyfrifiadur a 28 wedi ennill cymwysterau safon diwydiant. “Mae llawer o fanteision i ddysgu
ac mae’r ‘canlyniadau meddal’ yr un mor bwysig. Fel y 44 o bobl a ddywedodd fod yn dywedodd eu bod yn fwy
sefydlog a fwy mewn rheolaeth, a’r 15 sydd wedi gwella iechyd a lles meddwl. Mae Danielle, 39, wedi cwblhau rhaglen
WISE a dywedodd, “Rhoddodd The Wallich gyfle i mi pan na fyddai neb arall yn gwneud hynny. Fe wnethon nhw weld fy
mhotensial er gwaethaf fy ngorffennol, a fy helpu i ddod y fenyw yr ydw i heddiw. Hoffwn i ddweud diolch yn fawr iawn i
bawb yr wyf wedi gweithio gyda nhw. Rydych i gyd yn bobl ryfeddol, daliwch ati i wneud yr hyn rydych yn ei wneud!”
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The Wallich
Enillydd Gwobr Newid Bywyd a Chynnydd

https://www.youtube.com/watch?v=V2UCAI0JWn4


Cafodd Grŵp Addysg Goroeswyr Camau Cyntaf ei sefydlu ar gyfer menywod sydd wedi goroesi camdriniaeth i ddysgu
sgiliau newydd, gwella eu hyder a chynyddu eu llesiant cyffredinol. Ers ei sefydlu ddwy flynedd yn ôl, mae’r grŵp
dysgu wedi rhoi’r sgiliau a’r hunangred i fenywod i ganfod cyflogaeth, gwneud cais am brifysgol a helpu eu plant
gyda’u gwaith cartref. Dywedodd Shirley McCann, rheolwr gwirfoddolwyr a digwyddiadau: “Mae’r menywod i gyd wedi
goroesi camdriniaeth corfforol a meddyliol sy’n cario effeithiau gydol oes trawma eu camdriniaeth gyda nhw yn eu
bywydau. Nid oedd rhai’n mynd i’r ysgol yn gyson ac ychydig o addysg a gawsant. Nid oedd ysgol yn fan o gysur nac
ysbrydoliaeth iddynt. Maent i gyd yn brin o hunanhyder a hunangred, ac mae llawer hefyd yn profi iechyd meddwl
gwael, diweithdra, anabledd ac ynysigrwydd.”

Mae pob diwrnod yn frwydr ar gyfer y menywod hyn. Mae llawer ohonynt yn cael trafferthion gyda phethau syml y
byddem i gyd yn eu cymryd yn ganiataol – pethau fel helpu eu plant gyda gwaith cartref neu fynd i siopa. Roedd rhai
ohonynt yn methu llenwi ffurflenni cais neu ddefnyddio cyfrifiadur. Felly fe wnaethom wrando ar yr hyn roeddent ei
angen a threfnu dosbarthiadau wythnosol mewn mathemateg, Saesneg a Thechnoleg Gwybodaeth.” Mae gan ddysgu
ystod eang o fanteision i Grŵp Addysg Goroeswyr Camau Nesaf. Yn ogystal â dysgu sgiliau sylfaenol, mae’r menywod
wedi magu hyder a gwneud ffrindiau newydd. Ychwanegodd Shirley: “Roedd y menywod a ddaeth mor nerfus i
ddechrau. Fe fydden nhw’n dweud pethau fel ‘Dwi’n dwp’, ‘Dwi ddim yn meddwl y gallaf ymdopi’ neu ‘fe ddywedon
nhw na fyddwn i’n da am unrhyw beth’. Mae wedi cymryd amser ac amynedd, ond rydym wedi gweld y merched yn
dechrau tyfu. “Mae gweithio ar eu sgiliau darllen, ysgrifennu a chyfrifiadur wedi eu helpu i ddod yn fwy hyderus a
theimlo wedi cysylltu’n fwy gyda’r byd. Mae symud y dosbarthiadau ar-lein yn ystod y pandemig wedi helpu’r
menywod i ddod yn gyfarwydd gyda defnyddio meddalwedd fel Zoom, sy’n golygu eu bod wedi medru aros mewn
cysylltiad gyda’u rhwydweithiau cefnogaeth yn ystod y cyfnodau clo.

“Mae’r merched hyn wedi cyflawni gymaint. O gymwysterau mewn sgiliau hanfodol i gyflogaeth, i brifysgol a dim ond
medru gwneud y pethau hynny rydyn ni’n eu cymryd yn ganiataol fel helpu plant gyda’u gwaith cartref- torri cylch
camdriniaeth. Mae rhai hyd yn oed wedi gwirfoddoli i gymryd rhan yn ein rhaglenni cefnogaeth cymheiriaid i helpu
menywod eraill i ddechrau eu taith dysgu.

Mae Amy, 32, yn aelod o Grŵp Addysg Goroeswyr Camau Nesaf. Dywedodd: “Mynd i ddosbarth yw’r pendrfyniad
gorau a wnes erioed. Mae wedi helpu i droi sefyllfa wael yn un dda iawn. Rwy’n fwy cadarnhaol, hyderus a hapusach,
mae fy iechyd meddwl wedi gwella ac rwyf am unwaith yn teimlo’n falch iawn ohonof fy hun ac yn gadarnhaol ar gyfer
y dyfodol.”
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Grŵp Addysg Stepping Stones – Camau Nesaf
Gwobr Effaith Cymunedol Hywel Francis

https://www.youtube.com/watch?v=XvC1NyPyp4s


Ar ran fy holl gydweithwyr yn y Brifysgol Agored, gadewch i mi yn gyntaf longyfarch pawb sydd wedi bod yn rhan o
Wobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion eleni.

Boed i chi gael eich enwebu, eich rhoi ar y rhestr fer, neu ennill, dylech fod yn falch iawn: o’ch llwyddiant, eich cyfraniad
at eich cymunedau, a’ch dysgu. Mae’r hanesion yr ydym yn eu clywed gan y rhai a enwebwyd am y ffordd y mae dysgu
wedi newid eu bywydau, sut y mae wedi newid cymunedau, a newid teuluoedd er gwell yn ein hatgoffa o rym
rhyfeddol, trawsnewidiol addysg.

Mae eich profiadau chi o ddysgu, yn ystod y 18 mis diwethaf yn neilltuol, efallai, yn adrodd yr hanes hwnnw. Yn ystod y
pandemig, gwnaed rhai addasiadau rhyfeddol gan ddysgwyr a darparwyr fel ei gilydd, sydd wedi creu cyfnodau
gwirioneddol o obaith a gwersi y gallwn, rwy’n gobeithio, eu defnyddio ymhellach a gwneud dysgu yn bosibilrwydd
gydol oes i bawb yng Nghymru.

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion yn ffordd amserol o’n hatgoffa i gyd i gydnabod pa mor bwysig yw addysg ac
i ddathlu ei rym wrth ein cadw yn brysur, cadw ein hymennydd yn brysur, ac yn aml, ein diddanu. Mae’r Gwobrau yn
arddangos grym grymusol gwybodaeth newydd a sgiliau newydd; maent yn dangos sut y mae dysgu yn cynyddu ein
dyheadau, yn ehangu ein gorwelion, ac yn rhoi cymhelliant ac ysbrydoliaeth i ni bob dydd.

Rydym oll yn cael ein hatgoffa gan y rhai a enwebwyd i gynyddu ein hymdrechion i wneud dysgu gydol oes yn realiti i
bob unigolyn ym mhob cymuned ar draws ein gwlad, beth bynnag yw eu hunaniaeth, ei gefndir, neu eu hamgylchiadau.
Ac er bod gan bob un o’r rhai a enwebwyd eleni stori wahanol i’w hadrodd, yr un modd â phob blwyddyn, mae pob un
yn ysbrydoli yn yr un modd â’i gilydd. Mae pob un yn ein hatgoffa pam bod addysg mor bwysig. Mae gan bob un y gallu
i ryddhau uchelgais rhywun arall, cynyddu dyheadau rhywun arall, a rhoi hyder i rywun arall i gredu bod dysgu iddyn
nhw hefyd.

Felly, llongyfarchiadau i chi i gyd unwaith eto, a chofiwch gyda’ch profiadau a’ch gwybodaeth eich bod chi yn awr yn
rhan o’r gymuned gynyddol o bobl ym mhob rhan o’n gwlad sy’n llysgenhadon i ddysgu. Ewch i ddweud eich stori wrth
bawb a wnaiff wrando a helpu eraill i fwynhau’r grym a’r gobaith yr ydych wedi eu rhyddhau drosoch eich hun.
Dymuniadau gorau i chi i gyd at y dyfodol a diolch eto i’n cydweithwyr yn Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru.

Louise Casella
Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru
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https://www.youtube.com/watch?v=jVbLczvZOI4


Fel un o gefnogwyr Wythnos Addysg Oedolion ers tro a Gwobrau Ysbrydoli!, rydym yn falch o ddathlu llwyddiannau’r
rhai a enwebwyd ac enillwyr y gwobrau.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - y Coleg Cymunedol Cenedlaethol a’r Mudiad Gwirfoddol - yn
benllanw dros 100 mlynedd o dreftadaeth, y cyfan yn siapio’r ffordd yr ydym yn gweithio heddiw. Mae gennym hanes
balch o helpu pobl o bob math, mewn cymunedau ar draws Cymru - gan siapio bywydau a chynnig addysg sy’n
ysbrydoli.

Mae’n allweddol i ni feithrin, cydnabod a dathlu’r sgil o ddysgu ar hyd oes i sicrhau gweithluoedd a chymunedau
gwybodus, hyblyg, deallus ac iach.

Mae Addysg Cymunedol Oedolion yn cefnogi amrywiaeth eang o ran darpariaeth addysg ffurfiol, anffurfiol a heb fod yn
ffurfiol ac mae’n hanfodol i bawb - yn enwedig y rhai anoddaf eu cyrraedd, ac sydd bellaf oddi wrth addysg a
chyflogaeth. Dengys ein gwaith ac ymchwil arall werth addysg hygyrch a sut y gall gwella sgiliau wneud gwahaniaeth
gwirioneddol i fywydau pobl.

Efallai bod dysgu yn fwy na mater o gynyddu sgiliau a gwybodaeth sy’n ymwneud â phroffesiwn; mae’n gynyddol
bwysig bod yn eang eich gwybodaeth, bod â synnwyr o bersbectif, a gallu trosglwyddo profiadau dysgu i greu syniadau
newydd a ffyrdd o wneud pethau. Trwy’r heriau parhaus y mae’r pandemig yn eu codi gwelir angen i ddiwygio syniadau
blaenorol ac ymateb i ragolygon gwahanol. 

Ceir cyfoeth o dystiolaeth wyddonol ac anecdotaidd bod dysgu o fudd i’r cof, deall iaith, datrys problemau a gwneud
penderfyniadau. Mae dysgu yn helpu i gadw ein hymennydd i weithio’n dda, ac wrth i ni barhau i fyw’n hirach o hyd,
rydym yn dod yn gynyddol ymwybodol o’r fantais yma. Nid yw dysgu’n dod i ben wrth glwyd yr ysgol. Mewn
gwirionedd, i lawer, dim ond ar ôl gadael y clwydi hynny y mae dysgu’n dechrau ac mae cymdeithas yn well oherwydd
hynny.

Llongyfarchiadau mawr i’r holl enillwyr Ysbrydoli! a’r rhai a enwebwyd – mwynhewch eich llwyddiant a mwynhau’r
pwynt yma ar eich taith barhaus - wrth i ni roi clod i’ch llwyddiant a dathlu tapestri cyfoethog dysgu oedolion a’i holl
amrywiaeth gyfoethog.
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Agored Cymru

Mae’r tîm yn Agored Cymru yn falch o barhau ein cysylltiad maith â Gwobrau Ysbrydoli!.

Mae’r gwobrau yma’n digwydd yn ystod y cyfnod mwyaf annormal a heriol yn ein hanes. Rydym wedi gweld dyfarnu
TGAU a Lefel A yn dioddef yn ddifrifol oherwydd yr argyfwng Coronafeirws, ac rydym wedi clywed hanesion pryderus
am ddysgwyr yn wynebu anhawster gwirioneddol. Fodd bynnag, yn Agored Cymru rydym yn falch ein bod wedi parhau
i wobrwyo dysgwyr o bob oed, ac mewn amrywiaeth o leoliadau, cymwysterau sy’n eu galluogi i symud ymlaen. 

Mae cynnydd a dysgu sy’n newid bywyd yn sylfaenol i bopeth y mae Agored Cymru yn sefyll drosto. Dyna’r rheswm, fel
corff dyfarnu yng Nghymru, ein bod yn parhau i weithio gyda’r Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddathlu storïau o lwyddiant.
Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn ymwneud â dysgwyr o bob oed yn cyflawni pethau gwych, a hynny’n aml er gwaethaf
anawsterau. Rydym yn falch y gall ein cymwysterau chwarae rhan bwysig wrth gydnabod eu llwyddiannau.

Ni fu dysgu gydol oes erioed mor bwysig wrth i ni barhau i ganfod ein ffordd trwy ansicrwydd 2020 a thu hwnt. Mae’r
rhwydwaith addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn gryf ac mae’n cynnwys darparwyr sydd ag un nod yn unig, sef helpu
dysgwyr i gyflawni eu nodau. Boed yn ddysgu am hwyl, dysgu o ran diddordeb, dysgu ar gyfer gwaith, neu ddysgu i
greu cyfleoedd mewn addysg ar lefelau uwch - beth bynnag yw’r diben, mae Agored Cymru yn sefyll dros yr hawl i
addysg a hyfforddiant gydol oes o safon uchel. Mae’r gweithgareddau yma yn hanfodol ar gyfer yr economi, iechyd a
llesiant, ac i gymunedau.

Mae Agored Cymru yn parhau i roi miloedd o gymwysterau i ddysgwyr bob blwyddyn. Rydym yn deall mai dim ond un
agwedd o’r manteision cyffredinol a deimlir gan ddysgwyr yw cymwysterau, ond mae’n hanfodol i ddysgwyr gael
cydnabyddiaeth am eu llwyddiannau. Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn cynnig cyfle gwerthfawr i gydnabod y llwyddiannau
hyn trwy ddathlu rhai o’r storïau mwyaf grymus am ddysgwyr yng Nghymru. 

Llongyfarchiadau i bob enillydd gwobr a’r dymuniadau gorau un at y dyfodol!



Mae dathlu llwyddiannau dysgwyr sy’n oedolion yn helpu i ysbrydoli eraill i gychwyn arni ac mae’r Ganolfan Dysgu
Cymraeg Genedlaethol yn falch iawn o gefnogi Gwobrau Ysbrydoli! eleni.

Mae dysgu sgil newydd yn rhoi hyder i bobl a gall agor drysau newydd o ran gyrfa a diddordebau. Gall ymuno â
dosbarth hefyd helpu pobl i gysylltu â’i gilydd.

Rydym yn gwybod bod pobl am ddysgu Cymraeg am sawl rheswm, boed i roi cefnogaeth i blentyn mewn addysg
Gymraeg, ailgysylltu â’u gwreiddiau neu ehangu eu cyfleoedd gwaith.

Mae rhoi dewis a hyblygrwydd i ddysgwyr pan ddaw’n fater o ddysgu yn hollbwysig. Mae’r rhan fwyaf o ddosbarthiadau
Cymraeg yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau rhithiol ar hyn o bryd, ac mae cyrsiau cymysg, sy’n cyfuno gwersi dan
arweiniad tiwtor mewn dosbarth rhithwir neu ‘real’ gyda modylau astudio ar-lein i unigolion, hefyd wedi eu cyflwyno.
Mae’r categori ‘Dechrau Arni – Dechreuwyr Cymraeg’ yng ngwobrau Ysbrydoli! yn ffordd wych o ddathlu llwyddiannau’r
rhai sy’n cychwyn ar eu taith iaith. Gall cymryd y camau cyntaf hynny i’r dosbarth ofyn am hyder, ond unwaith y maen
nhw yno, bydd cyffro’r dysgu yn gafael yn fuan iawn!

Dangosodd y flwyddyn ddiwethaf sut y gallwn ni i gyd addasu i ffyrdd newydd o ddysgu er mwyn cyfoethogi ein
bywydau, cryfhau ein sgiliau a chynnal ein llesiant.

Ein neges i ddysgwyr, ac i ddysgwyr Cymraeg yn benodol, yw manteisio ar bob cyfle i ddysgu ac ymarfer eich sgiliau
newydd, gan gynnwys gweithgareddau ar-lein a rhithwir.

20

National Centre for Learning Welsh



Mae enwebiadau wedi agor ar gyfer
Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2022.
Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn
croesawu enwebiadau ar gyfer pobl,
prosiectau cymunedol a sefydliadau yng
Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 
1 Mawrth 2022. 

Ewch i www.sefydliaddysguagwaith.cymru/
i gael mwy o wybodaeth am y gwobrau 
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