
ADDYSG AR ÔL Y PANDEMIG 
 

1. CYRHAEDDIAD ADDYSGOL 
 
Mae’r sector gwirfoddol, ynghyd â Llywodraeth Cymru, yn poeni am yr effaith y mae’r 
pandemig wedi’i chael ar ddatblygiad addysgol plant. Mae hyn wedi bod yn arbennig o 
amlwg o ran y grwpiau blwyddyn hynny sydd wedi’u hasesu ar gyfer eu TGAU a Safon Uwch 
yn ystod y cyfnod hwn. Ond, bydd effaith llai o amser cyswllt ag athrawon yn cael ei gweld ar 
blant o bob oed, gan gynnwys y rheini yn y blynyddoedd cynnar lle gall fod yn anodd mynd i’r 
afael ag oediadau mewn datblygiad yn ddiweddarach.  
 
Yn yr un modd â datblygiad addysgol, yn fwy cyffredinol, mae’n debygol bod byw mewn tlodi 
wedi cael effaith gymharol fwy o faint ar ddatblygiad addysgol yn ystod y cyfnod hwn. Mae 
llawer o fudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru yn cefnogi plant gyda’u datblygiad 
addysg, ac rydym yn bryderus ynghylch y nifer ychwanegol o blant sydd ar ei hôl hi gyda rhai 
cerrig milltir datblygu o ganlyniad i’r pandemig.  
 
Enghreifftiau o gamau gweithredu gan y sector gwirfoddol: 
 
Yn ystod y pandemig, symudodd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) ei raglen 
hyfforddiant trafod ar-lein. Nawr gall pobl ifanc o bob cefndir ar hyd a lled Cymru ddatblygu 
sgiliau a hyder i drafod, dadlau a gweithredu ar faterion byd-eang, gan ddangos empathi at 
safbwyntiau eraill; sy’n eu galluogi i ychwanegu eu lleisiau at gyflawni Nodau Llesiant 
Cymru. Caiff cyfranogwyr gymorth ymarferol gan Gydlynydd Trafod dros zoom wrth iddynt 
fynd trwy gwrs hunanastudio ar-lein. Gallant wedyn gymryd rhan mewn gweithgareddau 
trafod ar eu pen eu hunain neu drwy ymuno â Chystadleuaeth Drafod Cymru. Ar ôl gwneud 
hyn, roedd 63% o ddysgwyr wedi gwella’u hyder mewn siarad yn gyhoeddus, 76% ohonynt 
wedi datblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a 90% ohonynt wedi datblygu eu 
dealltwriaeth o faterion byd-eang o safbwyntiau lluosog. 
 
Gwnaeth Eglwys Unedig Llanfair ym Mhenrhys a Chapel Noddfa yn Abersychan sefydlu 
clybiau gwaith cartref (neu glybiau dal lan) i roi cymorth am ddim i blant o ran eu haddysg ar 
ôl y pandemig. Mae plant yn ymhél yn llwyr â sesiynau ‘dal lan’ (ac addysg yn gyffredinol) 
pan gânt eu hystyried yn weithgaredd cymunedol yn hytrach na rhywbeth ar wahân i weddill 
bywyd. 
 
I geisio cywain gwybodaeth am effeithiau cyfnod y clo ar deuluoedd ac ar blant mewn 
Addysg Gymraeg, fe wnaeth Rhieni dros Addysg Gymraeg lansio holiadur. Lansiwyd yr 
holiadur ym Mehefin 2020 gan ofyn i rieni nodi effeithiau cyfnod y clo ar eu plant ac arnyn 
nhw fel rhieni. Yr oedd yn gyfnod hynod ddigynsail gyda’r dysgu a’r addysgu wedi gorfod 
trosglwyddo o’r dosbarth i’r digidol gan ein gorfodi i fabwysiadu arferion a swyddogaethau 
newydd. Un o ganlyniadau’r holiadur oedd sefydlu gwefan newydd i rieni gan fudiad Rhieni 
Dros Addysg Gymraeg o’r enw  www.welsh4parents.cymru . Bwriad y wefan oedd creu 
cyfeirfan oedd casglu dolenni ar gyfer adnoddau ar draws y we mewn un man hwylus i rieni 
er mwyn iddynt gael mynediad at filoedd o adnoddau sydd ar gael ar eu cyfer ac ar gyfer 
plant o bob oedran. Mae’r wefan yn cael ei diweddaru’n gyson wrth i adnoddau newydd ddod 
ar gael ac y mae croeso mawr i ddanfon unrhyw adnodd newydd at RhAG i’w gynnwys ar y 
wefan. Ar y cyd gyda’er wefan yr oedd llinell gymorth hefyd wedi ei lansio ar gyfer rhieni 
oedd angen cyswllt agosach a chymorth mwy penodol 
 



 
Galwadau’r sector gwirfoddol: 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi symiau sylweddol o gyllid i ysgolion er mwyn cynorthwyo 
plant a chau’r bwlch o ran cyrhaeddiad. Croesawir hyn ac mae wedi’i ddefnyddio’n bennaf 
gan ysgolion i gyllido mwy o oriau addysgu. Fodd bynnag, awgryma amrediad eang o 
dystiolaeth fod datblygiad addysg plant yn cael ei gefnogi orau gartref ac yn y gymuned, 
ochr yn ochr â gweithgareddau yn yr ysgol. O ganlyniad, rydym yn galw ar fuddsoddiad yn y 
dyfodol i gynnwys cynlluniau y tu allan i’r ystafell ddosbarth, yn ogystal ag o’i mewn, i wneud 
y mwyaf o gyfleoedd i gefnogi datblygiad addysgol plant. Dylai’r sector gwirfoddol hefyd fod 
yn rhan o’r gwaith o lunio’r polisïau hyn ar y dechrau. 
 
 
 

2. LLESIANT 
 
Mae effaith y pandemig a’r cyfnodau clo wedi cael effaith ar iechyd meddwl a llesiant plant 
a dysgwyr o bob oed. Yn fwy eang, mae teuluoedd wedi wynebu cyfnod heriol wrth i hyn 
hefyd ddigwydd ar adeg pan fo’r galwadau ar rieni i gefnogi addysg eu plant yn uwch nag 
erioed. O ganlyniad, rydym wedi gweld mwy o heriau iechyd meddwl i blant, cyfraddau uwch 
o gam-drin domestig a thrais ar sail rhyw yn y cartref sy’n effeithio ar blant hyd yn oed os nad 
hwy yw’r dioddefwyr uniongyrchol. Mae problemau byd-eang fel y newid yn yr hinsawdd ac 
anghydraddoldeb hefyd yn effeithio’n negyddol ar iechyd meddwl pobl ifanc. 
 
Mae tystiolaeth glir fod llesiant yn ffactor pwysig mewn cyrhaeddiad addysgol. Gyda 
gwasanaethau statudol a gwirfoddol yn wynebu mwy o alw ac ôl-groniad cynyddol, mae’r 
sector gwirfoddol yn poeni y bydd hyn yn cael mwy o effaith hirdymor ar rai plant a’u 
teuluoedd nag y cydnabyddir ar hyn o bryd. Ynghyd â buddsoddi mewn gwella cyrhaeddiad 
addysgol ar ôl y pandemig, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gefnogi llesiant ac iechyd 
meddwl plant a theuluoedd yn ystod y cyfnod hwn.  
 
 
Galwadau’r sector gwirfoddol: 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwerth gweithgareddau llesiant mewn ysgolion, er bod y 
rhain wedi’u gosod yn y cyd-destun o leihau cyllidebau er mwyn i ysgolion gyllido’r 
gweithgareddau hyn. Fodd bynnag, mae tystiolaeth glir fod plant ag ymdeimlad cryf o lesiant 
mewn sefyllfa well i ddatblygu, fel pobl ac fel dysgwyr. Hoffai’r sector gwirfoddol weld hyn 
yn cael ei gydnabod yn glir ym mholisi addysg Llywodraeth Cymru; gan hefyd nodi bod 
mudiadau y tu allan i ysgolion mewn sefyllfa dda i ddarparu llawer o’r cymorth yma. Hoffem 
weld parch cyffelyb at ddatblygu llesiant ochr yn ochr â datblygiad academaidd. 
 
Enghreifftiau o gamau gweithredu gan y sector gwirfoddol: 
 

Gwasanaeth iechyd meddwl proffesiynol yw Place2Be sydd wedi’i ymwreiddio o fewn 
cymunedau ysgol. Ar hyn o bryd, mae’r elusen yn cyrraedd mwy na 2,500 o ddisgyblion a’u 
teuluoedd mewn 12 o ysgolion ledled De Cymru. Trwy fod o fewn amgylchedd yr ysgol, gall 
Place2Be hwyluso’r gwaith o ddatblygu Dull Ysgol Gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl, gan 
greu ysgolion sy’n iach eu meddwl a diwylliant llesiant cadarnhaol.  Mae Place2Be yn arloesi  



mewn ymyrraeth gynnar. Gall hyn stopio problemau rhag gwaethygu a datblygu i’r glasoed a 
byd oedolion. Mae Place2Be yn gweithio’n agos gyda gwasanaethau cyhoeddus lleol fel  
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) y GIG a gwasanaethau plant 
awdurdodau lleol i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cymorth cywir. Dengys 
dadansoddiadau fod cefnogi disgyblion â’u hiechyd meddwl a llesiant yn arwain at lai o 
achosion o wahardd disgyblion am gyfnod penodol, a mwy o ddiddordeb mewn dysgu. 
 
Mae prosiect STEER Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda 
gwirfoddolwyr wedi’u hatgyfeirio gan CAMHS ac wedi cael canlyniadau cadarnhaol dros ben. 
Mae gwirfoddoli wedi rhoi rhyddhad o straen ac atal gorbryder rhag gwaethygu, ac mae 
gwirfoddoli mewn lleoliad awyr agored wedi bod yn ddelfrydol i gefnogi Llesiant. Mae dau 
unigolyn ifanc wedi mynd ymlaen i gymryd rhan mewn nifer o gynadleddau er mwyn cynnig 
llais rhywun ifanc yn eu cymuned eu hunain. Maent wedi dweud wrthym eu bod eisiau 
rhannu eu profiadau eu hunain o iechyd meddwl gwael a sut y mae bod yn ein canolfan, sy’n 
cynnig dull annog a natur, wedi cefnogi eu llesiant eu hunain. Gwnaeth y ddau unigolyn hyn 
hefyd fynd i gynhadledd gan y Bwrdd Iechyd lleol a gofynnwyd iddynt ddod yn gynrychiolwyr 
pobl ifanc ar y bwrdd iechyd lleol. Gwnaethant dderbyn y cynnig hwn. Mae’r ddwy fenyw 
ifanc hyn hefyd wrthi’n gwneud eu harholiadau, e.e. Bagloriaeth Cymru a Safon A, a chawsant 
eu hatgyfeirio atom fel rhan o’u hymyrraeth i gefnogi’r heriau y maen nhw’n eu hwynebu ar 
hyn o bryd gydag iechyd meddwl gwael. Mae’r ddwy ohonynt yn dweud wrthym fod mynychu 
ein sesiynau i wirfoddolwyr wedi eu cynorthwyo i ollwng pwysau bywyd pob dydd ac wedi 
gwella eu llesiant eu hunain. 
 

 

3. CYDRADDOLDEBAU 
 
Mae digonedd o dystiolaeth o effaith anghymesur y pandemig a’r cyfnodau clo ar grwpiau â 
nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys dysgwyr o gefndiroedd lleiafrif ethnig, dysgwyr sy’n 
byw mewn tlodi a dysgwyr ag anableddau dysgu (ac yn enwedig y rheini sy’n meddu ar nifer 
o’r nodweddion hyn). Mae’r bwlch mewn cyrhaeddiad a llesiant rhwng plant sy’n wynebu 
anfantais a’u cymheiriaid wedi cynyddu drwy gydol y cyfnod clo. Mae’r sector gwirfoddol yn 
poeni na fydd y bwlch hwn yn cael ei gau heb fesurau penodol sy’n ystyried yr 
anghydraddoldebau hyn ac yn mynd i’r afael â nhw. Fodd bynnag, rydym yn nodi’r ffocws 
cadarnhaol diweddar ar ddull Llywodraeth gyfan o fynd i’r afael â phroblemau 
cydraddoldeb, ynghyd â llunio’r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol a’r Cynllun 
Gweithredu LHDTC+ i ddod.  
 
Enghreifftiau o gamau gweithredu gan y sector gwirfoddol: 
 
Trwy’r prosiect Pris Tlodi Disgyblion, mae Plant yng Nghymru wedi gweithio’n agos gydag 
ysgolion a chonsortia rhanbarthol i ddatblygu cyfres o adnoddau ar gyfer ysgolion yng 
Nghymru. Nod yr adnoddau hyn yw codi ymwybyddiaeth o dlodi disgyblion a nodi’r effaith y 
mae tlodi yn ei chael ar fywyd bob dydd plentyn mewn lleoliad ysgol. Mae’r adnoddau’n 
cyflwyno datrysiadau diriaethol a chost-effeithiol sy’n gallu cyfrannu at lesiant gwell i 
ddysgwyr. Cyfres o bum canllaw yw’r prif adnoddau, sy’n seiliedig ar ymrwymiad Llywodraeth 
Cymru i fynd i’r afael â’r lefelau cynyddol o dlodi plant a gwella iechyd meddwl a llesiant 
emosiynol pob plentyn yng Nghymru, gan gyfeirio at brif ddeddfwriaethau, polisïau a 
chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae’r pum canllaw thematig fel a ganlyn: 
 



1. Deall achosion, sbardunau allweddol ac effaith tlodi ar ddysgwyr sy’n byw mewn 
teuluoedd ar incwm isel, 

2. Gwisg ysgol a Dillad,  
3. Bwyd a Newyn,  
4. Cymryd rhan ym Mywyd yr Ysgol, a’r  
5. Gydberthynas rhwng y cartref a’r ysgol.  

 
Fel rhan o’r prosiect, mae cyfres o weithdai a sesiynau hyfforddiant ysgol gyfan wedi’u 
cyflwyno i bartneriaid. Rydym yn ddiolchgar i swyddogion am eu cymorth i ehangu’r prosiect 
y flwyddyn hon, oherwydd bydd hyn yn ein galluogi i gyrraedd mwy o ysgolion a chael mwy o 
effaith. 
 
Gwnaeth Barnardo’s Cymru hefyd lansio BOLOH – ein llinell gymorth i blant o gefndiroedd 
Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig eraill. Gwefan (gan gynnwys sgwrs fyw) a llinell gymorth 
yw BOLOH ar gyfer plant 11 oed â hŷn. Gall y llinell gymorth roi cymorth ar faterion fel: 
 

• Cyngor a gwybodaeth am sut i ofalu am blentyn â heintiau anadlol   
• Problemau a brofwyd o ganlyniad i’r pandemig, er enghraifft; colli anwylyn, 

anhwylder, bwlio, hiliaeth, poeni ynghylch y dyfodol, teimlo’n drist neu’n ynysig  
• Cymorth ymarferol i ddiwallu anghenion plentyn, e.e. bwyd, dyfeisiau, dillad   
• Cymorth ag iechyd meddwl a llesiant drwy gymorth therapiwtig. 

 
Gellir cynnig cymorth therapiwtig mewn nifer helaeth o ieithoedd drwy’r gwasanaeth hwn. 
 
 
Galwadau’r sector gwirfoddol: 
 
Rydym yn awyddus i weld sut bydd yr adran addysg yn rhoi’r Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol a’r Cynllun Gweithredu LHDTC+ newydd ar waith (yn ogystal ag eraill a 
allai gael eu datblygu), a sut bydd y cydberthnasau rhwng yr adran ac adrannau eraill yn 
datblygu er mwyn sicrhau y bydd dysgwyr sy’n wynebu gwahaniaethu yn cael budd o 
gydweithio. Dylai hyn hefyd gynnwys dealltwriaeth o’r cymorth ariannol sydd ar gael i roi’r 
cynigion hyn ar waith.  
 
Yn ail, mae mudiadau’r sector gwirfoddol yn siarad yn rheolaidd ag athrawon mewn ysgolion 
a lleoliadau eraill sydd o blaid mynd i’r afael â phroblemau sy’n ymwneud ag 
anghydraddoldeb, ond nad ydynt yn teimlo eu bod yn barod i wneud hyn. Byddem yn 
argymell cryfhau hyfforddiant cychwynnol athrawon a datblygiad proffesiynol parhaus yn 
hyn o beth.  
 
 
 


