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gan

Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a
Hyfforddiant yng Nghymru

Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng
Nghymru. Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu:
 ysgolion a safleoedd meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael arian gan awdurdodau
addysg lleol (AALlau);
 ysgolion cynradd;
 ysgolion uwchradd;
 ysgolion arbennig;
 unedau cyfeirio disgyblion;
 ysgolion annibynnol;
 addysg bellach;
 dysgu oedolion yn y gymuned;
 gwasanaethau cymorth ieuenctid;
 hyfforddiant gwaith ieuenctid a chymunedol;
 AALlau;
 addysg a hyfforddiant athrawon;
 dysgu yn y gwaith;
 cwmnïau gyrfaoedd;
 dysgu troseddwyr; ac
 elfennau addysg, arweiniad a hyfforddiant y Ganolfan Byd Gwaith.
Mae Estyn hefyd:
 yn rhoi cyngor ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac eraill; ac
 yn cyhoeddi achosion o arfer dda yn seiliedig ar dystiolaeth arolygu.
Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn gywir
adeg ei chyhoeddi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynglŷn â’r
ddogfen/cyhoeddiad hwn at:
Yr Adran Gyhoeddiadau
Estyn
Llys Angor
Heol Keen
Caerdydd
CF24 5JW neu drwy anfon e-bost at cyhoeddiadau@estyn.gsi.gov.uk
Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Estyn ar gael ar ein gwefan:
www.estyn.gov.uk
Cyfieithwyd y ddogfen hon gan Trosol (Saesneg i Gymraeg)
‰ Hawlfraint y Goron 2007: Gellir ailddefnyddio’r adroddiad hwn yn ddi-dâl
mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y caiff ei ailddefnyddio’n gywir
ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y
deunydd fel hawlfraint y Goron a rhaid nodi teitl yr adroddiad penodol.

Cyflwyniad
Diffinnir dysgu oedolion yn y gymuned fel darpariaeth addysgol ar gyfer oedolion a
wneir gan:
•

awdurdodau lleol;

•

sefydliadau gwirfoddol gan gynnwys Cymdeithasau Addysg y Gweithwyr a’r
YMCA;

•

colegau addysg bellach; a

•

sefydliadau addysg uwch.

Ariennir y ddarpariaeth gan yr awdurdod lleol a/neu Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Mae’n cynnwys dysgu a ariennir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru trwy’r awdurdod
lleol, ond a gyflwynir gan sefydliad addysg bellach. Mae hefyd yn cynnwys dysgu a
ariennir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru trwy’r coleg addysg bellach, ond a
gyflwynir gan yr awdurdod lleol.
Mae Estyn yn ystyried darpariaeth o safbwynt dysgwr. Yn unol â’r dull hwn, cynhelir
arolygiadau dysgu oedolion yn y gymuned ar sail y ddarpariaeth ddysgu sydd ar gael
i ddysgwyr o fewn ardal ‘teithio i ddysgu’. Yn y rhan fwyaf o achosion, ardal
awdurdod lleol neu CCAH unigol yw hon. Mae’r arolygiad yn ystyried y rhwydwaith
sy’n datblygu o ddarpariaeth dysgu oedolion yn y gymuned yn yr ardal. Gallai rhai
darparwyr sy’n cyflwyno dysgu oedolion yn y gymuned yn yr ardal arolygu hefyd
weithredu ar sail ranbarthol, gan ddarparu ystod eang o addysg a hyfforddiant. Mae’r
gweithgarwch hwn yn parhau y tu allan i gwmpas yr arolygiad uniongyrchol.
Arolygwyd dysgu oedolion yn y gymuned ym Mro Morgannwg fel rhan o raglen
genedlaethol chwe blynedd (2004-2010) o arolygiadau. Diben y rhaglen yw nodi
nodweddion da a diffygion dysgu oedolion yn y gymuned er mwyn i’r darparwyr allu
gwella ansawdd yr addysg a’r hyfforddiant a gynigir a chodi’r safonau a gyflawnir gan
ddysgwyr. Bwriedir i ganlyniadau’r arolygiad roi mwy o wybodaeth i ddysgwyr am
ansawdd darparwyr dysgu oedolion yn y gymuned.
Mae pob arolygiad a gynhelir o dan y trefniadau yn cymhwyso’r egwyddorion
canlynol:
• defnyddio fframwaith arolygu cyffredin sy’n gyffredin i bob sector addysg a
hyfforddiant yng Nghymru;
• pwyslais ar arfarniadau darparwyr o’u gwaith;
• cyfranogiad enwebai’r darparwr sy’n gweithio gyda’r tîm arolygu; ac
• arolygu sampl o ddarpariaeth.

Cynhelir arolygiadau dysgu oedolion yn y gymuned gan ddefnyddio dull sy’n seiliedig
yn bennaf ar brotocolau arolygu ardal Estyn. Mae’r dull hwn yn ystyried darpariaeth o
safbwynt dysgwr ac mae hefyd yn ystyried rhwydwaith y ddarpariaeth sydd ar gael
mewn ardal.
Cynhaliwyd yr arolygiad hwn rhwng 12 Mawrth 2007 a 22 Mawrth 2007 gan dîm a
arweiniwyd gan Arolygwyr Ei Mawrhydi o Estyn, sef corff statudol sy’n annibynnol ar,
ond a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Roedd y tîm yn cynnwys arolygwyr
ychwanegol ac aseswyr cymheiriaid a ryddhawyd o ddarparwyr eraill dysgu oedolion
yn y gymuned yng Nghymru.
Mae’r tîm wedi adrodd ar y safonau a gyflawnir gan ddysgwyr, ansawdd yr addysg a’r
hyfforddiant a ddarperir, ansawdd yr arweinyddiaeth a’r rheolaeth ac a yw’r coleg yn
darparu gwerth am arian.
Lluniwyd yr adroddiad yn unol ag Adran 77 Deddf Dysgu a Sgiliau 2000.
Mae meysydd arolygu dysgu oedolion yn y gymuned yn cynnwys:
• Addysg Sylfaenol i Oedolion (ASO), gan gynnwys Dysgu Teuluol;
• Cymraeg i Oedolion;
• Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE);
• Dysgu Oedolion; a
• Datblygiad Cymunedol.
Mae Dysgu Oedolion yn cwmpasu pob dosbarth ar gyfer oedolion a gyflwynir yn y
gymuned. Mae’r rhain yn cynnwys technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, ieithoedd a
chelf a dylunio.
Mae Datblygiad Cymunedol yn cynnwys prosiectau cymunedol fel Cymunedau yn
Gyntaf a Chyfrifon Cymuned sy’n Dysgu.
Ar gyfer Cwestiwn Allweddol 1 y Fframwaith Arolygu Cyffredin, dyfernir gradd
gyffredinol ar draws pob darparwr. Dyfernir gradd gyffredinol hefyd ar draws y
darparwyr ar gyfer pob maes dysgu. Dyfernir gradd ar gyfer y Cwestiwn Allweddol
hwn i ddarparwyr unigol, ar gyfer pob maes dysgu a gyflawnir ganddynt.
Dyfernir gradd gyffredinol i bob un o Gwestiynau Allweddol 2-7 ar draws pob
darparwr.

Disgrifwyr gradd
Mae’r raddfa pum pwynt a ddefnyddir i gynrychioli’r holl farnau arolygu yn yr
adroddiad hwn fel a ganlyn:
Gradd 1
Gradd 2
Gradd 3
Gradd 4
Gradd 5

da gyda nodweddion rhagorol
nodweddion da a dim diffygion pwysig
nodweddion da yn gorbwyso diffygion
rhai nodweddion da, ond diffygion mewn meysydd pwysig
llawer o ddiffygion pwysig

Mae Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 yn gofyn i’r darparwyr baratoi datganiadau
ysgrifenedig o’r camau y maent yn bwriadu eu cymryd i fynd i’r afael â’r argymhellion
yn yr adroddiad arolygu a’r graddfeydd amser ar gyfer cwblhau’r camau arfaethedig.
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Cyd-destun
Proffil daearyddol a demograffig Bro Morgannwg
1

Mae’r adran hon yn defnyddio’r wybodaeth o adroddiad Gwybodaeth am Ddysgu a’r
Farchnad Lafur yng Nghymru, Awst 2006 1 a dogfennau a luniwyd gan AADGOS ar
gyfer yr arolygiad hwn.
Poblogaeth

Yn ystod y 10 mlynedd hyd at 2004, mae poblogaeth Bro Morgannwg
wedi cynyddu 4.6% (5,400) o bobl, sy’n golygu bod y boblogaeth
breswyl ychydig dros 122,300. Mae’r rhan fwyaf o’r cynnydd yn y
boblogaeth (4,500) ymhlith y rheiny sy’n fras o oedran gwaith, gyda
mwyafrif y bobl yn 45 oed neu’n hŷn. Mae nifer y plant yn yr ardal wedi
gostwng rhywfaint (600), ond mae’r boblogaeth oedran ymddeol yn
cynnwys 1,400 yn fwy.

Prif fannau
poblogaeth

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg (Cyngor y Fro) yw’r awdurdod
unedol mwyaf deheuol yng Nghymru. Y prif fannau poblogaeth yw’r
Barri, Penarth, y Bont-faen, Llanilltud Fawr a Dinas Powys.

Iaith

Mae cyfrifiad 2001 yn dangos bod dros 83% o boblogaeth y Fro yn
dweud nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth am y Gymraeg ac am bob
mesur o’r gallu i ddefnyddio’r iaith Gymraeg (siarad, darllen ac
ysgrifennu) ac mae medrau trigolion islaw’r cyfartaledd ar gyfer gweddill
Cymru.

Gweithgarwch Mae 79% o boblogaeth yr ardal o oedran gwaith yn weithredol yn
economaidd
economaidd. Mae dros bedwar allan o 10 (45%) o’r boblogaeth
gyflogedig mewn galwedigaethau rheolaethol, proffesiynol a
chysylltiedig. Mae cyfraddau gweithgarwch dynion 5% uwchlaw
cyfartaledd Cymru, tra bo cyfraddau gweithgarwch ar gyfer merched
2% yn uwch.
2.4% oedd y gyfradd ddiweithdra yn y Fro ar gyfer mis Ionawr 2005, a
oedd yr un gyfradd â mis Mawrth 2004. Ceir y cyfraddau uchaf o
ddiweithdra yn y Barri, yn enwedig yn wardiau Castleland (6.9%) a
Gibbonsdown (4.7%). Mae ychydig dros 2% o’r boblogaeth oedran
gwaith yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith (JSA), sydd yr un fath â
chyfradd Cymru gyfan.
Addysg

1

At ei gilydd, mae gweithlu cymwys iawn ym Mro Morgannwg. Fodd
bynnag, mae gan ychydig dros 25% o’r boblogaeth oedolion fedrau
llythrennedd gwael, ac mae gan 26% o’r boblogaeth fedrau rhifedd
gwael. Mae hyn yn cymharu’n ffafriol iawn ag ardaloedd eraill yng
Nghymru lle mae canran y boblogaeth sydd â medrau sylfaenol gwael
yn llawer uwch.

Gwybodaeth am Ddysgu a’r Farchnad Lafur yng Nghymru, Bro Morgannwg Awst 2006
1
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Mynegai
Amddifadedd

2

Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn dangos sawl ward hynod
ddifreintiedig ym Mro Morgannwg. Y ward fwyaf ddifreintiedig o’r rhain
yw Court (safle 132) sydd ymhlith y 10% uchaf o’r wardiau mwyaf
difreintiedig yng Nghymru a Gibbonsdown (safle 204) sydd yn y
ddengradd nesaf. Mae tair ward arall, Castleland, Buttrills a Cadoc
hefyd yn ymddangos yn dda ar y mynegai hwn. Mae dwy o ardaloedd
dynodedig Cymunedau yn Gyntaf 2 y Fro yn wardiau Gibbonsdown a
Castleland.

Mae Datganiad Rhanbarthol o Anghenion a Blaenoriaethau (DRhAB) 3 y De Ddwyrain a
Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi diffinio’r blaenoriaethau ar gyfer dysgu yn y gymuned yn
yr ardal fel a ganlyn:
• gwella lefelau llythrennedd a rhifedd;
• ehangu cyfranogiad;
• darparu rhaglen TGCh gynhwysfawr; a
• darparu dysgu Cymraeg.
Natur y darparwyr

3

Y prif ddarparwyr dysgu oedolion yn y gymuned a ariennir gan yr AADGOS yn ardal Bro
Morgannwg yw:
• Coleg Y Barri;
• Cyngor y Fro;
• Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (De);
• Prifysgol Caerdydd;
• Vale Plus; ac
• YMCA, Coleg Cymunedol Cymru. 4

4

Mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro (VLN) yn dod â darparwyr dysgu Bro Morgannwg,
asiantaethau cyfeirio ac arweiniad a chyfranogion o sectorau eraill at ei gilydd i ffurfio
partneriaeth sy’n cynllunio, yn datblygu ac yn gweithredu rhwydwaith cydlynus ac
2

3

4

Rhaglen Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Cymunedau yn Gyntaf sy’n targedu’r wardiau mwyaf
difreintiedig yng Nghymru. Mae’n helpu pobl sy’n byw yn y wardiau hynny i ddod o hyd i atebion i
broblemau lleol.
Datganiad Rhanbarthol o Anghenion a Blaenoriaethau’r De Ddwyrain – datganiad blynyddol sy’n cael ei
baratoi gan isadran AADGOS Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy’n amlinellu’r blaenoriaethau ar gyfer
addysg a hyfforddiant ym mhedwar rhanbarth Cymru
Arolygwyd y ddarpariaeth YMCA ym mis Tachwedd – mis Rhagfyr 2006. Mae nifer y sesiynau a
welwyd ym Mro Morgannwg yn rhy fach i gael eu graddio ar wahân. Fodd bynnag, mae arolygwyr wedi
ystyried y ddarpariaeth yng Nghwestiynau Allweddol 3 a 5.
2
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integredig o ganolfannau dysgu yn y gymuned ledled y Fro. Mae pob un o’r darparwyr
a restrir uchod yn aelodau o’r grŵp hwn.
5

Yn ystod yr arolygiad, roedd darparwyr yn cynnig tua 436 o ddosbarthiadau dysgu
oedolion yn y gymuned ym Mro Morgannwg.

6

Mae Cyngor y Fro yn darparu 56% o’r holl weithgareddau dysgu oedolion yn y gymuned
ym Mro Morgannwg 5 . Mae’r Cyngor yn gweithio gyda Choleg Y Barri trwy drefniant
rhyddfraint i gyflwyno’r holl ddarpariaeth ar gyfer Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill
a’r mwyafrif o’r ddarpariaeth ar gyfer Addysg Sylfaenol i Oedolion, gan gynnwys Dysgu
Teuluol, Cymraeg i Oedolion a Dysgu Oedolion. Mae llawer o’r ddarpariaeth dysgu
oedolion sydd wedi’i rhyddfreinio yn cynnwys dosbarthiadau technoleg gwybodaeth a
chyfathrebu a dosbarthiadau ar gyfer pobl ag anghenion dysgu ychwanegol.

7

Mae Coleg Y Barri yn darparu 13% o’r ddarpariaeth yn uniongyrchol. Mae hyn yn
cynnwys dosbarthiadau Addysg Sylfaenol i Oedolion a Dysgu Oedolion. Mae hefyd yn
darparu nifer fach iawn o ddosbarthiadau mewn Cymraeg i Oedolion a Datblygiad
Cymunedol.

8

Mae Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (De) yn darparu 12% o’r ddarpariaeth ym Mro
Morgannwg ar gyfer Cymraeg i Oedolion, Dysgu Oedolion a Datblygiad Cymunedol.
Mae Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (De) mewn partneriaeth â Chanolfan Amy Evans
yn darparu celfyddydau cymunedol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl.
Mae Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (De) yn cynnig rhaglen celfyddydau breiniol sy’n
cynnwys rhaglenni dysgu mewn ieithoedd, hanes a rhaglen arall ar gyfer dysgwyr
Cymraeg.

9

Mae Prifysgol Caerdydd yn darparu bron i chwarter y dosbarthiadau Cymraeg i
Oedolion ym Mro Morgannwg.

10

Elusen annibynnol yw Vale Plus sy’n darparu cyfleoedd addysgol, cymdeithasol a
hamdden ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Mae gwasanaethau Vale Plus ar gael i
bobl dros un ar bymtheg oed o Fro Morgannwg a Chaerdydd yn bennaf. Adeg yr
arolygiad, roedd 67 o bobl yn defnyddio gwasanaeth Vale Plus yn ystod yr wythnos a 18
yn defnyddio’i wasanaeth ar ddydd Sadwrn. Mae bron i hanner defnyddwyr y
gwasanaeth o’r Barri, mae 15% yn dod o Benarth a Dinas Powys, mae 12% yn dod o
ardal wledig y Fro ac 17% yn dod o Gaerdydd.

11

Mae’r YMCA, Coleg Cymunedol Cymru yn darparu 6% o ddarpariaeth dysgu oedolion
yn y gymuned ym Mro Morgannwg.
Meysydd dysgu

12

Fe wnaethom arolygu’r ddarpariaeth yn y meysydd dysgu canlynol:
• Addysg Sylfaenol i Oedolion (ASO), gan gynnwys Dysgu Teuluol;
• Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE);
5

Ystadegau a gymerwyd o’r CDGOC (Cofnod Dysgu Gydol Oes) a gasglwyd gan yr AADGOS
3
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• Cymraeg i Oedolion;
• Dysgu Oedolion; a
• Datblygiad Cymunedol.
13

14

Ystod y ddarpariaeth fesul darparwr yn ôl maes dysgu:
Darparwr

ASO

SSIE

Cymraeg i
Oedolion

Dysgu
Oedolion

Datblygiad
Cymunedol

Coleg Y
Barri
Cyngor y
Fro
Cymdeithas
Addysg y
Gweithwyr
(De)
Prifysgol
Caerdydd
Vale Plus

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9

9

Mae’r AADGOS yn adrodd bod cyfanswm o 5,280 o ymrestriadau ym mhob maes
dysgu yn 2004-2005.

4
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Crynodeb
Tabl o’r graddau a ddyfarnwyd
15

Barnodd y tîm arolygu waith y darparwyr fel a ganlyn:
Gradd
Arolygu

Cwestiwn Allweddol
1 Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?

3

2 Pa mor effeithiol yw’r addysgu, yr hyfforddi a’r asesu?

3

3 Pa mor dda y mae profiadau dysgu yn cwrdd ag anghenion
a diddordebau dysgwyr a’r gymuned ehangach?
4 Pa mor dda yw’r gofal, y cyfarwyddyd a’r gefnogaeth i
ddysgwyr?

2
2

5 Pa mor effeithiol yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth strategol?

2

6 Pa mor dda y mae arweinwyr a rheolwyr yn arfarnu ac yn
gwella ansawdd a safonau?
7 Pa mor effeithlon y mae’r arweinwyr a rheolwyr wrth
ddefnyddio adnoddau?

2
2

Crynodeb o raddau cyffredinol yn ôl meysydd dysgu
Maes dysgu a arolygwyd
Addysg Sylfaenol i Oedolion (gan gynnwys
Dysgu Teuluol)
Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill
Cymraeg i Oedolion
Dysgu Oedolion
Datblygiad Cymunedol

Gradd arolygu
3
3
2
2
2

Crynodeb o raddau darparwyr yn ôl meysydd dysgu
Darparwr

ASO

SSIE

Coleg Y Barri
Cyngor y Fro
Cymdeithas
Addysg y
Gweithwyr (De)
Prifysgol
Caerdydd
Vale Plus

3

3

•

Cymraeg i
Oedolion
3

Dysgu
Oedolion
2
2

Datblygiad
Cymunedol
*
2

2

2

2

2
3

Mae’n dangos bod y ddarpariaeth wedi cael ei harolygu, ond nad oedd y sampl yn ddigon mawr i raddio’r
darparwr unigol. Mae barnau wedi’u cynnwys yn y testun ac wedi llywio’r radd gyffredinol ar gyfer y maes
dysgu.

5
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Safonau
16

Mae’r safonau a gyflawnir gan ddysgwyr yn foddhaol neu’n well. Mae mwyafrif y
dysgwyr yn gwneud cynnydd da ac yn cyflawni eu nodau dysgu. At ei gilydd, mae
cyfraddau cyrhaeddiad dysgwyr yn dda neu’n dda iawn mewn Cymraeg i Oedolion a
Dysgu Oedolion. Maent ar eu gorau yn foddhaol mewn ASO a SSIE. Mae cyfraddau
cwblhau yn dda neu’n well mewn Cymraeg i Oedolion, Dysgu Oedolion a Datblygiad
Cymunedol. Fodd bynnag, mewn ASO, ni chwblhaodd bron i hanner y dysgwyr eu
cyrsiau yn 2005-2006. Mewn SSIE, mae’r cyfraddau cwblhau yn wael. Mae’r rhan
fwyaf o’r dysgwyr sy’n mynychu yn llawn cymhelliant, maent yn frwdfrydig ac yn
helpu ei gilydd i ddysgu. Mae llawer o ddysgwyr yn gweithio’n dda yn annibynnol ac
yn defnyddio’u medrau newydd yn eu bywydau bob dydd. Fodd bynnag, mewn tua
hanner y sesiynau gweithdy Dysgu Teuluol ac ASO, nid yw dysgwyr yn gwneud
cynnydd oherwydd nid ydynt yn ymarfer medrau ysgrifennu estynedig ddigon. Mewn
rhai achosion mewn Cymraeg i Oedolion, mae dysgwyr wedi’u cofrestru ar gyrsiau
nad yw eu lefel yn briodol. Mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr mewn Cymraeg i Oedolion,
Dysgu Oedolion a Datblygiad Cymunedol yn mynychu dosbarthiadau yn rheolaidd.
Fodd bynnag, mewn ASO a SSIE, mae cyfraddau presenoldeb islaw’r cyfraddau
presenoldeb cyfartalog (71%) a welir mewn arolygiadau dysgu oedolion yn y
gymuned eraill.
Ansawdd addysg a hyfforddiant

17

At ei gilydd, mae ansawdd yr addysgu a’r hyfforddiant yn foddhaol. Mae llawer o
diwtoriaid yn paratoi eu cyrsiau’n dda ac yn cynllunio’n dda i fodloni anghenion
dysgu’r dosbarth. Fodd bynnag, ym mhob darparwr, nid yw lleiafrif o diwtoriaid yn
defnyddio amrywiaeth briodol o ddulliau addysgu i fodloni anghenion dysgwyr. Mewn
SSIE, mae hyn yn rhwystro cynnydd dysgwyr wrth siarad a gwrando, ac yn ASO, ni
chaiff dysgwyr ddigon o gyfleoedd i ymarfer eu medrau ysgrifennu estynedig. Mewn
rhai achosion, mae tiwtoriaid yn darparu profiadau dysgu effeithiol iawn. Mae gan y
rhan fwyaf o diwtoriaid wybodaeth dda iawn am eu pwnc. Maent yn defnyddio’u
gwybodaeth a’u profiad yn dda i gymell dysgwyr. Mae’r modd y mae tiwtoriaid yn
cofnodi cyflawniadau dysgwyr yn amrywio gormod. Mae mwyafrif y tiwtoriaid ond yn
cofnodi cyflawniadau dysgwyr unigol yn erbyn canlyniadau dysgu allweddol ar gyfer
uned. Yn aml, nid yw’r rhain yn ddigon manwl i helpu tiwtoriaid i gynllunio yn fanwl ar
gyfer anghenion dysgwyr. Lle defnyddir Cynlluniau Dysgu Unigol (CDU), ychydig
iawn o diwtoriaid sy’n eu defnyddio’n effeithiol i helpu dysgwyr i wella.

18

Ceir ystod eang o gyfleoedd dysgu oedolion a chymuned ar hyd a lled Bro
Morgannwg sy’n mynd i’r afael yn effeithiol ag anghenion cymunedau lleol, yn
hyrwyddo iechyd a lles ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer gyrfaoedd newydd ac
adfywio cymunedol. Fodd bynnag, mae nifer y cyfleoedd i’r rhai sy’n dysgu Cymraeg
fynychu cyrsiau dwys yn gyfyngedig, ac nid yw’r ddarpariaeth SSIE yn bodloni
anghenion nifer y dysgwyr sy’n cynyddu’n gyflym yn llawn. Mae Rhwydwaith Dysgu’r
Fro (VLN) yn darparu fforwm effeithiol ar gyfer cynllunio a marchnata cyrsiau yn
systematig ar draws pob darparwr. Mae’r rhwydwaith yn ymateb yn dda i
flaenoriaethau economaidd a chymdeithasol cenedlaethol a rhanbarthol.
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19

Mae ansawdd cymorth y darparwr ar gyfer dysgwyr ym Mro Morgannwg yn dda.
Mae pob darparwr yn llunio ystod o daflenni a chylchlythyrau ansawdd da ar gyfer
dysgwyr. Yn y mwyafrif o gyrsiau, mae tiwtoriaid yn monitro prydlondeb a
phresenoldeb dysgwyr yn dda. Mae llawer o diwtoriaid yn rhoi cymorth da i
ddysgwyr nad ydynt yn gallu mynychu dosbarthiadau yn rheolaidd. Ceir ystod eang
o gymorth da ar gyfer dysgwyr ag anghenion ychwanegol. Fodd bynnag, nid yw
darparwyr yn gweithio gyda’i gilydd yn ddigon da i fonitro ac adolygu pa mor aml y
mae dysgwyr ag anghenion ychwanegol yn manteisio ar y cymorth hwn. Mae’r VLN
yn darparu hyfforddiant da ar gyfer staff mewn cyngor ac arweiniad sylfaenol. Fodd
bynnag, nid yw’r hyfforddiant yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.
Arweinyddiaeth a rheolaeth

20

Mae uwch reolwyr VLN yn darparu cyfeiriad strategol da ar gyfer y ddarpariaeth.
Maent yn cyfathrebu’r strategaeth yn dda i’r rhan fwyaf o’r staff ym mhob darparwr.
Mae darparwyr yn cynllunio darpariaeth yn dda ac maent yn hyrwyddo cydweithio
effeithiol. Mae ansawdd yr adroddiadau hunanasesu yn amrywio, ond mae’r rhan
fwyaf ohonynt yn llunio barnau clir a chywir am nodweddion da. Mae’r VLN wedi
llunio adroddiad hunanasesu a chynllun datblygu ansawdd ar y cyd da yn seiliedig ar
adroddiadau hunanasesu’r pedwar prif ddarparwr. Mae sefydliadau llai wedi elwa’n
dda ar rannu arferion a deunyddiau aelodau’r darparwr mwy. Fodd bynnag, nid yw
Coleg Y Barri a Chyngor y Fro yn gweithio gyda’i gilydd yn ddigon effeithiol i gytuno
ar y data sy’n ymwneud â’r ddarpariaeth ryddfraint. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd
monitro cynnydd dysgwyr yn gywir.

21

Mae’r VLN yn rhoi gwerth da am arian. Mae’r VLN wedi meithrin ymrwymiad cryf i
waith partneriaeth rhwng amrywiaeth eang o asiantaethau a sefydliadau. Mae
aelodau yn gweithio gyda’i gilydd yn dda i wneud defnydd da o’u hadnoddau i
gefnogi dysgu oedolion yn y gymuned.
Safonau a gyflawnir gan ddysgwyr yn y meysydd dysgu a arolygwyd

22

Mewn Addysg Sylfaenol i Oedolion (gan gynnwys Dysgu Teuluol), mae mwyafrif
y dysgwyr yn caffael gwybodaeth a medrau mewn gwaith darllen a rhif. Fodd
bynnag, mewn tua hanner y sesiynau gweithdy Dysgu Teuluol ac ASO, nid yw
dysgwyr yn gwneud cynnydd â medrau ysgrifennu estynedig oherwydd nid ydynt yn
ymarfer y rhain ddigon. Mewn dosbarthiadau rhifedd, mae llawer o ddysgwyr yn
deall eu cynnydd eu hunain yn dda. Mewn Dysgu Teuluol, mae dysgwyr yn datblygu
medrau cymdeithasol a rhyngbersonol da. Nid oes digon o ddysgwyr yn symud
ymlaen i ddysgu mwy heriol. Mae cyfraddau cyrhaeddiad yn foddhaol, ond mae’r
cyfraddau cwblhau a phresenoldeb yn wael.

23

Mewn Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, mae cyfraddau cyrhaeddiad yn
foddhaol. Mae mwyafrif y dysgwyr yn ennill o leiaf un uned achredu. Maent yn dod
yn fwy hyderus wrth ddefnyddio Saesneg. Fodd bynnag, nid yw mwyafrif y dysgwyr
yn gwneud digon o gynnydd wrth ddatblygu eu hynganu a’u gallu i ddefnyddio
Saesneg yn rhwydd. Nid yw mwyafrif y dysgwyr yn cael eu cynnwys ddigon wrth
gynllunio’u dysgu eu hunain. O ganlyniad, nid ydynt yn gallu deall a mesur eu
cynnydd eu hunain yn llawn. Mae lleiafrif o ddysgwyr yn mynd ymlaen i gyrsiau prif
ffrwd. At ei gilydd, ceir presenoldeb a phrydlondeb gwael. Mae’r cyfraddau cwblhau
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cwrs yn wael, ac yn dangos dirywiad o 2003. Mae hyn yn rhannol oherwydd bod
llawer o ddysgwyr yn weithwyr mudol ac maent yn symud ymlaen i chwilio am waith
yn rhywle arall ac yn gadael dosbarthiadau ym Mro Morgannwg.
24

Mewn Cymraeg i Oedolion, mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr yn gwneud cynnydd da.
Mae llawer yn cyrraedd eu nodau dysgu. At ei gilydd, mae dysgwyr yn datblygu
medrau llafar a gwrando da. Maent yn defnyddio’r medrau hyn yn dda gyda’i gilydd,
eu tiwtor a chyda phobl sy’n ymweld â’u dosbarth. Mae dysgwyr yn uchel eu
cymhelliant ac yn frwdfrydig am eu dysgu. Maent yn elwa ar fynychu ystod eang o
weithgareddau dysgu ychwanegol.

25

Mewn Dysgu Oedolion, mae cyfraddau cwblhau o leiaf yn dda yn y rhan fwyaf o
gyrsiau, ac mewn rhai cyrsiau, maent yn dda iawn. Mae cyrhaeddiad dysgwyr ar
lawer o gyrsiau yn dda, ac mae dysgwyr yn gwneud cynnydd da ar y cyfan. Mae
dysgwyr mewn cyrsiau TG a chyrsiau Iaith Arwyddion Prydain yn gwneud cynnydd
da o un lefel achrededig i’r nesaf. Mae llawer o ddysgwyr yn datblygu medrau i
wella’u rhagolygon gyrfa ac i gyfoethogi eu bywydau bob dydd. Fodd bynnag, mewn
rhai dosbarthiadau, nid yw dysgwyr yn cofnodi eu cyflawniadau na’u nodau. Felly,
nid ydynt yn ddigon ymwybodol o’r cynnydd a wnânt. Mae dysgwyr wedi’u cymell yn
dda iawn, maent yn frwdfrydig ac yn cefnogi ei gilydd yn dda i wneud cynnydd da.
Mae cyfraddau presenoldeb yn dda mewn llawer o gyrsiau.

26

Mewn Datblygiad Cymunedol, daw dysgwyr o bob cwr o’r gymuned, ac mae hyn yn
cynnwys dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, dysgwyr sydd dan anfantais yn
sgil allgáu cymdeithasol neu economaidd a dysgwyr sy’n cael cymorth gan
wasanaethau iechyd meddwl. Mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr yn gwneud cynnydd da
tuag at nodau dysgu priodol ac maent yn aml yn eu cyflawni. Mae’r rhan fwyaf o’r
dysgwyr yn dangos medrau ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol dda. Maent yn
ymgymryd yn dda â’u tasgau ac maent yn llawn cymhelliant. Gall llawer o ddysgwyr
wneud dewisiadau yn sgil y ffaith eu bod yn mynychu dosbarthiadau. Mae rhai
dysgwyr yn defnyddio’u medrau a’u cymwyseddau newydd wrth fyw o ddydd i ddydd
yn eu cymunedau.
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Argymhellion
27

Er mwyn gwella, mae angen i ddarparwyr:
A1 gynnal adolygiad manwl o gyrsiau Cymraeg i Oedolion a SSIE trwy Rwydwaith
Dysgu’r Fro i sicrhau bod cydbwysedd a gwasgariad priodol o gyrsiau yn cael eu
cyflwyno;
A2 sicrhau bod tiwtoriaid yn defnyddio ystod eang o ddulliau addysgu, yn enwedig
mewn ASO a SSIE, i helpu dysgwyr i ddatblygu ystod lawn o fedrau;
A3 gwella’r ffordd y mae tiwtoriaid yn cofnodi ac yn defnyddio gwybodaeth am
gyflawniadau dysgwyr er mwyn iddynt allu gwella cynnydd dysgwyr yn
gyflymach;
A4 cyflwyno systemau i adolygu nifer y dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol
sy’n manteisio ar gymorth dysgu i ddarganfod pa mor aml y maent yn defnyddio’r
cymorth; a
A5 gwella’r ffordd y mae Coleg Y Barri a Chyngor y Fro yn gweithio gyda’i gilydd i
gytuno ar y data sy’n ymwneud â’r ddarpariaeth sydd wedi’i rhyddfreinio er mwyn
gallu monitro cynnydd dysgwyr yn fwy effeithiol.
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Safonau
Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?
Gradd 3: Nodweddion da yn gorbwyso diffygion
28

At ei gilydd, mae safonau cyflawniad dysgwyr yn y sesiynau a arolygwyd fel a ganlyn:
Safonau
cyflawniad
dysgwyr

29

Gradd 1

Gradd 2

Gradd 3

Gradd 4

Gradd 5

10%

62%

24%

3%

1%

Mae’r safonau a gyflawnir ym mhob un o’r meysydd dysgu a arolygwyd fel a ganlyn:
Maes dysgu a arolygwyd
Addysg Sylfaenol i Oedolion (gan gynnwys
Dysgu Teuluol)
Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill
Cymraeg i Oedolion
Dysgu Oedolion
Datblygiad Cymunedol

Gradd arolygu
3
3
2
2
2

30

At ei gilydd, mae cyfraddau cyrhaeddiad dysgwyr yn dda neu’n foddhaol. Mae
mwyafrif y dysgwyr yn cyflawni eu nodau dysgu. Mewn Cymraeg i Oedolion a Dysgu
Oedolion, mae cyfraddau cyrhaeddiad yn uwch neu’n llawer uwch na’r cymharydd
cenedlaethol, ac mewn Datblygiad Cymunedol mae cyrhaeddiad dysgwyr yn dda ar
gyrsiau achrededig. Fodd bynnag, mae cyfraddau cyrhaeddiad mewn ASO a SSIE
yn foddhaol ar y gorau.

31

Mae cyfraddau cwblhau yn dda neu’n well mewn Cymraeg i Oedolion, Dysgu
Oedolion a Datblygiad Cymunedol. Fodd bynnag, mewn ASO, ni wnaeth bron i
hanner y dysgwyr gwblhau eu cyrsiau yn 2005-2006. Mewn llawer o achosion, mae
hyn oherwydd bod dysgwyr ond wedi dechrau eu cyrsiau yn hwyr yn ystod y
flwyddyn academaidd ac yna’u cwblhau yn ystod y flwyddyn academaidd ganlynol.
Mewn SSIE, mae cyfraddau cwblhau yn wael. Maent yn dangos dirywiad, tra bo
ymrestriadau yn cynyddu. Mewn llawer o achosion, mae hyn oherwydd mai
gweithwyr mudol yw llawer o’r dysgwyr ac maent yn aml yn symud i ardaloedd eraill i
chwilio am waith hanner ffordd trwy eu cwrs.

32

Mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr mewn Cymraeg i Oedolion, Dysgu Oedolion a
Datblygiad Cymunedol yn mynychu dosbarthiadau yn rheolaidd. Fodd bynnag,
mewn ASO a SSIE, mae cyfraddau presenoldeb islaw’r gyfradd bresenoldeb
gyfartalog (71%) a welwyd mewn llawer o arolygiadau eraill o ddysgu oedolion yn y
gymuned. Mae hyn yn rhwystro cynnydd llawer o’r dysgwyr hyn.

33

Mae mwyafrif y dysgwyr yn gwneud cynnydd da, a chynnydd da iawn yn eu dysgu
mewn rhai achosion. Mae cyflymder y dysgu yn dda ar y cyfan, ac mewn
dosbarthiadau Dysgu Oedolion, fel ffotograffiaeth ddigidol, mae’n dda iawn. Mewn
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Cymraeg i Oedolion, mae dysgwyr yn gwneud cynnydd da yn eu medrau llafar a
gwrando. Mewn Dysgu Oedolion, mae dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau ymarferol a chrefft
yn datblygu medrau da â llaw. Mewn Datblygiad Cymunedol, mae dysgwyr yn
fwyfwy abl i wneud dewisiadau a dylanwadu ar ddigwyddiadau yn eu bywydau. Fodd
bynnag, mewn bron i hanner y sesiynau ASO a Dysgu Teuluol, mae dysgwyr yn
amharod i ymarfer eu medrau ysgrifennu estynedig ac nid ydynt yn gwneud digon o
gynnydd yn y medrau hyn. Mewn SSIE, nid yw rhai dysgwyr yn gwneud cynnydd da
wrth gaffael medrau iaith newydd. Mae hyn oherwydd nad ydynt yn gweithio ar lefel
sy’n addas i’w gallu.
34

Mae llawer o ddysgwyr yn deall y cynnydd y maent yn ei wneud yn dda. Maent yn
aml yn cymryd y cyfle i fynychu sesiynau ychwanegol, er enghraifft, dosbarthiadau
Cymraeg ar ddydd Sadwrn, arddangosfeydd a thripiau i’r theatr. Fodd bynnag, nid
yw mwyafrif y dysgwyr mewn dosbarthiadau SSIE yn aml yn cael eu cynnwys ddigon
wrth gynllunio’u dysgu eu hunain. O ganlyniad, nid ydynt yn aml yn gwneud cynnydd
mor gyflym ag y dylent.

35

Ar draws pob darparwr, ceir perthynas dda rhwng dysgwyr. Mae’r rhan fwyaf o’r
dysgwyr wedi’u cymell yn dda. Mae llawer o ddysgwyr yn gweithio’n dda yn
annibynnol ac yn datblygu eu gwaith gartref. Maent yn gweithio gyda’i gilydd yn dda
ac yn aml yn helpu ei gilydd i ddysgu. Mae llawer o ddysgwyr yn datblygu medrau
cyfathrebu da ac yn magu hyder. Er enghraifft, mewn Dysgu Teuluol, mae dysgwyr
yn datblygu medrau cymdeithasol a rhyngbersonol da. O ganlyniad, maent yn
datblygu perthynas well â staff ysgol.
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Ansawdd addysg a hyfforddiant
Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor effeithiol yw’r addysgu, yr hyfforddi a’r asesu?
Gradd 3: Nodweddion da yn gorbwyso diffygion
Ansawdd yr addysgu yn
y meysydd dysgu a
arolygwyd

Gradd 1

Gradd 2

Gradd 3

Gradd 4

Gradd 5

14%

45%

35%

6%

0%

36

At ei gilydd, mae ansawdd yr addysgu a’r asesu mewn llawer o gyrsiau dysgu
oedolion yn y gymuned ym Mro Morgannwg yn foddhaol.

37

Mae llawer o diwtoriaid yn paratoi eu cyrsiau yn dda. Maent yn datblygu cynlluniau
gwaith da. Mae tiwtoriaid TG ar draws y darparwyr yn gweithio gyda’i gilydd yn dda i
gynhyrchu a rhannu adnoddau o ansawdd da i roi cyfleoedd da i ddysgwyr gael arfer
fwy amrywiol. Fodd bynnag, ym mhob darparwr, nid yw lleiafrif o diwtoriaid bob
amser yn defnyddio amrywiaeth briodol o ddulliau addysgu i fodloni anghenion
dysgwyr. Mewn SSIE ac ASO, mae mwyafrif o diwtoriaid yn dibynnu gormod ar
ddefnyddio taflenni gwaith. Felly, nid yw’r dysgwyr hyn yn ymarfer eu medrau siarad
a gwrando ddigon i wneud cynnydd yn y medrau hyn.

38

Mae llawer o diwtoriaid yn llawn gwybodaeth am anghenion dysgu eu dysgwyr ac
maent yn ymateb yn dda i’r anghenion hyn. Mae llawer o diwtoriaid yn defnyddio
addysgu un-i-un yn effeithiol i fynd i’r afael ag anghenion dysgwyr. Mae mwyafrif y
tiwtoriaid mewn Datblygiad Cymunedol ac yn narpariaeth Cymraeg i Oedolion
Prifysgol Caerdydd a Choleg Y Barri yn cyfateb eu haddysgu yn dda i anghenion
dysgwyr. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, nid yw tiwtoriaid yn gosod targedau
digon heriol i helpu dysgwyr i wneud cynnydd ar gyflymder da. Yn benodol, mewn
ASO a SSIE, mae lleiafrif o diwtoriaid yn gosod gwaith ar lefel rhy isel. Mewn rhai
sesiynau Dysgu Oedolion, nid yw tiwtoriaid yn ymestyn medrau a gwybodaeth
dysgwyr ddigon.

39

Yn yr achosion gorau, mae tiwtoriaid yn darparu profiadau dysgu effeithiol iawn. Ym
mhob darparwr Cymraeg i Oedolion, mae rhai tiwtoriaid yn ymestyn dealltwriaeth
dysgwyr trwy wneud defnydd da iawn o’r iaith darged. Mae rhai tiwtoriaid Cymraeg i
Oedolion yn rhoi cyfleoedd da iawn i ddysgwyr ymarfer eu medrau iaith trwy
ymarferion ailadrodd amrywiol, ac mae gan rai tiwtoriaid strategaethau effeithiol iawn
i annog dysgwyr i ddefnyddio Cymraeg yn unig yn ystod gwersi.

40

Mae’r rhan fwyaf o’r tiwtoriaid yn defnyddio’u gwybodaeth a’u profiad ymarferol o’u
maes pwnc yn dda i gymell dysgwyr. Mae gan bron bob tiwtor berthynas dda â’u
dysgwyr. Maent yn creu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar. Mae hyn yn helpu
dysgwyr i fagu hyder i gyflawni eu nodau dysgu personol.

41

Mae’r modd y mae tiwtoriaid yn cofnodi cyflawniadau dysgwyr yn amrywio gormod.
Mae mwyafrif o diwtoriaid ym mhob darparwr yn annog dysgwyr i gadw enghreifftiau
o’u gwaith mewn portffolios trefnus, gan gynnwys ffotograffau o waith crefft. Mae hyn
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yn helpu dysgwyr i fonitro eu cynnydd eu hunain yn effeithiol. Mae’r rhan fwyaf o
diwtoriaid Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (De) a thiwtoriaid TYGE yn cadw
cofnodion manwl o’r modd y mae dysgwyr yn gwneud cynnydd o un cam i’r llall.
Fodd bynnag, mae mwyafrif y tiwtoriaid ond yn cofnodi cyflawniadau dysgwyr unigol
yn erbyn canlyniadau dysgu allweddol ar gyfer uned. Nid yw’r rhain yn ddigon manwl
i helpu tiwtoriaid i gynllunio’n fanwl ar gyfer anghenion dysgwr.
42

Lle mae tiwtoriaid yn defnyddio Cynlluniau Dysgu Unigol (CDU), lleiafrif o diwtoriaid
yn unig sy’n eu defnyddio yn effeithiol i olrhain cynnydd dysgwyr neu i lywio eu
strategaethau addysgu. Yn yr achosion hyn, mae’n anodd i ddysgwyr fesur eu
cynnydd eu hunain, felly nid yw dysgwyr yn glir ynglŷn â’r hyn y mae angen iddynt ei
wneud i wella.
Cwestiwn Allweddol 3: Pa mor dda y mae profiadau dysgu yn cwrdd ag
anghenion a diddordebau dysgwyr a’r gymuned
ehangach?
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig

43

Ceir ystod eang o gyfleoedd dysgu oedolion a chymuned ledled Bro Morgannwg.
Mae’r ystod amrywiol o gyrsiau yn mynd i’r afael yn effeithiol ag anghenion
cymunedau lleol, mae’n hyrwyddo iechyd a lles ac yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr
ddatblygu gyrfaoedd newydd a chymryd rhan mewn adfywio cymunedol.

44

Ceir cyfleoedd da i ddysgwyr ym mhob maes dysgu gael achrediad am eu gwaith.
Mewn Dysgu Oedolion, mae’r prif gyfleoedd achredu ar gyrsiau sy’n datblygu medrau
technoleg gwybodaeth. Mae hyn yn briodol oherwydd bod y cyrsiau hyn yn cael
blaenoriaeth economaidd allweddol ym Mro Morgannwg.

45

Mae pob darparwr dysgu ym Mro Morgannwg wedi ymuno â’i gilydd i ffurfio
Rhwydwaith Dysgu’r Fro. Cenhadaeth Rhwydwaith Dysgu’r Fro yw datblygu,
hyrwyddo, cynllunio a monitro rhaglen dysgu gydol oes gydlynus a strategol i ymateb
i anghenion dysgwyr a’r gymuned ehangach ym Mro Morgannwg. Mae’r rhwydwaith
yn llwyfan effeithiol ar gyfer cynllunio a marchnata cyrsiau yn systematig ar draws
pob darparwr. Mae’r gwaith hwn yn gwneud y gorau o ymwybyddiaeth pobl leol o’r
cyfleoedd dysgu sydd ar gael ac yn gwneud yn siŵr bod dysgwyr yn cael dewis da o
ran darpariaeth.

46

Mae darparwyr yn gweithio’n dda mewn ffordd nad yw’n gystadleuol trwy ddefnyddio
canlyniadau archwiliad cyrsiau i leihau dyblygu a llenwi bylchau a nodwyd yn y
ddarpariaeth gyffredinol. Mae Grŵp Ansawdd Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi cael
dechrau da ar ddadansoddi’r cwricwlwm mewn ffordd gydlynus a strategol. Mae’n
adolygu’r ystod o gyrsiau technoleg gwybodaeth ar hyn o bryd i sicrhau bod
cydbwysedd priodol a gwasgariad daearyddol o ran darpariaeth. O ganlyniad, mae’r
YMCA yn symud oddi wrth ddarparu dosbarthiadau TG gan fod darparwyr eraill yn y
rhwydwaith yn ymdrin yn ddigonol â’r angen hwn. Mae’r YMCA yn cynllunio
darpariaeth i ganolbwyntio mwy ar hyfforddiant arbenigol, fel Gwaith Ieuenctid, fel
nad ydynt yn dyblygu cyrsiau a gyflwynir gan ddarparwyr eraill.
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47

Ceir cysylltiadau da a phwrpasol rhwng darparwyr ym Mro Morgannwg ac
asiantaethau statudol eraill, gan gynnwys awdurdodau iechyd, ac amrywiaeth eang o
sefydliadau gwirfoddol a chymunedol. Mae hyn yn helpu i ailennyn diddordeb
dysgwyr mewn dysgu ac yn eu cymunedau. Mewn ardaloedd Cymunedau yn
Gyntaf, mae’r gymuned yn cymryd rhan yn dda iawn yn y broses o ddarparu a
chynllunio cyrsiau.

48

Mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn gwneud defnydd da iawn o adborth gan bobl leol i
sefydlu ystod o gyrsiau rhagflas i ymateb i anghenion a diddordebau dysgwyr. Mae
llawer o ddysgwyr yn datblygu lefelau da o hyder ar y cyrsiau rhagflas hyn. Er
enghraifft, mae dysgwyr sy’n dilyn cwrs rhagflas wyth wythnos mewn dylunio
gwefannau yn ennill y medrau i greu gwefan sy’n bodloni safonau masnachol. Mae
rhai o’r dysgwyr hyn yn bwriadu defnyddio’r medrau yn eu swydd bresennol neu
mewn swydd yn y dyfodol.

49

Yn y mwyafrif o achosion, mae cyfleoedd dilyniant da ar gael o un lefel i’r llall, o fewn
ac ar draws darparwyr. Mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi defnyddio canlyniadau’r
archwiliad i lunio dogfen llwybrau dilyniant. Mae’r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth
ddefnyddiol i helpu tiwtoriaid i gynghori dysgwyr sydd am barhau â’u dysgu ar lefel
uwch. Mae darparwyr unigol yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu sydd ar gael trwy
ddarpariaeth arall yn ogystal ag ar eu pen eu hunain. Fodd bynnag, mae rhai
tiwtoriaid nad ydynt eto’n gwbl ymwybodol o sut i ddefnyddio’r wybodaeth hon gyda
dysgwyr.

50

Mae’r ddarpariaeth ym Mro Morgannwg yn ymateb yn dda i flaenoriaethau
economaidd a chymdeithasol cenedlaethol a rhanbarthol. Mae Rhwydwaith Dysgu’r
Fro wedi cael Cyllid Cymdeithasol Ewropeaidd yn llwyddiannus i gyflwyno nifer o
brosiectau sy’n canolbwyntio ar ehangu cyfranogiad grwpiau nad oes digon o
gynrychiolaeth ohonynt a gwella medrau sylfaenol grwpiau penodol yn y gymuned.
Mae’r prosiectau hyn yn rhoi’r sylfaen ar gyfer nifer o gyrsiau arbenigol sy’n annog
pobl i ddysgu. Er enghraifft, llwyddwyd i barhau â phrosiect ‘Ymestyn Hawliau’ ar ôl
i’r cyllid cychwynnol ddod i ben trwy brosiect ‘Dysgu am Oes’ a gyflwynwyd gan
Gymdeithas Tai Llamau. Mae’r prosiect yn ennyn diddordeb dysgwyr amharod yn
llwyddiannus, y mae rhai ohonynt yn ddigartref neu’n gleientiaid y Tîm Troseddau
Ieuenctid. Mae prosiect ‘Partneriaeth ar gyfer Rhieni Ifanc’ yn helpu mamau yn eu
harddegau i aros mewn dysgu. Mae gan lawer o’r dysgwyr a oedd yn gysylltiedig â’r
rhain a phrosiectau eraill ddyheadau isel ac maent yn aml yn amharod i ddysgu ar y
dechrau. Mae eu profiadau dysgu ar y prosiectau yn cynyddu eu hyder a’u
hunanwerth.

51

Mae’r rhwydwaith dysgu yn gwneud defnydd da o broffilio cymunedol i gynllunio a
chyflwyno’i ddarpariaeth medrau sylfaenol yn gywir i ardaloedd sydd â’r niferoedd
uchaf o bobl ag anghenion medrau sylfaenol. Mae darparwyr ASO a darpariaeth
Dysgu Teuluol yn targedu wardiau fel wardiau Cymunedau yn Gyntaf Gibbonsdown a
Castleland yn effeithiol. Mae’r ffocws hwn yn helpu i wella medrau sylfaenol pobl yn
y cymunedau hyn. Mae dysgwyr sy’n gweithio yn y diwydiant gofal yn elwa ar
ddarpariaeth medrau sylfaenol yn eu gweithle. Mae’r medrau y maent yn eu hennill
yn eu helpu i ddod yn fwy effeithiol yn eu rôl yn y gwaith a gwnânt gynnydd da wrth
weithio tuag at Gymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol mewn Gofal. At ei
gilydd, mae’r ddarpariaeth medrau sylfaenol yn rhoi cyfleoedd da i bobl wella’u
bywydau, cynyddu eu medrau ar gyfer cyflogaeth a chymryd rhan weithredol mewn
bywyd cymunedol.
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52

Mae darparwyr yn gwneud cryn dipyn o waith gyda phartneriaid arbenigol i gyrraedd
unigolion a chymunedau nad ydynt yn cymryd rhan mewn addysg yn gyffredinol. Er
enghraifft, mae gwaith partneriaeth y rhwydwaith gyda MIND, SCOPE ac
Ymddiriedolaeth GIG y Fro yn dod â phobl sydd â phroblemau iechyd sylweddol i
mewn i ddysgu, a hynny’n llwyddiannus. Mae gweithio cymunedol diweddar gyda
mosg wedi arwain at gwrs TG yn benodol ar gyfer merched Mwslimaidd a fyddai’n
amharod i ymgymryd â dysgu gyda phobl yn y gymuned ehangach.

53

Ceir ystod gyffredinol dda o gyrsiau ar wahanol lefelau ar gyfer dysgu Cymraeg.
Fodd bynnag, yn y ddarpariaeth gyffredinol, mae nifer y cyfleoedd i ddysgwyr
fynychu cyrsiau dwys yn gyfyngedig ar hyn o bryd. Mae’r cyrsiau Cymraeg i
Oedolion yn rhoi cyfleoedd da iawn ar gyfer achredu ac i ddysgwyr ddefnyddio ac
ymestyn eu medrau Cymraeg. Er enghraifft, mae’r ddarpariaeth fisol ‘Sadwrn Siarad’
a dosbarthiadau eraill Cymraeg i Oedolion yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth
dysgwyr o Gymru a’r diwylliant Cymreig. Mewn rhai achosion, mae dysgwyr wedi
cael swydd am eu bod wedi dysgu Cymraeg.

54

Ym mhob un o’r meysydd dysgu eraill, mae darparwyr yn gweithio’n galed i
gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg, themâu a’r diwylliant Cymreig ar draws y
cwricwlwm. Er enghraifft, ceir darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn cyrsiau yoga a
TG. Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys darparwyr yn codi proffil yr iaith Gymraeg a’r
diwylliant Cymreig trwy weithgareddau mewn dosbarthiadau crefft siwgr, celf a chrefft
a SSIE.

55

Mae’r rhwydwaith yn darparu cyrsiau ar gyfer dysgwyr SSIE mewn dau leoliad
cymunedol yn y Barri ac un ym Mhenarth. Yn Y Barri, gall dysgwyr ddewis
dosbarthiadau ar amseroedd amrywiol ar ddiwrnodau gwahanol, neu ddosbarth
gyda’r nos. Fodd bynnag, ym Mhenarth, caiff dysgwyr ddewis o ddosbarth ar nos
Fawrth yn unig. O ganlyniad, mae’r dosbarth ym Mhenarth yn rhy fawr i roi lefel dda
o gymorth unigol i ddysgwyr. Ar hyn o bryd, dau gyfle achredu yn unig a gaiff
dysgwyr SSIE bob blwyddyn. O ganlyniad, mae rhai dysgwyr yn colli’r cyfle i ennill
cymhwyster.
Cwestiwn Allweddol 4: Pa mor dda yw’r gofal, y cyfarwyddyd a’r gefnogaeth i
ddysgwyr?
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig

56

At ei gilydd, mae ansawdd y cymorth ar gyfer dysgwyr ym Mro Morgannwg yn dda.
Mae gan bob darparwr ystod dda o bolisïau a gweithdrefnau ar waith i gefnogi dysgu
yn dda. Mae’r polisïau hyn yn canolbwyntio ar gyfle cyfartal, gwrth-aflonyddwch a
bwlio, cwynion a sylwadau ac amddiffyn oedolion sy’n agored i niwed. Mae’r rhan
fwyaf o’r staff yn gwybod sut i weithredu’r polisïau hyn. Mae gan bob darparwr
weithdrefnau ar waith i gynnal gwiriadau’r SCT. Ar draws pob darparwr, mae 94% o’r
staff wedi cael gwiriadau cyfredol y SCT.

57

Mae pob darparwr yn cynhyrchu ystod ddefnyddiol o daflenni a chylchlythyrau am
gyrsiau. Mae’r llenyddiaeth hon yn addysgiadol wrth helpu llawer o ddysgwyr i
gofrestru ar gyrsiau trwy gydol y flwyddyn. Nid yw Rhwydwaith Dysgu’r Fro bob
amser yn gwneud defnydd da o’i wefan i ddenu dysgwyr newydd. Mae hyn
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oherwydd nad oes gan y wefan gysylltiadau â phob un o wefannau darparwyr y
rhwydwaith i hysbysebu gwybodaeth am gyrsiau ac arweiniad i gynulleidfa
ehangach.
58

Yn y mwyafrif o gyrsiau, mae tiwtoriaid yn monitro prydlondeb a phresenoldeb
dysgwyr yn dda. Mae llawer o diwtoriaid yn gwybod pam mae dysgwyr yn absennol
ac maent yn cynnal cyswllt â nhw yn ystod yr absenoldeb hwnnw. Mewn llawer o
achosion, mae tiwtoriaid yn gwneud yn siŵr bod dysgwyr yn dal i fyny pan fyddant yn
colli sesiynau. Mewn lleiafrif o achosion, mae tiwtoriaid yng Nghyngor y Fro a
thiwtoriaid darpariaeth Cymraeg i Oedolion ym Mhrifysgol Caerdydd, Coleg Y Barri a
Chymdeithas Addysg y Gweithwyr (De) yn defnyddio e-bost a chardiau post i roi mwy
o gymorth i’w dysgwyr y tu allan i’r dosbarth. Mae’r cyswllt ychwanegol hwn yn
galluogi dysgwyr i wella’u gwaith gartref.

59

Mae pob tiwtor ym mhob darparwr yn rhoi cymorth personol anffurfiol da i ddysgwyr
yn y dosbarth. Mae tiwtoriaid yn Vale Plus yn rhoi lefelau da o gymorth i ddysgwyr
sydd ag anghenion penodol a chymhleth iawn ac maent yn ymestyn eu cymorth yn
dda i ddysgwyr yn eu siop ‘Nova’. Mae’r coleg, Cymdeithas Addysg y Gweithwyr
(De), MIND ac Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Caerdydd a’r Fro yn gweithio gyda’i
gilydd yn dda i helpu dysgwyr â phroblemau iechyd meddwl i ddychwelyd i ddysgu.

60

Ceir rhai enghreifftiau da o ddysgwyr yn cael mynediad at ystod o gymorth dysgu
ychwanegol. Mewn un achos, addaswyd mainc waith ar gyfer dysgwr ag anabledd.
Mae cysylltiadau da ag adran gwasanaethau cymdeithasol y Fro yn golygu bod
gofalwyr yn rhoi cymorth da i ddysgwyr mewn dosbarthiadau gosod brics. Mae
gwirfoddolwyr hefyd yn mynychu dosbarthiadau ac yn rhoi cymorth da i ddysgwyr llai
hyderus mewn cyrsiau medrau sylfaenol, TG ac Iaith Arwyddion Prydain. Mae
meithrinfeydd am ddim ar gael yng Nghanolfan Palmerston, y Ganolfan Dysgu
Agored, yr Hive, Eglwys y Drindod, a Phrosiect Gibbonsdown.

61

Mae’r coleg yn defnyddio’i gronfa ariannol wrth gefn yn dda i gefnogi dysgwyr sy’n
oedolion yn y gymuned. Er enghraifft, mae’r feithrinfa yng Nghanolfan Palmerston yn
Y Barri yn cael grant blynyddol. Mae dysgwyr sy’n oedolion yn y gymuned hefyd yn
cael cymorth gan Grantiau Dysgu’r Cynulliad a Chyfrifon Dysgu Unigol. Mae hyn yn
eu helpu i ymgymryd ag ystod eang o gyrsiau lefel 1 i lefel 3. Mae Cymdeithas
Addysg y Gweithwyr (De) hefyd yn defnyddio’i Chronfa Ariannol Wrth Gefn yn dda i
gefnogi dysgwyr. Mae’n helpu dysgwyr â chostau teithio, prynu llyfrau a chostau
meithrinfa.

62

Mae staff mewn canolfannau yn ymgymryd â hyfforddiant sylfaenol mewn amlygu a
rhoi gwybodaeth a ddarperir gan Rwydwaith Dysgu’r Fro. Mae hyn yn helpu dysgwyr
i roi cymorth effeithiol i ddysgwyr sy’n gwneud ymholiadau cychwynnol am gyfleoedd
dysgu sydd ar gael yn y fwrdeistref sirol. Fodd bynnag, nid yw’r hyfforddiant yn rhoi
cymhwyster cydnabyddedig i staff mewn cyngor ac arweiniad i helpu eu datblygiad
gyrfa eu hunain.

63

Mae mwyafrif o ddarparwyr yn defnyddio sesiynau rhagflas yn dda i ddangos i
ddarpar ddysgwyr beth yw cynnwys, lefel ac arddull cwrs. Mae’r sesiynau rhagflas
yn boblogaidd ac maent yn helpu dysgwyr llai hyderus i ddychwelyd i ddysgu.
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64

Mae tiwtoriaid yn y mwyafrif o gyrsiau yn cwblhau asesiad cychwynnol gyda dysgwyr.
Yn yr achosion gorau, mae’r asesiadau hyn yn nodi dyheadau dysgwyr ar gyfer y
cwrs ynghyd â’u hanghenion cymorth. Mae hyn yn galluogi darparwyr i gynllunio’n
dda a rhoi cymorth angenrheidiol i ddysgwyr yn effeithiol. Fodd bynnag, nid oes
systemau ar waith ar draws Rhwydwaith Dysgu’r Fro i fonitro’r nifer sy’n manteisio ar
y cymorth dysgu ychwanegol a gynigir i ddysgwyr. Felly, nid yw darparwyr bob
amser yn ymwybodol a yw dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yn manteisio ar
y cymorth a gynigir.
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Arweinyddiaeth a rheolaeth
Cwestiwn Allweddol 5: Pa mor effeithiol yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth
strategol?
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
65

Mae uwch reolwyr yn Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn rhoi cyfeiriad strategol da i’r
ddarpariaeth. Mae’r rhwydwaith yn rhoi ystyriaeth dda i ddatganiad rhanbarthol
Llywodraeth Cynulliad Cymru o anghenion a blaenoriaethau a strategaethau pwysig,
fel Iechyd a Lles a Strategaethau’r Person Hŷn. Mae gan uwch reolwyr weledigaeth
dda a chlir y maent yn ei chyfleu yn dda i’r rhan fwyaf o staff ar draws darparwyr ym
Mro Morgannwg.

66

Mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi dod â darparwyr dysgu oedolion yn y gymuned yn
Fro at ei gilydd i gynllunio darpariaeth a hyrwyddo cydweithio. Ceir cynrychiolaeth
dda o’r sector gwirfoddol ac asiantaethau statudol, gan gynnwys y Ganolfan Byd
Gwaith a Gyrfa Cymru, ac maent wedi’u cynnwys yn llawn yn y broses o bennu
cyfeiriad y rhwydwaith.

67

Mae rheolwyr yn gweithio gyda’i gilydd yn dda i lunio dogfennaeth strategol ar draws
darparwyr. Mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi llunio dogfennau strategol da, er
enghraifft ar gyfer TG, sy’n amlinellu cyfeiriad y gwasanaeth. Mae’r dogfennau hyn
hefyd yn helpu i wneud yn siŵr bod staff yn ymwybodol o gyfleoedd ar gyfer dysgwyr
a gynigir gan ddarparwyr eraill. Mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi casglu ystod dda
o ddata, er enghraifft, ar gofrestru dysgwyr a’r cyrsiau sydd ar gael. Mae’r
rhwydwaith wedi mapio darpariaeth yn dda ar draws y rhan fwyaf o ddarparwyr ac
felly mae ganddynt drosolwg da o ddarpariaeth.

68

Mae’r rhan fwyaf o’r darparwyr yn dangos ymrwymiad da i ddatblygiad staff. Mae
strwythurau staffio a phrosesau rheoli priodol ar waith ar gyfer cynllunio strategol a
gweithredol o fewn darparwyr unigol. Ceir prosesau effeithiol i wella perfformiad staff
a thimau unigol.

69

Ceir perthynas weithio gref ac effeithiol rhwng staff ar bob lefel ar draws Rhwydwaith
Dysgu’r Fro, mewn darparwyr unigol, a chyda chyrff allanol, y mae dysgwyr yn elwa
arnynt. Mae staff ar bob lefel yn gweithio gyda’i gilydd yn dda. Maent yn
cyfathrebu’n dda yn ffurfiol ac yn anffurfiol. Mae’r cyfathrebu da hwn yn cynnwys
cyfathrebu rhwng tiwtoriaid mewn meysydd pwnc. Fodd bynnag, nid yw staff bob
amser yn cael cyfleoedd ffurfiol i drafod eu gwaith a’u targedau â rheolwyr.

70

Mae rheolwyr gweithredol a thiwtoriaid pob un o bartneriaid Rhwydwaith Dysgu’r Fro
yn cydweithio’n agos yn ystod y flwyddyn i gyhoeddi a marchnata darpariaeth ar y
cyd i ddysgwyr, rhoi cyngor ac arweiniad am ddarpariaeth cyrsiau ac annog dysgwyr
newydd i mewn i ddysgu gydol oes. Mae enghreifftiau o’r gweithgareddau hyn ar y
cyd yn cynnwys Gŵyl Ddysgu flynyddol, wythnos Addysg Oedolion, tymor
Cofrestrwch Nawr, digwyddiadau teuluol, stondinau marchnad, sioeau ar daith a
diwrnodau hwyl.
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71

Gwelwyd cynllun da a chreadigol rhwng yr awdurdod lleol a’r ysgolion, wrth weithio
mewn ffederasiynau anghystadleuol, i weithredu strategaeth yr ysgolion â ffocws
cymunedol. Mae dysgwyr o bob oed yn elwa ar hyn. Mae’r dull ffederaleiddio hwn
mewn cyfnod cynnar o ran ei ddatblygiad. Mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi’i
gynnwys yn effeithiol yn y cyfnodau cynllunio i fodloni heriau prosiect Metrix Sain
Tathan 6 . Mae’r heriau hyn yn cynnwys paratoi pobl â’r medrau sydd eu hangen
arnynt i fodloni gofynion y gweithlu arfaethedig ar gyfer y ganolfan hyfforddiant
newydd. Mae’r ffaith fod Cyngor y Fro wedi penodi Llyfrgellydd Dysgu i gyflwyno
prosiect peilot i ennyn diddordeb darpar ddysgwyr, eisoes yn cael effaith
arwyddocaol ar wella medrau TG llawer o bobl, ac felly’n gwella’u cyfleoedd i gael
swydd.
Cwestiwn Allweddol 6: Pa mor dda y mae arweinwyr a rheolwyr yn arfarnu ac
yn gwella ansawdd a safonau?
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig

72

Mae ansawdd Adroddiadau Hunanasesu (AHAau) yn amrywio rhwng darparwyr.
Mae’r rhan fwyaf o’r darparwyr yn llunio barnau clir a chywir am gryfderau eu
darpariaeth. Mae’r AHA ar y cyd rhwng Coleg Y Barri a Chyngor y Fro, Cymdeithas
Addysg y Gweithwyr (De) a Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn gwneud defnydd da o
Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn i nodi nodweddion da eu darpariaeth. Fe wnaeth
grŵp ansawdd Rhwydwaith Dysgu’r Fro gymharu AHAau y pedwar prif ddarparwr
gan edrych ar elfennau cyffredin a gwahaniaethau sylweddol. Gan ddefnyddio’r
canfyddiadau hyn, gweithiodd y grŵp ansawdd i ddatblygu AHA a Chynllun Datblygu
Ansawdd (CDA) y rhwydwaith ac mae eu hansawdd yn dda ar y cyfan. Fodd
bynnag, nododd y tîm arolygu nifer fach o ddiffygion nad oedd darparwyr wedi’u nodi
yn eu AHAau.

73

Mae’r dogfennau a luniwyd gan Grŵp Ansawdd Rhwydwaith Dysgu’r Fro ar gael fel
pecyn canllawiau ar gyfer aelodau eraill i’w helpu i ddatblygu eu gweithdrefnau
ansawdd. Mae sefydliadau bach a gwirfoddol wedi elwa’n dda ar rannu arferion da
darparwyr mwy. Mae pob un o aelodau Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn gweithio’n dda
tuag at safoni gweithdrefnau ac mae dogfen cylch cynllunio yn helpu i sicrhau bod
pob darparwr yn gweithio yn ôl graddfa amser gyffredin.

74

Mae darparwyr yn llunio Cynlluniau Datblygu Ansawdd/Cynlluniau Gweithredu
Gwelliant effeithiol o ganlyniad i’r broses hunanasesu. Mae’r cynllunio yn
ddogfennau gweithio da ac maent yn cyfateb canfyddiadau a materion yr AHAau yn
dda. Mae’r rhan fwyaf o’r cynlluniau yn cynnwys canlyniadau mesuradwy sy’n
realistig. Mae’r cynlluniau yn nodi pwy sy’n gyfrifol am gymryd y camau ac maent yn
cofnodi graddfeydd amser targed.

75

Mae’r rhan fwyaf o’r darparwyr yn defnyddio gwybodaeth wrthrychol yn dda i fonitro
eu perfformiad. Maent yn edrych ar ddata cyrhaeddiad, cofnodion cadw, manylion
gwirio mewnol, adroddiadau safoni allanol, cofnodion arsylwi, holiaduron ac arolygon.
Mae’r arolwg boddhad yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am bob prif faes dysgu.
6

Mae hyn yn cyfeirio at brosiect y Weinyddiaeth Amddiffyn i leoli cyfleuster hyfforddi ar gyfer pob un
o’r tri gwasanaeth amddiffyn yn Sain Tathan.
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76

Mae rheolwyr yn wybodus iawn am gryfderau a gwendidau cyrsiau nad ydynt wedi’u
hachredu. Maent yn cael gwybodaeth am allu dysgwyr i ddatblygu eu medrau
cymdeithasol a’u medrau dysgu gan ddysgwyr, tiwtoriaid a swyddogion datblygu.
Mae rheolwyr hefyd yn ymgynghori’n effeithiol gydag ystod eang o grwpiau a
sefydliadau allanol y cânt gyngor ac adborth defnyddiol ganddynt mewn perthynas
â’u darpariaeth. Maent yn gwneud defnydd da o’r wybodaeth hon wrth gynllunio ar
gyfer y dyfodol.

77

Mae rheolwyr yn monitro perfformiad eu darpariaeth yn dda ac yn rheolaidd, ac
maent yn bwydo’r wybodaeth i’r broses hunanasesu a’r Cynllun Datblygu Ansawdd.
Mae Coleg Y Barri a Chyngor y Fro yn cynhyrchu dangosyddion perfformiad yn
chwarterol. Mae darparwyr eraill yn trafod ac yn cofnodi perfformiad yn chwarterol ac
mae rheolwyr ansawdd Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn trafod y wybodaeth hon yn ystod
Cyfarfodydd Ansawdd rheolaidd.

78

Mae pob rheolwr yn cefnogi’r broses o rannu arfer dda ar draws meysydd dysgu ac
ar draws darparwyr. Er enghraifft, mae rheolwyr TGCh yn gweithio’n dda i ddod â’r
holl ddarparwyr at ei gilydd i rannu gwybodaeth a deunyddiau a fydd yn gwella
ansawdd TG yn yr ardal. Mae staff o Goleg Y Barri, Prifysgol Caerdydd, Cyngor y
Fro a Chymdeithas Addysg y Gweithwyr (De) yn gweithio gyda’i gilydd yn dda i
wella’r ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion.

79

Mae llawer o reolwyr yn gweithio gyda’i gilydd yn dda i sicrhau bod tiwtoriaid ar
draws y rhwydwaith yn cael gwybodaeth dda am y prosesau ansawdd. Mae’r rhan
fwyaf o’r tiwtoriaid yn ymwybodol o dargedau eu cwrs o ran cyrhaeddiad, cyflawniad
a chadw. Mae llawer o diwtoriaid yn defnyddio’r wybodaeth yn dda i wella ansawdd
eu rhaglenni. Nid yw Coleg Y Barri a Chyngor y Fro yn gweithio gyda’i gilydd yn
ddigon effeithiol i gytuno ar y data sydd ar gael er mwyn iddynt allu monitro cynnydd
dysgwyr yn gywir. Mae ffeiliau tiwtoriaid ar draws y rhan fwyaf o ddarparwyr yn
drefnus ac maent yn cynnwys yr holl ddogfennaeth angenrheidiol. Mae Rhwydwaith
Dysgu’r Fro wedi llunio templedi defnyddiol yn dangos y gofynion sylfaenol ar gyfer
dogfennau. Mae’r templedi hyn yn helpu rheolwyr i rannu arfer dda, atal dyblygu a
hyrwyddo cydweithio.

80

Mae rheolwyr wedi rhoi systemau effeithiol ar waith i arsylwi sesiynau ystafell
ddosbarth. Maent wedi gwneud dechrau da wrth arsylwi dosbarthiadau tiwtor ac
maent wedi rhoi adborth llafar ac ysgrifenedig buddiol. Mewn rhai achosion, ni chaiff
materion eu nodi na’u cofnodi’n glir. Mewn nifer fach o achosion eraill, lle na
chodwyd materion, ni chymerwyd camau priodol i helpu gwella addysgu’r tiwtoriaid.
Cwestiwn Allweddol 7: Pa mor effeithlon y mae’r arweinwyr a rheolwyr wrth
ddefnyddio adnoddau?
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig

81

At ei gilydd, mae partneriaid Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn cyflogi digon o staff addysgu
i gyflwyno’r ddarpariaeth yn effeithiol. Mae’r lefelau staffio yn sicrhau bod mwyafrif y
dysgwyr mewn dosbarthiadau â maint priodol. Ceir disgrifiadau swydd clir ar gyfer
pob un o’r staff. Mae’r rhain yn adlewyrchu eu rolau a’u cyfrifoldebau gwaith. Mae
staff yn gweithio gyda’i gilydd yn dda ac maent yn cyflawni eu rolau swydd i safon
foddhaol o leiaf.
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82

Mae gan fwyafrif y tiwtoriaid gymhwyster addysgu cydnabyddedig. Fodd bynnag, yn
yr arsylwadau ystafell ddosbarth yn ystod yr arolygiad, roedd 81% o’r staff amser
llawn yn gymwys o’i gymharu â chyfartaledd o 91% o staff amser llawn a welwyd
mewn arolygiadau DOG eraill. Yn yr arolygiad hwn, roedd 72% o staff rhan-amser
yn gymwys o’i gymharu â chyfartaledd o 80% o staff rhan-amser a welwyd ar draws
arolygiadau DOG eraill. Yn ogystal â chymwysterau addysgu, mae gan lawer o staff
gymwysterau proffesiynol neu ddiwydiannol da. Er enghraifft, mae rhai tiwtoriaid yn
arlunwyr ac yn ddylunwyr gwefan proffesiynol. Maent yn defnyddio’r profiad hwn yn
dda i gyfoethogi profiadau ar gyfer dysgwyr.

83

Mae pob un o’r rheolwyr yn rhoi cymorth da i staff i wella’u gwybodaeth a’u
cymwysterau proffesiynol. Trwy ei gonsortiwm hyfforddi, mae Rhwydwaith Dysgu’r
Fro yn cynllunio ac yn cyflwyno hyfforddiant o ansawdd da i rannu medrau arbenigol
gan ddarparwyr unigol ar draws y rhwydwaith dysgu. Er enghraifft, mae rheolwr
ansawdd o’r coleg wedi cyflwyno hyfforddiant rheolaeth ansawdd da i bob un o
reolwyr Rhwydwaith Dysgu’r Fro i’w helpu i gyflawni’r canlyniad gorau posibl i’w
dysgwyr. Yn ogystal, mae Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (De) wedi darparu
hyfforddiant i staff o bartneriaid eraill ar gyflwyno dimensiwn Cymreig yn eu rhaglen.
Mae’r dull hwn yn gost effeithiol. Mae’n helpu darparwyr bach i gael hyfforddiant na
fyddent yn gallu ei fforddio fel arall. Fodd bynnag, nid oes digon o hyfforddiant ar
gyfer tiwtoriaid am wahanol fathau o ddulliau addysgu ac asesu.

84

Mae’r consortiwm hyfforddiant hefyd yn darparu ystod dda o gyfleoedd datblygu staff
ar gyfer tiwtoriaid a staff eraill o bob darparwr. Mae llawer o’r staff yn manteisio ar y
cyfleoedd hyn i ymestyn eu medrau. Er enghraifft, maent yn cymryd rhan mewn
hyfforddiant mewn cynghori, medrau sylfaenol, gweithio gydag oedolion sy’n agored i
niwed a rheoli ansawdd.

85

Mae uwch reolwyr yn Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn gweithio’n galed i gael cyllid
ychwanegol i gefnogi eu blaenoriaethau. Er enghraifft, bu’r rhwydwaith yn
llwyddiannus wrth gael mynediad at gymorth ariannol o’r gronfa Her Ddysgu.

86

Mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi meithrin ymrwymiad cryf i weithio partneriaeth
rhwng amrywiaeth eang o asiantaethau a sefydliadau. Mae’r rhain yn cynnwys
Cychwyn Cadarn a’r Siambr Fasnach ar ran y gymuned fusnes. Mae’r berthynas
hon wedi arwain at geisiadau ar y cyd am gyllid sydd o fudd i’r dysgwyr a’r
ddarpariaeth.

87

Mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi bod yn weithgar iawn wrth gael cyllid Cronfa
Gymdeithasol Ewrop a Chymunedau Creadigol i uwchraddio llawer o leoliadau
gwledig i wella’r amgylchedd ar gyfer dysgwyr. Mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi
cynnal archwiliad cynhwysfawr o’i ganolfannau. Mae wedi gwneud defnydd da o
ganlyniadau’r archwiliad hwn i nodi blaenoriaethau strategol ar gyfer gwella neu
newid adeiladau a chyfleusterau. Er enghraifft, mae uwchraddio canolfannau
presennol, fel Canolfan Gymunedol Castleland ac agor ystafell ddarllen Tresimwn
wedi rhoi mynediad i bobl at ddysgu mewn awyrgylch dymunol. Fodd bynnag, mewn
rhai achosion, mae lleoliadau ar gyfer dosbarthiadau yn rhy fach ar gyfer niferoedd y
dysgwyr. Mae rheolwyr ar draws y rhwydwaith yn gweithio gyda’i gilydd yn dda i
wneud yn siŵr bod dysgwyr yn gallu cymryd rhan mewn dysgu mewn ystod eang o
ganolfannau.
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88

At ei gilydd, mae’r adnoddau dysgu yn dda. Ceir enghreifftiau niferus o diwtoriaid yn
cynllunio deunyddiau dysgu pwrpasol i fodloni anghenion dysgwyr unigol. Mae’r
adnoddau hyn yn helpu dysgwyr i wneud cynnydd da. Gall dysgwyr yng Ngholeg Y
Barri ddefnyddio’r Ganolfan Adnoddau Dysgu fodern sy’n cynnwys adnoddau da. Yn
llyfrgell newydd Y Barri, caiff dysgwyr fynediad at ystod dda iawn o gyfrifiaduron a
meddalwedd o ansawdd uchel. Mae’r Ganolfan Dysgu Agored yn rhoi mynediad da i
ddysgwyr at dechnolegau dysgu sy’n seiliedig ar TGCh trwy weithdai ‘galw i mewn’
sy’n cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos. Yn y gweithdy hwn, caiff dysgwyr flas ar
ddefnyddio technoleg cyfrifiadur am y tro cyntaf. Fodd bynnag, mewn rhai lleoliadau
cymunedol, caiff dysgwyr fynediad cyfyngedig at y rhyngrwyd sy’n rhwystro
datblygiad eu medrau ymchwil annibynnol.

89

Mae’r rhan fwyaf o’r darparwyr ar draws Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi dirprwyo
cyllidebau i reolwyr i gyflwyno dysgu. Mae rheolwyr yn dyrannu arian yn ofalus i
wneud yn siŵr eu bod yn blaenoriaethu adnoddau i gefnogi dysgu effeithiol. Er
enghraifft, mae gwaith grŵp TGCh Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi bod yn effeithiol
wrth weithredu blaenoriaeth strategol allweddol Bro Morgannwg i wella medrau pobl
mewn technolegau newydd. Mae hyn wedi golygu bod mwy o ddysgwyr yn gallu
defnyddio ystod eang o offer cyfoes sy’n seiliedig ar dechnoleg. Ar y cwrs rhagflas
dylunio gwefannau, gall dysgwyr ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadur arbenigol i
ddylunio gwefannau safonol proffesiynol. Ar y cwrs ffotograffiaeth ddigidol, caiff
dysgwyr fynediad at ystod dda iawn o sesiynau tiwtorial wedi’u recordio yn ddigidol a
ddatblygwyd gan y tiwtor.

90

Mae pob darparwr ar draws Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn gweithio gyda’i gilydd yn dda
i wneud y defnydd gorau o’u hadnoddau. Mae’r rhwydwaith yn adolygu ac yn
gwella’r broses o rannu adnoddau ar draws pob partner. Mae pob partner yn nodi
cyfleoedd i rannu adeiladau a gwella’r ystod o gyfleoedd sydd ar gael i ddysgwyr.

91

Mae partneriaid Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn gwneud defnydd effeithiol o’u
haelodaeth o ‘Gwerth Cymru’, sef gwefan prynu Cymru gyfan, i leihau cost
adnoddau. Yn ogystal, mae Cyngor y Fro yn gweithio’n dda gyda’r gwasanaeth
llyfrgelloedd i gael mynediad at offer TGCh arbenigol ar gyfer dysgwyr ag
anableddau neu anghenion dysgu penodol.

92

Mae’r rhwydwaith wedi sicrhau arbedion yn sgil ei strategaeth farchnata ar y cyd.
Mae hefyd wedi bod yn llwyddiannus wrth gael cyllid, yn enwedig gan NIACE Dysgu
Cymru, ar gyfer y digwyddiadau hyn.

93

Mae’r strategaeth yn galluogi partneriaid llai i gael mynediad at fedrau marchnata na
fyddent yn gallu eu prynu yn annibynnol.

94

At ei gilydd, mae’r cyfraddau cyrhaeddiad ar gyfer dysgwyr yn y meysydd a
arolygwyd yn foddhaol o leiaf. Mae aelodau o Rwydwaith Dysgu’r Fro yn gweithio
gyda’i gilydd yn dda i wneud defnydd da o’u hadnoddau i gefnogi dysgu oedolion yn
y gymuned. Mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn targedu ystod dda o flaenoriaethau
cenedlaethol ac mae’n darparu’n dda ar gyfer dysgwyr sy’n agored i niwed. Felly,
mae Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn rhoi gwerth da am arian.
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Safonau a gyflawnir gan ddysgwyr yn y meysydd dysgu a
arolygwyd
Maes dysgu: Addysg Sylfaenol i Oedolion (gan gynnwys Dysgu Teuluol)
Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?
Gradd 3: Nodweddion da yn gorbwyso diffygion
Darparwr
Coleg Y Barri

Gradd
3

95

Mae mwyafrif y dysgwyr mewn ASO a Dysgu Teuluol yn caffael gwybodaeth a
medrau newydd wrth ddarllen o ran ystyr a diben, gwaith rhif, a mesur, siâp a gofod.
Mewn dosbarthiadau rhifedd, mae llawer o ddysgwyr yn deall ac yn gallu rhoi
esboniad da o’r cynnydd y maent yn ei wneud. Fodd bynnag, mewn tua hanner y
sesiynau gweithdy Dysgu Teuluol ac ASO, nid yw dysgwyr yn gwneud digon o
gynnydd mewn medrau ysgrifennu estynedig oherwydd eu bod yn amharod i ymarfer
y medrau hyn.

96

Mae lleiafrif o ddysgwyr yn mynd ymlaen i amgylcheddau dysgu mwy heriol. Er
enghraifft, mewn sesiwn ASO a gynhaliwyd yn Job Shop Extra, mae rhai dysgwyr yn
gwneud cynnydd o Lefel Mynediad i Lefel 2 Llythrennedd ac mae rhai dysgwyr yn
symud o Lefel 1 Llythrennedd i TGAU Saesneg. Mewn Dysgu Teuluol, mae rhai
dysgwyr wedi mynd ymlaen i gwrs cynorthwyydd addysgu yn y coleg.

97

At ei gilydd, mae cyfraddau cyrhaeddiad yn foddhaol. Fodd bynnag, mae 93% o’r
dysgwyr sy’n gwneud cais am achrediad yn rhyddfraint Bro Morgannwg yn ennill
cymhwyster.

98

Mae cyfraddau cwblhau yn rhy amrywiol. Yn 2005-2006, ni wnaeth 50% o’r dysgwyr
a oedd yn dilyn Lefel Mynediad Rhifedd Oedolion a’r Tystysgrif Lefel Mynediad mewn
Saesneg, gwblhau’r cwrs. Roedd hyn 28 pwynt canran yn is na’r flwyddyn flaenorol.

99

Mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr yn cymryd rhan yn dda yn y broses ddysgu. Maent yn
mwynhau dysgu pethau newydd ac yn cyfrannu’n dda at sesiynau. Maent yn cefnogi
ei gilydd ac yn gwneud defnydd da o’u hamser yn y dosbarth. Mae rhai dysgwyr yn
cwblhau gwaith ychwanegol gartref. Mae hyn yn eu helpu i wneud cynnydd yn
gyflymach. Mewn Dysgu Teuluol, mae llawer o ddysgwyr yn datblygu medrau
cymdeithasol a rhyngbersonol da. Maent yn gallu helpu eu plant yn well â’u gwaith
ysgol. Maent yn fwy hyderus ac maent wedi gwella perthynas â staff ysgol.

100 Fodd bynnag, mae cyfraddau presenoldeb ar draws cyrsiau yn wael. Dim ond 58% o
ddysgwyr a oedd yn bresennol yn ystod sesiynau a welwyd yn ystod yr arolygiad.
32% oedd y gyfradd presenoldeb yng Ngholeg Y Barri, a 70% oedd y gyfradd yn
narpariaeth ryddfraint Bro Morgannwg. At ei gilydd, mae’r gyfradd presenoldeb hon
12 pwynt canran yn is na’r cyfraddau presenoldeb cyfartalog ar gyfer Addysg
Sylfaenol i Oedolion a welwyd mewn arolygiadau eraill dysgu oedolion yn y
gymuned.
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Maes dysgu: Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill
Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?
Gradd 3: Nodweddion da yn gorbwyso diffygion
Darparwr
Coleg Y Barri

Gradd
3

101 Mae cyrhaeddiad yn foddhaol ar gyrsiau SSIE. Mae mwyafrif y dysgwyr yn ennill o
leiaf un uned achredu o’r tri modiwl, sef darllen; ysgrifennu; siarad a gwrando, sy’n
gwneud tystysgrif lawn. Ar hyn o bryd, mae’r ganolfan yn cynnal uchafswm o ddwy
sesiwn arholi yn unig bob blwyddyn; mae hyn yn golygu bod lleiafrif o ddysgwyr yn
colli cyfle i sefyll arholiadau.
102 Mae mwyafrif y dysgwyr yn gwneud cynnydd digonol wrth ddatblygu eu medrau
mewn darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad. Maent yn defnyddio geiriaduron yn
effeithiol i wella’u geirfa. Maent yn cynyddu eu dealltwriaeth a’u defnydd o’r Saesneg
a’r agweddau cymdeithasol ehangach ar fyw yng Nghymru. Fodd bynnag, nid yw
mwyafrif y dysgwyr yn gwneud digon o gynnydd wrth ddatblygu eu medrau ynganu
a’u gallu i ddefnyddio’r iaith yn rhwydd.
103 Nid yw mwyafrif y dysgwyr wedi’u cynnwys digon wrth gynllunio’u dysgu eu hunain.
Nid ydynt yn ymwybodol o’u nodau sy’n aml yn cael eu mynegi yn rhy fras i fod yn
ystyrlon. Mae’n anodd iddynt ddeall a mesur eu cynnydd eu hunain yn erbyn nodau
dysgu cyffredinol iawn, fel ‘gwella fy Saesneg’ neu ‘siarad ar Lefel Mynediad 3’.
104 Nid yw rhai dysgwyr yn caffael medrau iaith newydd. Mae hyn oherwydd nad ydynt
yn gweithio ar lefel sy’n addas i’w gallu. Mae’r dysgwyr mwy galluog, mewn rhai
achosion, yn ailadrodd gwaith y gallant ei wneud eisoes.
105 Nid oes digon o ddysgwyr yn mynd ymlaen i gyrsiau eraill. O blith y nifer fach o
ddysgwyr sydd yn mynd ymlaen i gyrsiau eraill, mae un dysgwr a ymunodd â’r
ddarpariaeth ar lefel mynediad bellach yn gweithio ar lefel 2 ac yn bwriadu gwneud
cais i brifysgol. Mae dysgwr arall, a ddechreuodd y cwrs ar lefel mynediad, wedi
cynyddu ei medrau iaith a’i hyder ddigon i gofrestru ar gwrs CGC yn y coleg.
106 At ei gilydd, mae cyfraddau cwblhau yn wael. Maent yn dangos tuedd am i lawr o
2003-2004, tra bod nifer y dysgwyr sy’n cofrestru ar gyrsiau SSIE yn cynyddu’n
gyson. Er enghraifft, cafwyd 76 o ymrestriadau ar gyrsiau SSIE yn 2003-2004, a
chynyddodd i 148 o ymrestriadau yn 2005-2006. Gwelwyd y twf mwyaf mewn
ymrestriadau gan weithwyr mudol. Yn aml, nid yw’r bobl hyn yn cwblhau eu cwrs
oherwydd eu bod yn symud o’r ardal pan fydd cyfleoedd newydd am swydd yn codi.
107 Mae bron pob dysgwr sy’n mynychu dosbarthiadau yn uchel eu cymhelliant. Maent
yn cwblhau eu gwaith cartref ac yn cymryd rhan yn dda yn y dosbarth.

24

Adroddiad ar Ansawdd Dysgu Oedolion yn y Gymuned ym
Mro Morgannwg Mawrth 2007

108 Mae dysgwyr yn parchu ei gilydd ac maent yn gweithio gyda’i gilydd yn dda. Maent
yn gwella eu medrau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu trwy weithgareddau
cymdeithasol, er enghraifft, creu arddangosiad ar gyfer y Ganolfan Dysgu Agored
gyda ryseitiau ac arteffactau o’u gwledydd cartref.
109 Fodd bynnag, mae presenoldeb a phrydlondeb dysgwyr yn wael at ei gilydd. Y
rheswm am hyn yw bod llawer o ddysgwyr yn gweithio oriau sifft. I fodloni anghenion
patrymau gweithio dysgwyr yn well, mae’r Ganolfan Dysgu Agored yn cynnal
dosbarthiadau ar amseroedd amrywiol o’r diwrnod. Er gwaethaf hyn, nid yw dysgwyr
yn cyflawni lefelau uchel o bresenoldeb a phrydlondeb ac mae hyn yn rhwystro’u
cynnydd.
Maes dysgu: Cymraeg i Oedolion
Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Darparwr
Coleg Y Barri
Cymdeithas Addysg y
Gweithwyr (De)
Prifysgol Caerdydd

Gradd
3
2
2

110 Mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr yn gwneud cynnydd da tuag at y nodau dysgu a
osodwyd ar gyfer eu cwrs. Maent yn cyflawni gwaith o safon dda.
111 Mae llawer o ddysgwyr yn gweithio’n dda tuag at arholiadau CBAC. Lle mae
dysgwyr yn sefyll yr arholiadau hyn, maent yn cyflawni’n dda. Fodd bynnag, mae
nifer fach o ddysgwyr sy’n gwneud cynnydd da ar gyrsiau lefel 2 a gydnabyddir yn
genedlaethol yn cael eu cofrestru ar gyfer arholiadau lefel is, sy’n amhriodol. Felly,
nid yw cyflawniadau dysgwyr mewn arholiadau yn adlewyrchiad gwirioneddol o’u
cynnydd.
112 Yn y rhan fwyaf o achosion, ar draws pob darparwr, mae cyfraddau cyrhaeddiad
dysgwyr yn uwch neu’n llawer uwch na’r cymharydd cenedlaethol. Yn y mwyafrif o
achosion, mae cyfraddau cwblhau cyrsiau yn uwch neu’n llawer uwch na’r
cymharydd cenedlaethol.
113 At ei gilydd, mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr yn gwneud cynnydd da yn eu dysgu. Yn
benodol, maent yn datblygu medrau llafar a gwrando da. Fodd bynnag, mewn rhai
achosion ar draws pob lefel, nid yw dysgwyr yn gallu strwythuro brawddegau trwy
ddefnyddio patrymau iaith sylfaenol yn gywir.
114 Mae llawer o ddysgwyr yn datblygu ynganu da. Gallant ddarllen testunau syml
gydag ystyr a goslef dda.
115 Mae dysgwyr ar bob lefel yn datblygu geirfa dda a phriodol ar gyfer lefel eu cwrs.
Maent yn gwneud defnydd da o’r eirfa hon i’w helpu i gynnal sgyrsiau am eu
bywydau bob dydd. Maent yn holi cwestiynau estynedig yn hyderus. Mae llawer o
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ddysgwyr yn y dosbarthiadau a arsylwyd yn defnyddio’r iaith yn dda gyda’i gilydd, eu
tiwtor a phobl sy’n ymweld â’r dosbarth heb anogaeth gan eu tiwtor.
116 Mae llawer o ddysgwyr sy’n dilyn cyrsiau lefel uwch yn datblygu medrau trafod da.
Maent yn trafod canlyniadau ffug gyfweliadau â’i gilydd yn hyderus. Maent yn
gwneud defnydd da o waith a ddysgwyd yn flaenorol ochr yn ochr â geirfa newydd i
ymestyn eu hatebion. Mewn rhai achosion, mae dysgwyr yn trafod llenyddiaeth
Gymraeg ar lefel uchel gan ddefnyddio cystrawen dda a phriodol.
117 Fodd bynnag, mae rhai dysgwyr yn defnyddio gormod o Saesneg mewn sesiynau.
Mae hyn yn golygu nad ydynt yn ymarfer eu medrau Cymraeg yn ddigon da.
118 Yn y rhan fwyaf o achosion, mae dysgwyr yn cefnogi ei gilydd yn dda. Mewn nifer
fach o achosion, mae dysgwyr yn rhoi beirniadaeth sensitif ac adeiladol i’w gilydd.
Mae’r dysgwyr yn uchel eu cymhelliant ac maent yn mwynhau defnyddio eu medrau
mewn dosbarthiadau a gweithgareddau cymunedol. Mae rhai dysgwyr yn mynychu
gweithgareddau eraill dysgu oedolion yn y gymuned trwy gyfrwng y Gymraeg fel
Yoga. Mae hyn yn eu helpu i wneud defnydd da o’u dysgu mewn sefyllfaoedd bob
dydd.
119 Mewn llawer o achosion, mae dysgwyr yn cymryd cyfrifoldeb am gyflymder eu dysgu.
Maent yn mynychu’r ystod dda o gyfleoedd dysgu ychwanegol sydd ar gael iddynt.
Mae’r rhain yn cynnwys ysgolion Sadwrn misol, ymweliadau ag Amgueddfa Werin
Sain Ffagan a chyrsiau preswyl.
120 Mae’r presenoldeb cyfartalogyn y dosbarthiadau a arsylwyd yn ystod yr arolygiad, sef
68%, yn agos at y presenoldeb cyfartalog ar gyfer Cymraeg i Oedolion a welwyd
mewn arolygiadau eraill dysgu oedolion yn y gymuned hyd yn hyn (71%). Fodd
bynnag, mae’r gyfradd presenoldeb mewn sesiynau yng Ngholeg Y Barri, sef 60%,
yn llawer is na’r cyfartaledd hwn.
Maes dysgu: Dysgu Oedolion
Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Darparwr
Coleg Y Barri
Cyngor y Fro
Cymdeithas Addysg y
Gweithwyr (De)

Gradd
2
2
2

121 Mae cyrhaeddiad dysgwyr yn dda ar lawer o gyrsiau. Mae cyfraddau recriwtio a
chwblhau o leiaf yn dda mewn cyrsiau achrededig a chyrsiau nad ydynt wedi’u
hachredu. Mewn rhai cyrsiau, mae cyfraddau cwblhau yn dda iawn.
122 Mae dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau ymarferol a chyrsiau crefft yn datblygu ystod dda o
fedrau ‘creu’. Gallant ddefnyddio ystod o offer yn gywir a defnyddio terminoleg
dechnegol yn dda. Mewn llawer o ddosbarthiadau, mae dysgwyr yn adeiladu eu
medrau a’u dealltwriaeth gam wrth gam i sicrhau canlyniadau da. Er enghraifft,
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mewn dosbarth creu cwiltiau, mae dysgwyr yn gwneud samplau o wahanol
dechnegau tecstilau i greu darnau mwy. Mewn ffotograffiaeth ddigidol, mae dysgwyr
yn arbrofi â meddalwedd arbenigol i ddatblygu eu gwybodaeth am sut y gallant
gyflawni gwahanol effeithiau.
123 Mewn llawer o gyrsiau, ceir cyflymder da o ran dysgu a datblygu medrau. Er
enghraifft, mewn dosbarth dylunio gwefannau, mae dysgwyr yn gwneud cynnydd yn
gyflym i greu gwefannau trwy ddefnyddio meddalwedd arbenigol.
124 Mae gan ddysgwyr mewn cyrsiau TG ffeiliau cwrs wedi’u cyflwyno’n dda ac maent yn
defnyddio’u cynlluniau dysgu unigol (CDUau) i nodi nodau dysgu personol. Mae
dysgwyr mewn llawer o gyrsiau fel coginio a chelf a chrefft Cymreig yn trafod eu
dysgu yn y dyfodol yn dda â’u tiwtoriaid.
125 Mae dysgwyr ar lawer o gyrsiau yn gwneud cynnydd da. Mae dysgwyr ar gyrsiau TG
ac Iaith Arwyddion Prydain yn gwneud cynnydd da o un lefel i’r lefel nesaf. Maent yn
asesu eu cynnydd eu hunain yn dda ac maent yn hyderus i symud ymlaen i’r cam
achredu nesaf.
126 Mae llawer o ddysgwyr ar gyrsiau Dysgu Oedolion yn defnyddio’u hachrediad i
wella’u cyfleoedd o ddod o hyd i waith a gwneud cynnydd yn eu gyrfaoedd. Mae
dysgwyr mewn TG yn cynyddu eu hyder i archwilio nodweddion newydd o’r
feddalwedd ac i ddefnyddio’r wybodaeth newydd y maent wedi’i dysgu yn eu
bywydau bob dydd.
127 Mewn dosbarthiadau fel gwerthfawrogi cerddoriaeth, ysgrifennu creadigol a
ffotograffiaeth ddigidol, mae dysgwyr yn datblygu eu medrau meddwl beirniadol yn
dda. Gallant farnu ansawdd eu gwaith eu hunain ac maent yn datblygu dealltwriaeth
dda o’r hyn y dylent ei wneud i wella.
128 Mewn rhai dosbarthiadau, nid yw dysgwyr yn cofnodi eu cyflawniadau nac yn nodi eu
nodau. Mae hyn yn golygu nad ydynt yn gwbl ymwybodol o’r cynnydd y maent yn ei
wneud.
129 Mae dysgwyr wedi’u cymell yn dda ac yn frwdfrydig, ac maent yn cefnogi ei gilydd yn
dda i wneud cynnydd da. Mewn dosbarthiadau crefft ac mewn TG, er enghraifft, mae
dysgwyr yn cynorthwyo ei gilydd yn dda trwy edrych ar waith ei gilydd a gwneud
awgrymiadau buddiol am y modd y gallant wella’u gwaith ymhellach.
130 Mae llawer o ddysgwyr yn mynychu’n dda. Maent yn brydlon, ac yn aml yn cyrraedd
yn gynnar ar gyfer eu dosbarthiadau, a gwnânt ddefnydd da o’u hamser. Mae
dysgwyr yn gweithio’n gynhyrchiol ac yn dangos ymroddiad da i’w dysgu.
131 Mae dysgwyr mewn dosbarthiadau fel hanes teuluol a ffotograffiaeth ddigidol yn
gwneud cynnydd da yn eu medrau mewn TG i ymestyn eu hymchwil a gwella’u
gwaith.
132 Mae llawer o ddysgwyr yn gwneud cynnydd da wrth gynnal a gwella’u hiechyd a’u
lles trwy fynychu dosbarthiadau fel Pilates, Yoga ac Aromatherapi. Mewn llawer o
achosion, mae dysgwyr yn dangos ymrwymiad i ddysgu technegau newydd ac mae
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llawer o ddysgwyr hŷn yn mwynhau’r manteision iechyd cynyddol trwy fynychu’r
dosbarthiadau hyn. Mewn dosbarth yoga sy’n cael ei gynnal trwy gyfrwng y
Gymraeg, mae dysgwyr yn mwynhau ymestyn eu geirfa mewn lleoliad anffurfiol.
133 Mae dysgwyr ar lawer o gyrsiau yn trefnu gweithgareddau y tu allan i’w
dosbarthiadau, fel digwyddiadau codi arian ac ymweliadau ag arddangosfeydd a
mannau o ddiddordeb. Mae’r gweithgareddau hyn yn datblygu medrau cymdeithasol
dysgwyr yn llwyddiannus ac yn cyfrannu at eu dysgu ehangach.
134 Mae llawer o ddysgwyr yn gweithio’n annibynnol mewn dosbarthiadau a’r tu allan
iddynt, yn enwedig mewn dosbarthiadau TG a chelf a chrefft. Mae llawer o ddysgwyr
yn hyderus ynglŷn â defnyddio medrau newydd, yn enwedig y rheiny sy’n dychwelyd
i ddysgu ar ôl cyfnod i ffwrdd, ac maent yn mwynhau’r her o ddatrys problemau.
Maent yn cwblhau gwaith cartref yn frwdfrydig ac mae llawer yn prynu deunyddiau ac
offer er mwyn iddynt allu cwblhau eu gwaith gartref.
Maes dysgu: Datblygiad Cymunedol
Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Darparwr
Cyngor y Fro
Cymdeithas Addysg y
Gweithwyr (De)
Vale Plus

Gradd
2
2
3

135 Mae dysgwyr mewn Datblygiad Cymunedol yn dod o bob rhan o’r gymuned ac mae
hyn yn cynnwys dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, dysgwyr sydd dan
anfantais trwy eithrio cymdeithasol neu economaidd a dysgwyr sy’n cael cymorth gan
wasanaethau iechyd meddwl. At ei gilydd, mae dysgwyr ym mhob darparwr yn
gwneud cynnydd da tuag at nodau dysgu priodol, ac maent yn eu cyflawni. Mewn
dosbarth diogelwch bwyd Cyngor y Fro, gwnaeth dysgwyr gynnydd da wrth ddeall
gweithdrefnau storio bwyd. Mewn dosbarthiadau Vale Plus, mae dysgwyr ag
anableddau cymedrol yn cyrraedd lefel dda o gymhwysedd mewn prosesu geiriau a
chronfeydd data. Mewn dosbarth celf Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (De), mae
dysgwyr sy’n cael cymorth gan y gwasanaeth iechyd meddwl yn gwneud cynnydd da
mewn dysgu a chymhwyso prosesau tecstilau newydd.
136 Ym mhob darparwr, mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr yn dangos medrau ymarferol a
gwybodaeth ddamcaniaethol dda wrth gyflawni eu nodau dysgu. Mae’r rhan fwyaf o’r
dysgwyr yn ymgymryd â’u tasgau yn dda ac maent wedi’u cymell yn dda. Er
enghraifft, mewn dosbarth celf a chrefft Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (De), mae
dysgwyr yn dangos medrau ymarferol da wrth ddefnyddio paentiau dŵr ac maent yn
dangos lefelau cyflawniad da erbyn diwedd y dosbarth. Fodd bynnag, nid yw rhai
dysgwyr, yn enwedig yn Vale Plus, bob amser yn gwneud cynnydd digonol yn eu
dysgu yn erbyn targedau penodol a mesuradwy.
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137 Mewn cyrsiau achrededig, mae cyrhaeddiad dysgwyr o bob darparwr yn dda ac
mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ennill eu cymwysterau. Mae hyn yn cynnwys dysgwyr
ag anghenion dysgu, emosiynol a chorfforol penodol.
138 Mae dysgwyr ym mhob darparwr yn dod yn gynyddol alluog i wneud dewisiadau a
dylanwadu ar ddigwyddiadau yn eu bywydau eu hunain. Mae rhai dysgwyr yn
defnyddio medrau a chymwyseddau y maent newydd eu hennill er mwyn iddyn nhw
a’u cymunedau elwa. Er enghraifft, mewn dosbarth TGCh Cyngor y Fro, mae
dysgwyr yn creu posteri ar gyfer eu grwpiau cymunedol unigol. Mewn cwrs asesu
risg, mae dysgwyr yn gwella’u dealltwriaeth o iechyd a diogelwch i’w defnyddio mewn
gwahanol grwpiau cymunedol.
139 Ym mhob darparwr, mae llawer o ddysgwyr yn datblygu medrau cyfathrebu, hunanbarch a hunanhyder gwell. Mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr yn dangos bod ganddynt
berthynas dda â’u tiwtoriaid, eu gweithwyr cymorth ac â’i gilydd. Mae dysgwyr yn
dangos ystyriaeth gadarnhaol at eraill, beth bynnag fo’u hil, eu diwylliant, eu
hanabledd neu eu hoedran. Maent yn datblygu medrau cymdeithasol gwell ac yn
gweithio gyda’i gilydd yn dda pan fydd cyfleoedd yn codi. Maent yn cefnogi ei gilydd
yn dda wrth gyflawni canlyniadau dysgu. Er enghraifft, mewn dosbarth arlwyo
Cyngor y Fro, mae dysgwyr yn cyfathrebu â’i gilydd yn dda ac yn cymryd eu tro i
adrodd yn ôl fel gohebydd i weddill y dosbarth ar ran eu grŵp.
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Ymateb y darparwr i ganfyddiadau’r adroddiad
Mae’r ymateb hwn ar ran holl aelodau Rhwydwaith Dysgu’r Fro (VLN) sy’n darparu, neu
sydd â diddordeb mewn dysgu oedolion yn y gymuned ym Mro Morgannwg, ac yn
benodol, y partneriaid hynny a gymerodd ran yn yr arolygiad hwn. Mae hyn yn cynnwys
Coleg Y Barri, Prifysgol Caerdydd (Canolfan Cymraeg i Oedolion), Valeplus, Canolfan
Gwasanaethau Gwirfoddol y Fro, Cyngor Bro Morgannwg a Chymdeithas Addysg y
Gweithwyr (De).
Rydym yn croesawu’r cadarnhad y mae’r gwaith hwn yn ei roi i’n perthynas weithio
agos, cryfder ein trefniadau partneriaeth a’r cynnydd a wnaethom wrth wella a
chydraddoli safonau’r ddarpariaeth ar hyd a lled ein hardal.
Rydym yn arbennig o falch y cydnabuwyd bod gwaith Grŵp Ansawdd y rhwydwaith
wedi cael effaith sylweddol. Cwblhawyd ein cylch cyntaf blynyddol o adolygu
hunanasesu a chynllunio datblygu ansawdd cyn cynnal yr arolygiad, a dyma oedd y
sylfaen ar gyfer ein cynnydd. Bydd yr adolygiad cyfredol o gwricwlwm dysgu oedolion
yr ardal sy’n cael ei gynnal gan y grŵp yn sicrhau bod darpariaeth leol yn gwella’r
gwerth da am arian a ddarperir eisoes gan bob un o bartneriaid Rhwydwaith Dysgu’r
Fro.
Rydym yn derbyn bod angen mynd i’r afael â materion a nodwyd yn yr adroddiad. Yn
benodol, bydd Rhwydwaith Dysgu’r Fro yn gweithio’n agos â phob partner i ddatblygu
ymhellach y ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion a SSIE yn y Fro, ar yr amod bod digon o
arian cyhoeddus ar gael. Byddwn hefyd yn sicrhau bod dysgwyr yn gallu gwneud
cynnydd yn gyflymach trwy ganolbwyntio ein hymdrechion ar ddulliau addysgu ac
asesu; cofnodi a defnyddio data dysgwyr; a gwella’r nifer sy’n manteisio ar gymorth.
Er mwyn adeiladu ar ein cryfderau sylweddol presennol, byddwn yn sicrhau parhad ein
trefniadau partneriaeth a’r ffordd gydweithredol yr ydym yn ymgymryd â’n gwaith. Mae
Rhwydwaith Dysgu’r Fro wedi ymrwymo i chwilio am fwy o gymorth a chyllid i wneud i
hyn ddigwydd a byddwn yn defnyddio’r cyfleoedd hyn i ddatblygu cynllunio dysgu
cyfunol, strategol a chymunedol o fewn fframwaith Bwrdd Gwasanaeth Lleol newydd ar
gyfer Bro Morgannwg.
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Atodiad 1
Sail dystiolaeth yr arolygiad
Roedd y tîm arolygu yn cynnwys AEM, arolygwyr ychwanegol ac aseswyr cymheiriaid.
Cynhaliodd y tîm 112 o ymweliadau arolygu a 23 o gyfarfodydd yn ystod mis Mawrth
2007.
Ymwelodd y tîm â:
• sesiynau addysgu;
• amrywiaeth o weithgareddau dysgwyr; a
• lleoliadau cymunedol.
Cafodd aelodau o’r tîm 23 o gyfarfodydd â:
• dysgwyr;
• tiwtoriaid;
• rheolwyr;
• rheolwyr cwricwlwm;
• rheolwyr cyllid;
• rheolwyr ansawdd;
• rheolwyr systemau gwybodaeth reoli;
• Pennaeth ac Is-Bennaeth Coleg Y Barri;
• aelodau etholedig o Gyngor y Fro;
• Cyfarwyddwr Dysgu a Datblygu, Cyngor y Fro;
• cydlynydd ac aelodau o Rwydwaith Dysgu’r Fro;
• rheolwr a staff Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd;
• rheolwyr a staff o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr (De); a
• chynrychiolydd o Wasanaethau Gwirfoddol Cyngor y Fro.

Fe wnaeth y tîm hefyd ystyried:
• detholiad eang o waith dysgwyr; a
• dogfennaeth gynhwysfawr y trefnodd darparwyr ei bod ar gael cyn ac yn ystod yr
arolygiad.

Atodiad 2
Y tîm arolygu
Penny Lewis

Arolygydd Cofnodol

Mererid Wyn Williams

Dirprwy Arolygydd Cofnodol

Enid Hankins

Arolygydd Tîm

Liam Kealy

Arolygydd Tîm

Rachael Bubalo

Arolygydd Tîm

Elizabeth Arthur

Arolygydd Tîm

Mark Evans

Arolygydd Tîm

Angharad Reed

Arolygydd Ychwanegol

Gary Beauchamp

Arolygydd Ychwanegol

Sarah Lewis

Arolygydd Ychwanegol

Megan Dauksta

Arolygydd Ychwanegol

Catherine Beman

Arolygydd Ychwanegol

Richard Sibson

Arolygydd Ychwanegol

Betty Mason

Asesydd Cymheiriaid

Brenda Jones

Asesydd Cymheiriaid

Gill Downer

Asesydd Cymheiriaid

Mari Morgan

Asesydd Cymheiriaid

Jina Gwyrfai

Asesydd Cymheiriaid

Lynda Lumb

Asesydd Cymheiriaid

Atodiad 3
Data ac ystadegau: nodyn esboniadol
Mae’r ystadegau a ddisgrifir yn yr adroddiad yn cyfeirio at y Cymaryddion
Cenedlaethol ar gyfer 2002-2003 sy’n seiliedig ar y Cofnod Myfyriwr Unigol (CMU).
Rhoddir yr ystadegau hyn at ei gilydd gan AADGOS o ddata a gyflenwir gan gyrff a
sefydliadau unigol. Mae’r ystadegau’n cynnig data cymharol ar gyfer ystod o gyrsiau ar
draws 19 maes dysgu. Mae graddau’r ystadegau hyn yn gyfyngedig am mai dim ond
sefydliadau AB oedd yn gorfod cyflwyno’r ffurflenni CMU llawn sy’n ffurfio sylfaen y
Cymaryddion Cenedlaethol.
Mae’r Cymaryddion Cenedlaethol yn galluogi arolygwyr i gymharu data tebyg ar gyfer
cyrff a sefydliadau unigol ac i lunio barnau am berfformiad cyrsiau a meysydd dysgu
penodol o fewn cyrff a sefydliadau.
Mae tair set o Gymaryddion Cenedlaethol:
Cwblhau – mae’r cymharydd hwn yn ymwneud â chyfran y dysgwyr sy’n cwblhau eu
nodau cymhwyster. Mewn geiriau eraill, cyfran y dysgwyr ymrestredig sy’n aros ar eu
cyrsiau hyd y diwedd.
Mae’r ystadegau hyn yn galluogi arolygwyr i wneud cymariaethau rhwng cyrff a
sefydliadau ar gyfer cyrsiau a meysydd dysgu unigol o ran cyfran y dysgwyr sy’n
cwblhau eu cwrs.
Cyrhaeddiad – mae’r cymharydd hwn yn ymwneud â chyfran y dysgwyr sy’n cyflawni
eu nod cymhwyster ac yn ennill cymwysterau neu dystysgrif. Felly gall arolygwyr bennu
nid yn unig gyfran y dysgwyr sy’n cwblhau eu cwrs neu nod cymhwyster ond, yn
ogystal, cyfran y dysgwyr sy’n ennill cymhwyster neu dystysgrif. Gellir gwneud
cymariaethau rhwng cyrff neu sefydliadau unigol a’r Cymharydd Cenedlaethol i lunio
barnau ar berfformiad.
Cwblhau Llwyddiannus – mae’r cymharydd hwn yn ymwneud â chyfran cyfanswm y
dysgwyr ymrestredig sy’n cwblhau eu cwrs neu nod cymhwyster ac yn ennill
cymhwyster neu dystysgrif.
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (CDGOC)
Mae data a ddefnyddir wrth ddisgrifio natur darparwyr yn deillio o raglenni dysgu
oedolion yn y gymuned yn CDGOC ar gyfer 2003/2004. Mae’r data hwn yn galluogi
arolygwyr i bennu maint y ddarpariaeth a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
(LlCC) a gaiff ei chyflwyno gan ddarparwyr unigol mewn perthynas â chyfanswm maint
y ddarpariaeth a ariennir gan LlCC sydd ar gael i ddysgwyr sy’n oedolion yn yr ardal.

