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Diolch am eich diddordeb yn ein 
Glasbrint ar gyfer Ysgolion sy'n 
Gyfeillgar i Rieni.
Ein gweledigaeth yw cael byd addysg lle mae 

rhieni'n ymgysylltu'n llawn ac yn cael eu hystyried yn 

bartneriaid hanfodol yn addysg eu plant.

Ein nod wrth ddatblygu'r Glasbrint ar gyfer Ysgolion 

sy'n Gyfeillgar i Rieni yw rhoi offer pwerus, hawdd 

ei ddefnyddio i arweinwyr ysgolion a phartneriaid i 

hwyluso gwelliannau hir dymor yng nghyfranogiad 

rhieni a chefnogi gwerthusiadau cadarn. Fe'i 

cynlluniwyd i gael ei siapio a'i addasu gan y rhai sy'n 

ei ddefnyddio i sicrhau ei fod yn berthnasol ac yn 

hawdd i bob ysgol ei ddefnyddio.

Mae'n benllanw pum mlynedd o waith, sydd wedi 

cynnwys: 

• Ymchwil ac adolygiad helaeth o'r dystiolaeth. 

•  Ymgynghori â dros gant o sefydliadau gan 

gynnwys arweinwyr ysgolion, rhanddeiliaid 

addysg allweddol ac asiantaethau'r llywodraeth 

sy'n ymwneud ag addysg. 

• Treialu mewn 21 o ysgolion ledled Doncaster.

Mae cysylltiad amlwg rhwng cyfranogiad rhieni 

yn addysg a chyrhaeddiad academaidd eu 

plenty. Mae llunwyr polisi yn gynyddol yn ystyried 

cyfranogiad rhieni fel rhywbeth hanfodol, wrth 

inni barhau i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb 

addysgol.

Rydym eisiau i'n Glasbrint ar gyfer Ysgolion sy'n 

Gyfeillgar i Rieni gael ei fabwysiadu'n genedlaethol 

gan lunwyr polisi, asiantaethau addysg a 

phartneriaid. Gobeithiwn allu cyhoeddi cynnydd ar 

hyn yn 2021.

Neges gan ein 
Prif Swyddog 
Gweithredol 
John Jolly

John Jolly  
Prif Weithredwr 

Parentkind
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Diolch am eich 
diddordeb yn 
ein Glasbrint ar 
gyfer Ysgolion sy'n 
Gyfeillgar i Rieni. 

Diolch i chi am rannu eich 
Glasbrint ar gyfer Ysgolion 
sy'n Gyfeillgar i Rieni gyda 

ni. Rydym yn cefnogi cynnwys 
y glasbrint yn gryf ym mhob un 
o'r pum maes a datblygu model 

cynhwysfawr o gyfranogiad 
rhieni i helpu ysgolion i ddod yn 

wirioneddol gyfeillgar i rieni. 

S E A N  H A R F O R D ,  C Y F A R W Y D D W R 

C E N E D L A E T H O L ,  O F S T E D

Diolch 
Dros y blynyddoedd o greu'r Glasbrint 

ar gyfer Ysgolion sy'n Gyfeillgar i 
Rieni, rydym wedi cydweithio â nifer 
enfawr o asiantaethau a sefydliadau 
addysg, llunwyr polisi, penaethiaid a 
rhieni. Maent wedi ein helpu i fireinio 

ein Glasbrint ar gyfer Ysgolion sy'n 
Gyfeillgar i Rieni. Rydym yn hynod 
ddiolchgar am eu holl gefnogaeth.

Dywedwch  
fwy wrthyf

I ddarganfod rhagor 
am Parentkind  

ewch i:
parentkind.org.uk
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Beth rydyn 
ni'n ei wneud Rhieni yw addysgwyr cyntaf plant ac maent 

yn rhan hanfodol o addysg unrhyw blentyn, 
o'r blynyddoedd cynnar hyd at ddiwedd eu 
haddysg ffurfiol yn yr ysgol neu goleg a thu 
hwnt. Os yw ysgolion a rhieni yn gweithio 
gyda'i gilydd gyda ffocws ar hapusrwydd 
a chynnydd addysgol y plentyn, bydd y 
plentyn yn ffynnu.

Fodd bynnag, rydym yn gwybod ei bod yn anodd 
adeiladu'r bont honno rhwng yr ysgol a'r cartref 
ar adegau, yn enwedig teuluoedd nad ydynt yn 
draddodiadol wedi ymgysylltu ag ysgolion felly  
rydym wedi creu ein Glasbrint ar sail tystiolaeth  
ar gyfer Ysgolion sy'n Gyfeillgar i Rieni.

B E T H  RY DY N  N I ' N  
E I  W N E U D

Rhieni -  
addysgwyr cyntaf

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni



Mae yna nifer o rwystrau yn bodoli, 

ac mewn rhai achosion, rhwystrau 

cynyddol i rieni ac ysgolion weithio'n 

dda gyda'i gilydd, gyda'r angen i fynd 

i'r afael â nhw'n dod yn fwy dybryd.

Mae rhieni eisiau'r gorau i'w plant ond 

yn aml nid ydyn nhw'n gwybod ble i droi 

na beth allan nhw ei wneud i wneud 

gwahaniaeth. Am y pum mlynedd diwethaf, 

mae rhieni wedi dweud wrthym yn gyson 

mai'r prif resymau sy'n eu hatal rhag 

cymryd rhan yw:

Canlyniadau cadarnhaol eraill ysgolion 

a rhieni yn gweithio gyda'i gilydd ac yn 

gwrando ar ei gilydd yw; mae'n helpu i 

gefnogi dealltwriaeth ddiwylliannol ar y cyd, 

yn cynyddu cyfraniadau ariannol rhieni, yn 

gwella cadw staff ac yn cynyddu mynediad 

at weithgareddau, busnes a chyflogwyr y tu 

allan i'r ysgol.

Yn aml mae gan ysgolion farn am beth a 

phwy sy'n deulu anodd ei gyrraedd , yn 

seiliedig ar ragdybiaethau yn hytrach na 

thystiolaeth - mae'n fodel diffygiol. Rydym 

am i ysgolion weithio o'r rhagosodiad y  

gall pob rhiant ymgysylltu a nhw, does ond  

angen i chi greu gwahanol gyfleoedd ar gyfer 

y cyfranogiad hwnnw.

Yn meithrin ymddiriedaeth 
ac yn gwella perthnasoedd 
rhwng rhieni ac athrawon 

Yn gwella cyflawniad 
academaidd 

Yn gwella ymddygiad 

Yn datblygu ethos a 
diwylliant ysgol a rennir 

Yn lleihau absenoldeb 

Yn codi uchelgais

Y chwe budd 
gorau yw:

2

3

4

5

6

1

Dywed rhieni yng Ngogledd Iwerddon, 

Cymru a Lloegr wrthym eu bod am chwarae 

rhan weithredol yn addysg eu plant a 

gwneud cyfraniadau ystyrlon i fywyd ysgol 

y mae nhw, yn ogystal ag ysgolion, yn eu 

gwerthfawrogi.

Mae ein hymchwil rhieni a CRhA yn dangos 

yn rheolaidd bod awydd gan rieni i chwarae 

rhan mwy mewn penderfyniadau. Er bod tri 

chwarter y rhieni eisiau dweud eu dweud ar 

ystod o faterion ar lefel ysgol, dim ond un o 

bob bump o rieni â phlant mewn ysgolion 

awdurdod lleol sy’n cytuno'n gryf bod eu 

hysgol yn gwrando arnynt. Mewn ysgolion 

academi annibynnol, mae hyn yn gostwng i 

lai nag un o bob deg.

Mae wedi bod yn llai eglur sut mae 

ysgolion ac athrawon yn teimlo am fwy 

o ymgysylltiad rhieni. Gyda hynny mewn 

golwg, gwnaethom ehangu ein hymchwil 

i weld sut mae arweinwyr ysgolion ac 

athrawon yn gweld ymgysylltiad rhieni.

Mae ein hymchwil yn awgrymu bod llawer o 

arweinwyr ysgol yn teimlo bod ymgysylltu â 

rhieni yn waith caled ac nad yw bob amser 

yn talu ar ei ganfed, yn enwedig ar adegau 

pan mai dim ond lleiafrif o rieni sy'n cymryd 

rhan. Fodd bynnag, credant fod cysylltiadau 

cryf rhwng yr ysgol a'r cartref yn cael effaith 

fuddiol ar fywyd yr ysgol.
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Perthynas  
rhwng rhieni 
ac ysgolion

P E RT H Y N A S  R H W N G  R H I E N I  A C  Y S G O L I O N

Nawr yw'r amser delfrydol i arweinwyr ysgol manteisio 

ar yr egni a ddangoswyd yn y cyfnod clo, gan fod 

rhieni a'r gymuned ehangach yn fwy tebygol nawr o 

uniaethu â'r ysgol a'i gweld fel adnodd allweddol. Ni fu 

erioed yn bwysicach buddsoddi amser, manteisio ar yr 

ewyllys da hon, a'i barhau. Mae ysgol gymaint yn fwy na 

chyfleusterau ac adeiladau a, gyda'i staff a'i harbenigedd 

a'i chysylltiadau â theuluoedd lleol, gall fod yn asiant 

allweddol ar gyfer cydlyniad cymdeithasol.

Roedd 2020 yn flwyddyn ddigynsail gyda Covid-19 yn 

golygu bod gal war lawer o rieni i gefnogi dysgu gartref 

heb unrhyw baratoi. Rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf, 

gwnaethom gasglu barn rhieni ar effaith cau ysgolion a'u 

pryderon. Amlygodd ein canlyniadau'r heriau niferus  

i ysgolion a rhieni o gyfuno dysgu cartref a bywyd teuluol, 

ond mewn llawer o achosion, daeth â hwy yn nes at  

ei gilydd.

Ar y dechrau, roedd un o bob 
pum rhiant yn teimlo'n hyderus 
iawn i gefnogi dysgu eu plentyn. 
Chwe wythnos i fewn i’r cyfnod 
clo, tyfodd hyder rhieni o draean. 
Mae mwy na hanner (53%) yn 
teimlo mwy o ran yn addysg eu 
plentyn nawr o'i gymharu â chyn y 
cyfnod clo, gyda dim ond 10% yn 
llai yn cymryd rhan, a 37% yn nodi 
dim newid.

Ar y dechrau, roedd un o 
bob pum rhiant yn teimlo'n 
hyderus iawn i gefnogi dysgu 
eu plentyn. Chwe wythnos 
i fewn i’r cyfnod clo, tyfodd 
hyder rhieni o draean. Mae 
mwy na hanner (53%) yn 
teimlo mwy o ran yn addysg 
eu plentyn nawr o'i gymharu 
â chyn y cyfnod clo, gyda dim 
ond 10% yn llai yn cymryd 
rhan, a 37% yn nodi dim 
newid.

Ar y dechrau, roedd un o 
bob pum rhiant yn teimlo'n 
hyderus iawn i gefnogi dysgu 
eu plentyn. Chwe wythnos 
i fewn i’r cyfnod clo, tyfodd 
hyder rhieni o draean. Mae 
mwy na hanner (53%) yn 
teimlo mwy o ran yn addysg 
eu plentyn nawr o'i gymharu 
â chyn y cyfnod clo, gyda dim 
ond 10% yn llai yn cymryd 
rhan, a 37% yn nodi dim 
newid.

“Ni 
ofynnwyd  

i mi” 

“Does gen 
i ddim 

amser”

“ae’r syniad o 
gymryd rhan 

yn codi ofn 
arnaf”

“Nid wyf yn 
siwr pa sgiliau 
/ gwybodaeth 
y byddwn yn 

gallu eu cynnig”

I ddarganfod rhagor 
am ein hymchwil, 

ewch i:
parentkind.org.uk/research

Dywedwch  
fwy wrthyf
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Mae degawdau o ymchwil yn dangos yn glir 

bod cael rhieni sy'n dangos diddordeb yn nysgu 

ac addysg eu plant, a chefnogaeth iddynt, yn 

gysylltiedig â canlyniadau addysgol gwell, hyd 

yn oed pan ystyrir ffactorau cymdeithasol-

economaidd a ffactorau cefndirol eraill ( ee 

Desforges & Abouchaar , 2003 ; Jeynes , 2012, 

Feinstein & Symons, 1999; Sammons et al, 

2007). Fodd bynnag, mae'r maes hwn yn parhau 

i fod yn gymhleth i lunwyr polisi ac ysgolion fynd 

i'r afael ag ef yn effeithiol am nifer o resymau. 

Mae mwyafrif y rhieni yn nodi yr hoffent gymryd 

mwy o ran ac mae'r canfyddiad hwn yn weddol 

gyson (ee Parentkind, 2016, 2018; Grant, 2011). 

Mae cefnogi ac adeiladu perthnasoedd â 

rhieni yn cymryd ymrwymiad, gwybodaeth, 

sgiliau, adnoddau ac amser ac mae angen i'r 

dulliau a gymerir gyd-fynd ag ystod amrywiol o 

anghenion ar adeg pan fo athrawon ac ysgolion 

dan straen ariannol ac adnoddau cynyddol. 

Mae angen dewisiadau gwell, wedi'u teilwra'n 

well ar gyfer gwaith cyfranogiad rhieni yn fwy 

nag erioed gan ysgolion sy'n gweithio o dan 

amodau o'r fath. Er enghraifft, mae dull “un 

ateb sy’n addas i bawb” o gyfranogi rhieni yn 

rhedeg y risg o beidio â bod yn effeithiol i'r plant 

hynny sydd â'r mwyaf i'w ennill (Posey-Maddox 

a Haley-Lock, 2016). 

Mae angen cydnabod yr anghydraddoldebau 

ymhlith rhieni, nid plant yn unig. Nid yw rhieni 

i gyd yn dod â'r un gallu ac adnoddau i gefnogi 

addysg plant ac mae anghydraddoldebau 

unigol a strwythurol yn bodoli ymhlith 

gwahanol grwpiau rhieni, yn enwedig rhieni 

lleiafrifoedd ethnig (Crozier, 2010) a theuluoedd 

mewnfudwyr sy'n effeithio ar berthnasoedd ag 

ysgolion eu plant (Christie a Szorenyi , 2015 ). Nid 

yw pob rhiant ychwaith bob amser yn croesawu 

cyswllt a chyngor agosach gan ysgolion am lu o 

resymau (Coleg Cenedlaethol, 2010; Prior, 2018). 

Tystiolaeth o'r hyn 
sy'n gweithio

Gall athrawon a staff addysg eraill weld bod 

gwaith cyfranogiad rhieni yn heriol ( D'Haem  

a Griswold, 2017), gan nad oes ganddynt 

hyder a hyfforddiant wrth weithio gyda 

rhieni (Goodall a Vorhaus , 2001), yn arddel 

safbwyntiau ystrydebol am rieni anghyfrannog 

(Hornby , 2000) neu'n syml yn teimlo dan 

ormod o bwysau mwy uniongyrchol i roi 

amser ac ystyriaeth i gyfranogiad rhieni (Ellis, 

2017). Ynghyd â materion eraill a phwysau 

ariannol, staffio ac ailstrwythuro cynyddol ar 

ysgolion, dyma'r realiti y mae angen i waith 

cyfranogiad rhieni ffitio ynddo. 

Er gwaethaf yr heriau sy'n ymwneud â 

chyfranogiad rhieni, mae'n bryd rhannu'r 

gwaith arloesol a llwyddiannus y mae ysgolion 

a rhieni wedi'i wneud a pharhau i wneud gyda'i 

gilydd, yn enwedig trwy gydol y pandemig. 

Gyda hyn mewn golwg, mae'r Glasbrint ar 

gyfer Ysgolion sy'n Gyfeillgar i Rieni yn ceisio 

bod yn gynaliadwy ac yn effeithiol a dim ond 

trwy barhau â'r gwaith da rhwng ysgolion a 

rhieni y gall hyn ddigwydd, gan dynnu sylw at 

y gwerth sydd ynghlwm â'r gwaith ac, yn fwyaf 

sylfaenol, y buddion sydd i'w hennill.  

Gellir dod o hyd i dystiolaeth ategol yn 

adroddiad ymchwil a gomisiynwyd gan 

Parentkind gyda'r Ganolfan Ymchwil i Blant, 

Teuluoedd a Chymunedau Prifysgol Eglwys 

Gristnogol Caergaint, a oedd yn fan cychwyn 

ar gyfer ymgynghori a datblygu pellach,  

yn y fframwaith cyfranogiad rhieni. 
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Parent-
Friendly
Schools

2018 2019 2020

Ymchwil a Gomisiynwyd 
Canolfan ar gyfer plant a 

theuluoedd (RCFCFC) ym 
Mhrifysgol Eglwys Crist 

Canterbury i werthuso ein 
canfyddiadau a'n hymchwil. 

Pum Gyrrwr Allweddol 
Sy'n atgyfnerthu llwyddiant yng 
nghyfranogiad rhieni ar draws 

ysgolion. 

Ymgynghoriad 
Gyda dros 50 o randdeiliaid 

allweddol gan gynnwys llunwyr 
polisi, asiantaethau addysg, 

rhieni ac athrawon. 

Fframwaith Cyfranogiad Rhieni 
Camau gweithredu clir, sy'n 

berthnasol i bob lleoliad ysgol, sy'n 
helpu i nodi cryfderau yn ogystal â 

meysydd i'w datblygu. 

T Y S T I O L A E T H  O ' R  H Y N  S Y ' N  
G W E I T H I O

I ddarganfod 
mwy a darllen yr 

adroddiad,  
ewch i:

parentkind.og.uk/blueprint
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Glasbrint ar gyfer 
Ysgolion sy'n  
Gyfeillgar i Rieni

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni



Ysgolion 
cyfeillgar 

i rieni
Cyfathrebu  
dwyffordd  
effeithiol

Cefnogi dysgu 
gartref

Cyfranogiad 
ym mywyd yr 

ysgol

Ymgysylltu â'r 
gymuned

Arweinyddiaeth, 
ethos ac  

adnoddau 

Mae'r Glasbrint ar gyfer Ysgolion sy'n Gyfeillgar i Rieni yn ffurfioli cyfranogiad rhieni 

gyda fframwaith cyfranogi rhieni clir, hawdd ei ddefnyddio ar gyfer gweithredu 

wedi'i atgyfnerthu â thair egwyddor arweiniol ac iaith gyffredin a rennir. Dyma'r 

sylfeini i arweinwyr ysgolion sefydlu neu wella strategaethau sy'n bodoli eisoes, 

gan adael arweinwyr ysgol yn rhydd i addasu i wahanol elfennau i gyd-fynd â'u 

lleoliadau eu hunain.

Er mwyn ei gwneud mor syml â phosibl rydym wedi ategu dulliau ymarferol y gall 

pob ysgol eu rhoi ar waith a'u monitro yn ogystal â chanllawiau cam wrth gam, 

pecynnau cymorth, templedi a hyfforddiant. 

Nid yw'r mwyafrif o staff addysgu wedi derbyn hyfforddiant ymgysylltu â rhieni 

penodol fel rhan o'u datblygiad proffesiynol parhaus. Mae ein hyfforddiant 

cyfranogiad rhieni yn cynnig lefelau rhagarweiniol a dosbarthiadau meistr yn 

ogystal ag ymgynghoriaeth gyda'n harbenigwyr sy'n cefnogi maes datblygu a 

diddordeb arweinydd ysgol. 

Mae ein Glasbrint ar gyfer 
Ysgolion sy'n Gyfeillgar i Rieni 
yn helpu arweinwyr ysgol i 
gynyddu diddordeb rhieni 
yn addysg eu plant i greu 
partneriaethau ysgol  
gartref llwyddiannus,  
wedi'u hadeiladu  
ar bum gyrrwr  
allweddol:

Er bod ein pum gyrrwr allweddol yn cael 

eu cyflwyno ar wahân er eglurder, mae'r 

mwyafrif yn gorgyffwrdd neu'n gysylltiedig 

â'i gilydd, felly ni ddylid eu hystyried yn 

elfennau cwbl ar wahân. Mae rhai gyrwyr yn 

debygol o fod yn sail i eraill, er enghraifft, 

mae arweinyddiaeth gref a chyfathrebiadau 

dwyffordd effeithiol yn debygol o fod 

yn angenrheidiol ar gyfer yr holl waith 

cyfranogiad rhieni. 

Ffordd ddefnyddiol o feddwl am y gyrwyr, yw 

mai tri a phedwar (dysgu gartref a chynnwys 

rhieni) yw'r hyn y mae rhieni'n ei wneud, a 

sut maen nhw'n cymryd rhan, tra bod gyrwyr 

un, dau a phump yn galluogi i wneud i hyn 

ddigwydd.  

Mae mwy o wybodaeth ar dudalennau 18 a 19. 

Pum gyrrwr 
allweddol
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fframwaith 
cyfranogiad 

rhieni

Archwilio 

Rhestr wirio 

Gweithgareddau 

Ysgolion 
cyfeillgar 

i rieni
Cyfathrebu  
dwyffordd  
effeithiol

Cefnogi dysgu 
gartref

Cyfranogiad 
ym mywyd  

yr ysgol

Ymgysylltu â'r 
gymuned

Arweinyddiaeth, 
ethos ac  

adnoddau

Iaith gyffredin a rennir

Tair egwyddor arweiniol
Cynlluniau

 ysgrife
n

e
d

ig

A
ri

an
 d

ig
onol

Amser i fyfyrio

Pum gyrrwr allweddol

Nid yw ein Glasbrint ar gyfer Ysgolion sy'n Gyfeillgar i 
Rieni yn gynllun rhagnodol. Fe'i cynlluniwyd i gydnabod 
sut y gall cyfranogiad rhieni edrych mewn gwahanol 
ysgolion a gall lleoliadau fod ar ffurfiau gwahanol iawn ar 
draws ehangder a dyfnder ysgolion a'u rhieni-gymunedau 
yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni



Trwy ein hymchwil, gwnaethom nodi tri 

chynhwysyn cyffredin mewn ysgolion 

llwyddiannus sy'n gyfeillgar i rieni: 

Tair 
egwyddor 
arweiniol

Cymuned 

Pawb sydd â diddordeb yn ansawdd addysg ac yr effeithir arni, nid 

teuluoedd â phlant yn yr ysgolion yn unig. Nid yn unig y mae cymuned 

yn golygu'r cymdogaethau lle mae cartrefi ac ysgolion plant wedi'u 

lleoli, ond hefyd gymdogaethau sy'n dylanwadu ar ddysgu a datblygiad

Amgylchedd 
Dysgu Cartref

Yr ymddygiadau, agweddau, dyheadau a ffactorau eraill sy'n ymwneud 

â chyfranogiad rhieni

Gwaith Cartref 
Nid yn unig gwaith a wneir ar ei ben ei hun mewn lle tawel, ond 

hefyd weithgareddau rhyngweithiol a rennir ag eraill gartref neu yn y 

gymuned, gan gysylltu gwaith ysgol â bywyd go iawn

Dysgu gartref
Annog gwrando, ymateb, a chanmol, arwain, mentora a thrafod - nid 

dysgu pynciau ysgol. Dyma ddysgu a all ddigwydd yn y cartref, yn yr 

awyr agored neu yn y gymuned

Rhiant Pobl â chyfrifoldebau rhieni ee gofalwyr, llys-deuluoedd 

Ymgysylltu â 
Rhieni

Parents actively supporting their child's learning

Parental 
Involvement

Rhieni sy'n cymryd rhan ym mywyd a chymuned yr ysgol 

Parental 
Cyfranogiad 
rhieni

Cyfuniad o ymglymiad ac ymgysylltu. Mae astudiaeth o Brifysgol 

Warwick (Harris a Goodall, 2007) yn dangos bod codi cyflawniad  

yn dibynnu ar ymglymiad ac ymgysylltiad

Gwirfoddolwr 

Unrhyw un sy'n cefnogi rhaglenni a gweithgareddau ysgol mewn 

unrhyw ffordd, mewn unrhyw le, ac ar unrhyw adeg - nid yn ystod 

y diwrnod ysgol yn adeilad yr ysgol yn unig; gan gynnwys y rhai sy'n 

aelodau o'r gynulleidfa ar gyfer digwyddiadau myfyrwyr, chwaraeon, 

gweithgareddau a pherfformiadau 
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Cynlluniau 
Ysgrifenedig 
Troi gobeithion ac addewidion ar 

gyfer cyfranogiad rhieni yn gamau 

gweithredu gyda chynllun manwl. 

Gweithredu yw popeth o ran 

gwneud gwelliannau. 

Amser i Fyfyrio 
Gwerthuso'r camau a gymerwyd 

trwy arsylwi a hunanasesu. Rhoi 

dealltwriaeth gytbwys o gryfderau 

a gwendidau, tynnu sylw at 

gynnydd a dangos y camau nesaf. 

Cronfeydd 
Digonol 
Bydd cyllideb deg yn helpu i 

weithredu gweithgareddau a 

gynlluniwyd ar gyfer cyfranogiad 

rhieni yn effeithiol ac yn deg ac yn 

gwella allgymorth i rieni yn barhaus. 

Iaith gyffredin a rennir 
Mae terminoleg wedi bod yn rhwystr yn gyson i gydweithrediad llwyddiannus rhwng rhieni, 

ysgolion ac asiantaethau eraill. 

Mae yna lawer o achosion lle mae'r termau 'cyfranogiad rhieni' ac 'ymgysylltu â rhieni' yn 

cael eu defnyddio bron yn gyfnewidiol. Ac eto, yn ôl Goodall a Montgomery (2014), mae 

gwahaniaeth pwysig: 'cyfranogiad rhieni' yw lle mae'r ysgol 'yn rheoli'r perthnasoedd a'r llif 

gwybodaeth; rhoddir gwybodaeth i rieni ond ni cheisir ganddynt. Efallai bod rhieni'n cymryd 

rhan mewn gweithgareddau, ond mae'r ysgol yn cychwyn ac yn rheoli'r gweithgareddau 

hynny. Ar y cyfan, bydd y gweithgareddau hyn yn digwydd yn ac o amgylch yr ysgol.' 

Gan weithio gyda phartneriaid, gwnaethom ddatblygu iaith gyffredin sy'n sicrhau bod gan 

bawb sy'n defnyddio'r Glasbrint ar gyfer Ysgolion sy'n Gyfeillgar i Rieni gyd-ddealltwriaeth  

o derminoleg a fydd yn lleihau camddealltwriaeth ac yn gwella cyfathrebu. Mae'r prif dermau  

i'w gweld isod: 

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni



Mae'r rhestrau gwirio hyn yn mapio dulliau 

ymarferol i ysgolion eu defnyddio,  

o enghreifftiau o arfer gorau i 'enillion 

cyflym' sydd wedi profi'n llwyddiannus ac 

y gellir eu defnyddio mewn unrhyw leoliad 

ysgol heb gynyddu llwyth gwaith athrawon 

yn sylweddol. Gall redeg ochr yn ochr ag 

unrhyw strategaethau sydd eisoes ar waith  

i wella cyfranogiad rhieni. 

Mae ein teclyn archwilio yn helpu arweinwyr 

ysgol i fyfyrio ar y gwaith maen nhw eisoes yn 

ei wneud i ymgysylltu â rhieni. Trwy gymryd 

pob ffactor allweddol yn ei dro, arweinwyr 

ysgolion yn gallu hunan-asesu eu cynnydd 

ac mae ganddynt ddealltwriaeth glir o'r hyn 

y mae angen iddynt ei wneud. Mae hyn yn 

darparu mannau cychwyn clir i ysgolion nad 

ydyn nhw eto'n cael rhieni i chwarae rhan 

weithredol ym mywyd yr ysgol. Byddant 

Fframwaith Cyfranogiad 
Rhieni

hefyd, trwy’r Fframwaith Cyfranogiad 

Rhieni yn gallu gweld cyfleoedd i ymestyn 

a datblygu eu gwaith ymhellach wrth 

symud ymlaen. Mae'r strwythur clir hwn yn 

galluogi uwch arweinwyr i nodi ble maen 

nhw ar eu taith a beth yn union sydd angen 

iddyn nhw ei wneud i gyrraedd eu nodau. 
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Mae ein Fframwaith Cyfranogiad Rhieni yn 
cynnwys rhestr wirio brofedig o amgylch 
pob un o'r pum gyrrwr allweddol i gael mwy 
o rieni i gymryd rhan yn yr ysgol, ond hefyd, 
yn bwysicach fyth, i helpu rhieni i chwarae 
rôl fwy gweithredol.

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni



Dros y dudalen cewch grynodeb  
o bob un o'r pum gyrrwr allweddol, 
sut maen nhw'n gweithio a syniadau 
syml i'w gweithredu. 

 
gyrrwr allweddol
Pum
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Ysgolion 
cyfeillgar 

i rieni
Cyfathrebu  
dwyffordd  
effeithiol

Cefnogi  
dysgu gartref

Cyfranogiad ym 
mywyd yr ysgol

Ymgysylltu  
â'r gymuned 

Arweinyddiaeth, 
ethos ac  

adnoddau

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni



 
 
 
 

Arweinyddiaeth, 
ethos ac adnoddau

Gyrrwr Un:

Mae arweinyddiaeth mewn ysgol yn 
penderfynu pa mor effeithiol y cymerir 
camau i wella cyfranogiad rhieni yn 
ogystal â bod yn allweddol i greu'r 
amodau lle gall cyfranogiad rhieni 
ffynnu. Yn gyffredinol, penaethiaid neu 
aelodau o'r uwch dîm arweinyddiaeth, 
sydd, a dylent fod yn gyfrifol am 
ymgysylltu â rhieni yn eu hysgolion.

I ddarganfod mwy darllenwch ein canllaw ar y 
cyd ag ASCL & NAHT, ewch i:

Darparu ffocws ar gyfer gweithredu dull mwy cyfeillgar  
i rieni a chael pwynt cyswllt adnabyddadwy i rieni.  
Fodd bynnag, nid cyfrifoldeb un aelod o staff sy'n gweithio 
ar ei ben ei hun yn unig yw gweithio gyda rhieni. 

Sefydlu ffiniau a disgwyliadau clir i rieni, gan gynnwys 
popeth o sut i gyfathrebu â'r ysgol i bolisïau cyfryngau 
cymdeithasol i ofynion ymddygiad yn yr adeilad. 

Darparu fforwm sy'n cefnogi ymgynghori a gwneud 
penderfyniadau ar y cyd. Mae'n bwysig casglu mewnbwn 
rhieni fel eu bod yn cael eu hymrwymo yn yr ysgol ac nad 
ydyn nhw'n teimlo wedi’i nawddogi nac ei fod wedi’i gorfodi 
arnyn nhw. Mae fforwm o'r fath yn creu rôl glir ac ystyrlon i 
rieni wrth wneud penderfyniadau. Mae cynghorau rhieni yn 
her i ysgolion sy'n gwasanaethu cymunedau economaidd-
gymdeithasol isel, felly ystyriwch pa ddull sy'n gweithio orau 
i geisio dal pob rhiant. 

Nodwch dîm ymgysylltu â rhieni

Creu cod ymddygiad

Sefydlu cyngor rhieni
Fodd bynnag, mae'n cymryd cyfraniad ysgol 
gyfan, gan gynnwys agwedd ac ymddygiad 
athrawon, gweinyddwyr a llywodraethwyr i ddod 
â rhieni fewn i’r ysgol fel adnodd gwerthfawr. 
Mae rhieni yr un mor bwysig ag athrawon a 
gweinyddwyr. 

Teimlir effaith ethos a gwerthoedd cadarnhaol 
ledled cymuned yr ysgol, yn enwedig pan fyddant 
yn adlewyrchu rhieni fel partneriaid mewn addysg 
a'u cyfraniad, ar ba bynnag lefel sy'n cael ei 
pharchu, ei gydnabod a'i ddathlu. 

 Mae rhieni'n gwneud penderfyniadau am yr 
hyn sy'n digwydd ym mywydau eu plant trwy'r 
amser, ac mae angen i'r un peth fod yn wir 
o ran yr hyn sy'n digwydd ym mywyd ysgol 
eu plentyn. Mae cynnwys rhieni wrth wneud 
penderfyniadau yn dod â gwahanol safbwyntiau 

i mewn, a all yn ei dro helpu'r symudiad tuag 
at bartneriaethau ysgol gartref ; rhannu barn 
a rhannu nodau. Mae hyn yn cynnwys deall 
a blaenoriaethu'r teuluoedd y mae'r ysgolion 
yn eu gwasanaethu , dathlu amrywiaeth 
a chydnabod bod pob teulu yn grwpiau 
gwahanol yn y gymuned, er enghraifft, 
SIY, AAAA, plant difreintiedig gan gynnwys 
premiwm disgyblion, rhieni dibreswyl a 
theuluoedd anodd eu cyrraedd, y rhieni hynny 
â Saesneg nid fel iaith gyntaf neu'r rheini a allai 
fod wedi cael profiad negyddol o'r ysgol eu 
hunain. Mae'r rhestr o pam nad yw rhieni'n 
ymgysylltu yn hir iawn ac yn amrywiol. Mae'n 
bwysig nodi pwy yw'r teuluoedd sy'n cael  
eu gwasanaethu ac yna nodi eu rhwystrau  
i gyfranogi. 

Ysgolion 
cyfeillgar  

i rieni

Arweinyddiaeth, 
ethos ac  

adnoddau

Cyfathrebu  
dwyffordd  
effeithiol

Cefnogi  
dysgu  
gartref

Cyfranogiad 
ym mywyd  

yr ysgol

Ymgysylltu  
â'r gymuned 
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Hyd yn oed amgylchedd 
adeiladol ysgol; gall 

adeilad a thiroedd yr ysgol 
siapio pa mor groesawgar  

y mae rhieni'n teimlo.

I ddarganfod mwy 
darllenwch ein 

canllaw ar y cyd ag 
ASCL & NAHT,  

ewch i: 
parentkind.org.uk/ 

For-Schools/Resources

Dywedwch  
fwy wrthyf

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni



 
 
 

Dyma ychydig o syniadau syml i helpu  
i gynyddu cyfathrebu dwyffordd:

Mae adeiladu perthynas o ymddiriedaeth rhwng yr ysgol a'r 
gymuned, rhieni ac athrawon yn hanfodol, yn enwedig os yw'n 
debygol y bydd rhai sgyrsiau a allai fod yn heriol ymhellach i lawr 
y llinell. Os gall ysgolion dawelu pryderon a bod rhieni'n teimlo eu 
bod yn gallu agor i fyny am bethau pwysig a allai effeithio ar ddysgu 
ac ymddygiad plant yn yr ysgol, yna gall y ddwy ochr ganolbwyntio 
eu sgyrsiau ar weithio gyda'i gilydd i gefnogi'r plentyn.

Anfonwch arolygon a ffurflenni adborth at rieni i gymryd 

cipolwg o'u barn ar faterion o bryd i'w gilydd, megis sut 

yr hoffent gael eu cyfathrebu â nhw, eu syniadau am 

newidiadau yr hoffent eu gweld ac a yw eu pryderon neu eu 

canmoliaeth wedi newid. Gwrando a siarad â rhieni am ba 

newidiadau sydd wedi'u gwneud o ganlyniad. 

Mae llawer o ysgolion yn awyddus i gael gwared â gohebiaeth 

bapur yn raddol (ar wahân i'r rhai heb fynediad at gyfrifiadur). 

Mae ysgolion uwchradd yn well am gyfyngu ar y llwybr papur 

o gymharu â chynradd. Mae rhai ysgolion wedi cyflwyno offer 

cyfathrebu ysgolion ar gyfer negeseuon e-bost uniongyrchol. 

Mae llwyfannau o'r fath hefyd yn galluogi rhieni i gymryd rhan, 

a allai fel arall gael trafferth oherwydd rhwystrau iaith neu 

sgiliau darllen cyfyngedig. 

Bydd cyfieithu gwybodaeth a llythyrau i ieithoedd amrywiol 

yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae pawb sydd â chyd-

ddealltwriaeth yn gwneud ymgorffori cyfranogiad rhieni mor 

syml â phosibl. 

Gofynnwch i rieni 

Cynyddu'r defnydd o dechnoleg 

Translate into different languages

Mae angen i ysgolion feddwl am 

amgylchiadau teuluol fel patrymau 

gwaith shifft, cyfrifoldebau gofalwyr a 

darparu'r wybodaeth gywir yn y ffordd 

iawn i ddiwallu anghenion pob rhiant ee 

SIY, AAAA, dan anfantais ee premiwm 

disgyblion, rhieni dibreswyl a theuluoedd 

anodd eu cyrraedd gan gynnwys y rhieni 

hynny â Saesneg nid fel iaith gyntaf. Mae 

rhai yn hoffi cael y wybodaeth ddiweddaraf 

am bopeth sy'n digwydd a byddant yn 

gwirio tudalennau Twitter a Facebook; 

mae eraill eisiau gwybodaeth hanfodol 

sydd fwyaf perthnasol i'w plentyn yn 

unig. Bydd rhai eisiau gwybodaeth ar ffurf 

ysgrifenedig, y gellir ei chyfieithu i'w hiaith 

eu hunain; efallai y bydd angen neges lafar 

ar eraill neu eisiau gwybod ble i fynd am 

wybodaeth bellach.

Cyfathrebu Dwyffordd 
Effeithiol 

Gyrrwr Dau:
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Ysgolion 
cyfeillgar  

i rieni

Arweinyddiaeth, 
ethos ac  

adnoddau

Cyfathrebu  
dwyffordd  
effeithiol

Cefnogi  
dysgu  
gartref

Cyfranogiad 
ym mywyd  

yr ysgol

Ymgysylltu  
â'r gymuned 

Ni fydd un sianel yn 
gweithio i bob rhiant

Bydd ysgolion sydd o ddifrif ynglyn  

ag adeiladu deialog wirioneddol yn  

cyfathrebu'n rheolaidd, nid dwywaith  

y tymor yn unig, ac yn sicrhau bod llif  

da o wybodaeth yn mynd ddwy ffordd, 

trwy geisio am adborth ar bob cyfle.  

Mae angen i bob rhiant wybod y gallant 

gyfrannu mewn gwahanol ffyrdd ac y 

gwrandewir ar eu barn ac ymddiried  

y cymerir y camau angenrheidiol.

ˆ

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni



 
 
 

Mae rhieni eisiau cefnogi eu plentyn, a lle gall athrawon fanteisio 
ar y brwdfrydedd hwn ac amlygu pethau i rieni eu gwneud, gall 
atgyfnerthu addysg plentyn a chodi lefelau cyflawniad. Pan fydd 
rhieni'n rhannu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu a'r ysgol, maen 
nhw'n creu amgylchedd dysgu gartref sy'n cael effaith gadarnhaol  
ar gyrhaeddiad plant ac sy'n ategu gwaith ysgolion. 

Mae angen i ysgolion gydlynu 

gweithgareddau dysgu gartref yn 

ofalus, fel eu bod yn gweithio ochr yn 

ochr â'r dulliau a'r gweithgareddau y 

mae plant yn eu profi yn yr ysgol. Mae 

angen i rieni ddeall eu pwysigrwydd yn 

addysg eu plentyn a theimlo'n hyderus, 

gydag adnoddau a sgiliau i arwain yn 

weithredol wrth helpu eu plentyn gyda 

phynciau ysgol gartref. Gall ysgolion 

fod yn rhagweithiol wrth helpu rhieni 

i ddeall yr effaith y gallant ei chael 

ar ddysgu eu plentyn a chefnogi'r 

rhieni hynny sydd heb hyder neu 

sgiliau academaidd. Mae ysgolion sy'n 

gweithio'n dda yn y maes hwn yn fedrus 

iawn wrth ddarparu deunyddiau dysgu 

a chefnogaeth briodol i rieni 

Cefnogi Dysgu 
Gartref 

Gyrrwr Tri: 

Ysgolion 
cyfeillgar  

i rieni

Arweinyddiaeth, 
ethos ac  

adnoddau

Cyfathrebu  
dwyffordd  
effeithiol

Cefnogi  
dysgu  
gartref

Cyfranogiad 
ym mywyd  

yr ysgol

Ymgysylltu  
â'r gymuned 
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Mae darparu rhesymeg a gwybodaeth y cwricwlwm yn sicrhau 

bod rhieni'n gweld perthnasedd eu cyfranogiad trwy eu 

cysylltu â'r byd go iawn - gan ddod â phroblemau a heriau 

bywyd go iawn iddynt weithio arnyn

Gweithio gyda rhieni i gynhyrchu deunyddiau gyda'ch 

gilydd, efallai cyfieithu hoff lyfrau i ieithoedd cymunedol, 

recordio straeon neu ddatblygu deunyddiau rhifedd o 

amgylch thema coginio neu DIY. 

Cyd-gynhyrchu adnoddau dysgu 

Asesu yr anghenion a siaradwch â rhieni am yr hyn a fyddai'n 

eu helpu i gefnogi dysgu. Cyfathrebu'n ofalus i osgoi 

gwarthnodi, beio neu annog rhieni i beidio. 

Ei wneud yn fyw 

Dyma rai ffyrdd syml o gefnogi  
dysgu gartref:

I ddarganfod mwy 
am ein hymchwil, 

ewch i:
parentkind.org.uk/research

Mae ein hymchwil Covid-19 
gyda rhieni yn rhoi 

mewnwelediad pellach i'r 
gefnogaeth a'r adnoddau y 
mae rhieni’n gweld mwyaf 
defnyddiol a'r hyn y maent 
yn ei dderbyn am syniadau 

pellach i gefnogi dysgu gartref.

Dywedwch  
fwy wrthyf

Cynnig cefnogaeth i rieni ynglyn â'u 
dysgu eu hunain

ˆ

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni



 
 
 

Dyma rai syniadau ar gyfer annog cyfranogiad 
ym mywyd yr ysgol: 

Mae cyfranogiad rhieni mewn ysgolion yn ymwneud â'r graddau 
y mae rhieni'n chwarae rôl wrth wirfoddoli ym mywyd yr ysgol. 
Mae cael rhieni i gymryd rhan yn adeiladu ymddiriedaeth ac yn 
gosod y sylfeini ar gyfer cydweithredu cadarnhaol yn y tymor hir.

Bydd ysgolion llwyddiannus yn gwneud 

defnydd da o sgiliau'r rhieni ac yn cynnig 

ffyrdd anffurfiol a ffurfiol i rieni ymwneud 

â bywyd ysgol a gwneud cyfraniadau 

ystyrlon iddo. Gall gweithgareddau 

anffurfiol syml roi cyflwyniad ysgafn 

i rieni i fywyd yr ysgol yn gyffredinol, 

mewn amgylchedd hamddenol a llai 

ffurfiol. Ymhlith y gweithgareddau sy'n 

fwy anffurfiol mae'r rhai nad ydyn nhw'n 

canolbwyntio ar addysg neu ganlyniadau 

academaidd, fel digwyddiadau 

cymdeithasol hwyliog yn yr ysgol neu 

weithgorau sy'n helpu i gynnal a chadw 

adeiladau ysgol. 

Mae strwythurau ffurfiol yn cynnwys 

Cymdeithasau Rhieni ac Athrawon a bod 

yn rhiant-lywodraethwr, yn ogystal â 

defnyddio diddordebau ac arbenigedd 

Cyfranogiad ym 
mywyd yr ysgol 

Gyrrwr pedwar: 

rhieni, er enghraifft, i'w hannog i wirfoddoli  

i ddarllen yn yr ystafell ddosbarth neu 

gefnogi gweithgareddau allgyrsiol. 

Dylai gweithgareddau gwirfoddoli 

adlewyrchu amrywiaeth y gymuned gan 

sicrhau bod pob rhiant yn cael ei annog 

a'i fod yn gallu cymryd rhan. Mae rhai 

ysgolion yn gwneud pwynt o fonitro ac 

adnabod grwpiau rhieni heb gynrychiolaeth 

ddigonol - efallai tadau sengl nad ydyn 

nhw'n byw gyda'u plant ac yn ceisio dod o 

hyd i ddigwyddiadau a fydd o ddiddordeb 

arbennig iddyn nhw. Mae gwirfoddoli  

i'w weld yn fwyaf amlwg  

mewn ysgolion  
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Defnyddio doniau a sgiliau ee creadigrwydd / ffotograffiaeth 

/ chwaraeon / dawns trwy ddarparu rhestr o sgiliau 

dymunol i rieni ar draws yr ysgol.

Cyfateb amser a thalent i angen

Er enghraifft, cefnogi plant gyda darllen neu fathemateg, sefydlu 

llyfrgell neu grwpiau darllen, sefydlu prosiectau ad-hoc fel gwaith 

garddio, cynnal a chadw ac ati neu ddarparu cyngor / cefnogaeth 

gyrfaoedd.

Cynnig cyfleoedd gwirfoddoli 
amrywiol

Sefydlu Cymdeithas Rhieni ac  
Athrawon (PTA)

I ddarganfod rhagor 
am ein rhwydwaith 
ehangach, ewch i: 

 parentkind.org.uk/ 
For-PTAs

Mae Parentkind yn cynrychioli dros 

13,000  
o CRhA ledled Cymru, Lloegr a 

Gogledd Iwerddon. Fel aelod PTA, 
gallwch gysylltu â'n rhwydwaith 

ehangach i rannu barn, syniadau, 
llwyddiannau a gwybodaeth.

Ysgolion 
cyfeillgar  

i rieni

Arweinyddiaeth, 
ethos ac  

adnoddau

Cyfathrebu  
dwyffordd  
effeithiol

Cefnogi  
dysgu  
gartref

Cyfranogiad 
ym mywyd  

yr ysgol

Ymgysylltu  
â'r gymuned 

Dywedwch  
fwy wrthyf

Mae CRhA (neu fathau eraill o gymdeithas rhieni) yn 

ffordd wych o ddod â rhieni, athrawon a'ch cymuned leol 

ynghyd i godi arian ac i gefnogi'r ysgol. Mae sefydlu CRhA 

yn broses symlach nag y byddech chi'n meddwl - yn gyntaf 

ennyn diddordeb; penderfynu beth rydych chi am i'ch 

cymdeithas ei gyflawni a ffurfioli'r grwp o amgylch hynny; 

yna dechreuwch eich gwaith codi arian a gweithgareddau 

cymunedol eraill.

ˆ

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni



 
 
 

Dyma rai syniadau ar sut i ennyn diddordeb 
rhieni yn y gymuned ehangach: 

Mae'n bwysig bod ysgolion yn ymgysylltu â'r cymunedau 
rhieni ehangach y tu allan i gatiau'r ysgol. 

Ymgysylltu â'r  
Gymuned 

Gyrrwr Pump: 

Mae cymunedau rhieni yn cynnwys llawer 

o ddiwylliannau a all gyfoethogi'r ysgol 

ond gall yr amrywiaeth hon hefyd arwain 

at rwystrau ac anghydraddoldebau i 

gymryd rhan. Efallai y bydd rhieni'n ei 

chael hi'n anodd ymgysylltu yn yr ysgol 

am amryw resymau, efallai oherwydd 

gwahanol gredoau ffydd neu deimlad nad 

yw'r ysgol yn berthnasol iddyn nhw. Yn 

ogystal, gall cymunedau rhieni wynebu 

sawl her fel diweithdra, hiliaeth, rhwystrau 

iaith, llinellau cyffuriau, trais ac ansicrwydd 

ariannol. 

Gall ysgolion weithio gyda'u cymunedau 

lleol i dynnu ar wybodaeth, sgiliau ac 

adnoddau arbenigol mewn ffyrdd sydd 

o fudd i'r ddwy ochr ac i ymateb i ystod 

eang o anghenion addysgol, cymdeithasol, 

iechyd a lles rhieni a phlant. Y gorau yw'r 

allgymorth i'r gymuned leol, y mwyaf 

tebygol yw ysgol o ddenu'r cymunedau 
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Er enghraifft, ymestyn allan at grwpiau cymunedol ac 

arweinwyr a all helpu i gyrraedd y rhieni hynny mewn  

grwpiau penodol. 

Allgymorth cymunedol gweithredol

Er enghraifft, gallai ysgolion ddarparu dosbarthiadau magu 

plant, hyfforddiant iaith, clybiau ar ôl ysgol, gofal plant a 

banciau bwyd i'w teuluoedd. 

Ehangu’r ystod o weithgareddau

Bod yn ased i'r gymuned ehangach trwy logi adeiladau, 

cyfleusterau chwaraeon, staff ac arbenigedd. 

Hwb cymunedol gwerthfawr

rhieni hynny nad ydynt 

yn draddodiadol 

wedi ymgysylltu a 

sefydliadau i weithio 

gyda nhw a chefnogi 

eu teuluoedd. 

Lle mae gan ysgolion 

berthynas gref â'r gymuned 

leol ac yn gwerthfawrogi'r hyn y gall 

ei gynnig, gall drawsnewid agweddau 

a pherthnasoedd rhieni â'r ysgol, 

gan ddarparu buddion pwysig yn 

addysgol ac yn gymdeithasol i rieni. 

Mae'n debygol hefyd y bydd buddion 

o godi proffil ac enw da'r ysgol yn lleol 

o ran hybu derbyniadau, cael effaith 

gadarnhaol ar y gymuned a hyrwyddo 

cydlyniad cymdeithasol 

Ysgolion 
cyfeillgar  

i rieni

Arweinyddiaeth, 
ethos ac  

adnoddau

Cyfathrebu  
dwyffordd  
effeithiol

Cefnogi  
dysgu  
gartref

Cyfranogiad 
ym mywyd  

yr ysgol

Ymgysylltu  
â'r gymuned 

Glasbrint Parentkind ar gyfer Ysgolion  
sy'n Gyfeillgar i Rieni



Glasbrint Parentkind  
ar gyfer Ysgolion sy'n  
Gyfeillgar i Rieni

Nod cyffredinol datblygu'r Glasbrint ar gyfer Ysgolion 

sy'n Gyfeillgar i Rieni yw rhoi offeryn defnyddiol i 

arweinwyr ysgolion, llunwyr polisi a rhanddeiliaid eraill 

i hwyluso trafodaeth ynghylch, a gweithio mewn, a 

gwerthuso gweithgareddau cyfranogi rhieni. Felly, mae'n 

bwysig bod elfennau'r Glasbrint ar gyfer Ysgolion sy'n 

Gyfeillgar i Rieni yn cael eu datblygu a'u siapio gan  

y rhai sy'n debygol o'i ddefnyddio - er mwyn sicrhau  

bod ganddo fudd ymarferol.
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Rydym wedi datblygu sylfeini cryf gyda'r Glasbrint 

ar gyfer Ysgolion sy'n Gyfeillgar i Rieni, ac mae 

potensial enfawr i wneud y defnydd gorau ohono 

a chefnogi ysgolion trwy'r ychydig fisoedd heriol, 

wrth i ni ymateb i, ac adfer o effaith COVID-19. 

Mae hyn yn nodi cam nesaf y Glasbrint ar gyfer 

Ysgolion sy'n Gyfeillgar i Rieni , ac yn cynnig cyfle go 

iawn i ni barhau i weithio gydag arbenigwyr mewn 

cyfranogiad rhieni.  

Blueprint for Parent-Friendly Schools

I ddarganfod mwy am sut y gallech chi  

gymryd rhan yn ein Glasbrint ar gyfer  

Ysgolion sy'n Gyfeillgar i Rieni, cysylltwch â: 

Kerry-Jane Packman, Cyfarwyddwr  

Gweithredol Rhaglenni, Aelodaeth  

a Gwasanaethau Elusennol  

kerry-jane.packman@parentkind.org.uk

Jayne Thompson, Pennaeth Gogledd Iwerddon   

jayne.thompson@parentkind.org.uk

Tracey Handley, Pennaeth Cymru  

tracey.handley@parentkind.org.uk

Nod cyffredinol datblygu'r Glasbrint ar  

gyfer Ysgolion sy'n Gyfeillgar i Rieni yw rhoi  

offeryn defnyddiol i arweinwyr ysgolion,  

llunwyr polisi a rhanddeiliaid eraill i hwyluso 

trafodaeth ynghylch, a gweithio mewn,  

a gwerthuso gweithgareddau cyfranogi rhieni.  

Felly, mae'n bwysig bod elfennau'r Glasbrint ar gyfer 

Ysgolion sy'n Gyfeillgar i Rieni yn cael eu datblygu 

a'u siapio gan y rhai sy'n debygol o'i ddefnyddio -  

er mwyn sicrhau bod ganddo fudd ymarferol.

Bydd gweithio ar y cyd ag eraill ym maes 

cyfranogiad rhieni a chefnogaeth ysgol yn caniatáu 

inni barhau â rhaglenni mewn ysgolion ynghyd â 

datblygu adnoddau ac offer i sicrhau newid system 

ledled y wlad.

Beth sydd 
nesaf?

Ymunwch  
â Ni



PARENTKIND •  3 9  S H I P B O U R N E  ROA D •  TO N B R I D G E •  K E N T  •  T N 1 0  3 D S •  T:  0 3 0 0  1 2 3  5 4 6 0  •  E :  I N F O @ PA R E N T K I N D.O RG .U K

parentkind.org.uk

Ni yw'r bont rhwng cartrefi  
ac ysgolion 

•  Rydym yn dod ag ymchwil ag arfer o'r radd flaenaf 

y profwyd ei fod yn gweithio, ynghyd. 

•  Rydym yn sicrhau bod llais rhieni yn cael ei glywed 

ym myd addysg. 

•  Rydym yn cynrychioli barn a diddordebau rhieni 

mewn trafodaethau ag awdurdodau addysg, 

asiantaethau, llywodraeth ganolog a'r holl bartïon 

a chyrff eraill sydd â diddordeb. 

•  Rydym yn gweithio gyda phartneriaid a 

rhanddeiliaid, ymchwilwyr, athrawon, rhieni, 

gweinyddwyr, partneriaid cymunedol ac eraill, ar 

gyfranogiad rhieni. 

•  Rydym yn nodi ac yn hyrwyddo enghreifftiau o 

bartneriaethau rhiant-ysgol o ansawdd uchel ac 

yn darparu adnoddau i gefnogi cyfranogiad rhieni 

mewn addysg yn yr ysgol ac yn y cartref. 

Am 
Parentkind 
Yn ogystal â bod y prif sefydliad 

aelodaeth ar gyfer Cymdeithasau Rhieni 

ac Athrawon am dros 60 mlynedd ledled 

Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, 

rydym yn eiriolwyr dros lais rhieni.  

Ein rôl ni yw sicrhau bod pob rhiant yn 

gallu cymryd rhan mewn addysg a bod eu 

lleisiau'n cael eu clywed fel y gall addysg 

ledled y cenhedloedd fod o fudd i bob 

plentyn ym mhob ysgol a chymdeithas 

gyfan. Mae hyn yn golygu bod gennym 

gyfoeth o brofiad gydag ysgolion o bob 

maint a math a'r cymunedau y maent yn 

eu gwasanaethu. 

parentkind

@parentkind

parentkind


