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Ehangu Cyfleoedd i Ofalwyr

1 Mae Sefydliad Waterloo (TWF) yn Sefydliad gwneud grantiau annibynnol. Mae’r Sefydliad yn ymddiddori fwyaf mewn 
prosiectau sy’n helpu ar raddfa fyd-eang, gan ganolbwyntio’n benodol ar wahaniaethau o ran cyfleoedd a chyfoeth 
a’r defnydd anghynaliadwy o adnoddau naturiol y byd. Fodd bynnag, mae hefyd yn canolbwyntio ar Gymru. 2  Cyrsiau 
Agoriadau yw prif arlwy cwricwlwm Mynediad y Brifysgol Agored yng Nghymru, a ddylai ddod i ben yn 2014. O fis 
Hydref 2014, bydd cyfres newydd o fodiwlau cwricwlwm Mynediad ar gael ledled y DU, sy’n cynnig 30 credyd ar Lefel 0.

O ganlyniad i’r prosiect arloesol hwn, bu modd i’r Brifysgol Agored yng Nghymru adeiladu ar ei 
rhaglen ehangu mynediad, a oedd yn canolbwyntio’n bennaf ar y rheini a oedd yn byw mewn 

ardaloedd o amddifadedd mawr, a chynnwys gofalwyr ynddi hefyd. Mae dulliau dysgu o bell hyblyg 
ac unigryw’r Brifysgol Agored yn addas iawn i ofalwyr, sydd yn aml yn gorfod astudio ar adegau 

anghonfensiynol i gyd-fynd â’u rolau gofalu. 

Yn y flwyddyn gyntaf, roedd prif ganlyniadau’r prosiect fel a ganlyn:

• Helpu i ddylanwadu ar drafodaeth ehangach 
  am anghenion gofalwyr ledled y sector addysg   
  uwch.

• Profi dulliau ymgysylltu ymhellach a sefydlu  
  model y gellir ei drosglwyddo rhwng grwpiau  
  ehangu mynediad gwahanol.

• Ymgysylltu’n uniongyrchol â 64 o ofalwyr ledled 
  Cymru, yn bennaf drwy gyrsiau Agoriadau  sy’n 
  cynnig 15 credyd fel cyflwyniad i astudiaethau 
  addysg uwch.

• Creu cronfa ddata o sefydliadau a chysylltiadau 
  gofalwyr yng Nghymru, er mwyn gallu cael gafael 
  ar ofalwyr yn uniongyrchol. 

Yn y dechreuad…

Y bwriad gwreiddiol oedd cynnal Prosiect Mynediad i Addysg i Ofalwyr dros gyfnod o 12 mis gan orffen 
ym mis Medi 2011. Wedi’i ariannu’n garedig gan Sefydliad Waterloo , ceisiodd y prosiect gynnwys 
gofalwyr o bob oedran yng Nghymru mewn cyfleoedd dysgu, gyda’r nod penodol o gynyddu dyheadau 
a chyfleoedd i ofalwyr astudio ar lefel addysg uwch er mwyn iddynt feithrin eu gwybodaeth, eu sgiliau 
a’u hyder. Yn dilyn blwyddyn gychwynnol lwyddiannus, a gyda chymorth parhaus Sefydliad Waterloo, 
cafodd y prosiect ei gynnal tan fis Rhagfyr 2013. 

Mae’r adroddiad hwn yn ceisio gwerthuso llwyddiant y prosiect, nodi ffactorau llwyddiant hanfodol 
ar gyfer sefydliadau addysg uwch sy’n gweithio gyda gofalwyr, a gwersi ar gyfer gwaith prosiect yn 
y dyfodol. Bwriedir i’r adroddiad hwn a’i argymhellion fod o fudd i bob sefydliad sy’n gweithio gyda 
myfyrwyr sy’n ofalwyr, sefydliadau gofalwyr a rhanddeiliaid eraill. 

1. Cyflwyniad: Amlinelliad o’r Prosiect
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• Partneriaeth agos â grwpiau gofalwyr allweddol i ategu eu 
rhaglenni dysgu anffurfiol a rhoi cymorth gwell drwy sesiynau 
rhagflas a chlybiau astudio wyneb yn wyneb. 

• Rhaglen fwrsari i helpu tuag at gost ffioedd cwrs i ofalwyr 
nad oeddent yn gymwys i gael cymorth ariannol arall. Roedd 
nifer sylweddol o fyfyrwyr ychydig dros y trothwy incwm ar 
gyfer cymorth ariannol a thrwy’r arian bwrsari bu modd iddynt 
ddilyn y cyrsiau am ffracsiwn o’r gost. 

 
• Rhannu arfer gorau er mwyn helpu i ddylanwadu ar y ffordd 
mae sefydliadau addysg uwch yn ymateb i’n myfyrwyr sy’n 
ofalwyr ac yn eu cefnogi.

• Datblygu gwybodaeth wedi’i hanelu’n benodol at ofalwyr. Datblygodd y Brifysgol Agored yng 
Nghymru ddeunyddiau marchnata penodol, gwe-dudalen a llyfryn gwybodaeth i ofalwyr gydag ardystiad 
gan y tri phrif sefydliad mantell i ofalwyr yng Nghymru; Cynhalwyr Cymru, Croesffyrdd Cymru ac 
Ymddiriedolaeth y Dywysoges Frenhinol i Ofalwyr. Helpodd hyn i ymgysylltu â gofalwyr yn uniongyrchol 
a darparu atebion yn y llyfryn i lawer o’r cwestiynau a fyddai ganddynt am astudio.

• Gweithio drwy grwpiau gofalwyr. Cafodd gwybodaeth ei rhannu’n rheolaidd drwy grwpiau a 
rhwydweithiau gofalwyr ledled Cymru a chafodd erthyglau eu rhoi mewn cylchlythyrau, e-fwletinau a 
llwyfannau ar-lein eraill.

Yn dilyn llwyddiant blwyddyn gyntaf y prosiect, bu Sefydliad Waterloo yn ddigon caredig i ariannu dwy 
flynedd arall er mwyn ymgorffori’r gwaith yn llawn o fewn y rhaglen ehangu mynediad yng Nghymru.

Roedd prosiect Mynediad i Addysg i Ofalwyr yn cynnwys 5 elfen: 

Enghraifft o daflen digwyddiad rhagflas i ofalwyr

2. Methodoleg

Prif nod yr adroddiad hwn yw gwerthuso effeithiolrwydd ac effaith prosiect Mynediad i Addysg i 
Ofalwyr, ac ychwanegu at yr holl wybodaeth a dealltwriaeth sy’n ymwneud â gofalwyr a’u hanghenion 
fel myfyrwyr.
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• Mae gofalwyr yn grŵp â blaenoriaeth i lawer o sefydliadau, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud ag ehangu 
mynediad.

• Angen gwerthuso gwaith prosiect er mwyn sicrhau bod gwersi yn cael eu dysgu am sut i gynnwys a 
chefnogi gofalwyr yn y dyfodol.

• Gosod y prosiect (a’r gwersi) yng nghyd-destun ehangach newidiadau i addysg uwch yng Nghymru, a 
phrofiadau gofalwyr (yn enwedig yn y sefyllfa economaidd sydd ohoni).

Adolygiad o Lenyddiaeth

Cynhaliwyd adolygiad o lenyddiaeth er mwyn meithrin dealltwriaeth eang o’r cyd-destun y mae 
gofalwyr yn achub ar gyfleoedd addysg ynddo a’r cymorth sydd ei angen arnynt. Roedd yr adolygiad 
o lenyddiaeth yn cynnwys adolygiad desg o’r holl lenyddiaeth berthnasol gan gynnwys cyfnodolion, 
erthyglau, data hysbys cyfredol a dadansoddiad o’r cyd-destun polisi y mae’r prosiect yn gweithredu 
ynddo gan gynnwys heriau sydd ar droed. Fe’i nodir yn Adran 3.
 
Ymchwil Ansoddol

Cafodd ymchwil ansoddol ei chynnal i feithrin gwell dealltwriaeth o brofiadau gofalwyr. Cynhaliwyd y 
canlynol yn benodol:

• Cafodd arolwg o’r rhai a gymerodd ran yn y prosiect ei ddosbarthu a’i gwblhau gan 31 o 
ofalwyr o bob rhan o Gymru. Ategir canfyddiadau’r arolwg hwn gan ymchwil ychwanegol ac  
ar wahân a gynhelir gan y Brifysgol Agored yng Nghymru ar y cyd ag UCM Cymru i fyfyrwyr 
rhan-amser yng Nghymru. Caiff y dadansoddiad o’r ddau arolwg ei gynnwys yn Adran 4.

• Adolygiad o ddata: Gwnaeth y gwerthusiad hwn hefyd adolygu holl ddata’r prosiect a oedd  
yn ymwneud â chyfranogwyr gan gynnwys nifer yr ymholiadau, cyfraddau cadw a 
chyfraddau cwblhau llwyddiannus (gan gynnwys cwblhau’n rhannol) a chyfanswm nifer y 
cyfranogwyr.

Fel rhan o’r gwerthusiad, cafodd amrywiaeth o ddulliau ansoddol a meintiol eu defnyddio drwy gydol y 
prosiect, gan gynnwys:

Rhesymau dros y gwerthusiad:

Dadansoddiad Meintiol

• Cyfweliadau: Cyfweliadau ffôn â 13 ofalwyr o bob rhan o Gymru. Nodwyd themâu allweddol yn sgil y 
cyfweliadau hyn, a chafodd astudiaethau achos manwl eu paratoi (mae’r rhain ar gael yn Atodiad A).
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Mae Strategaeth Ehangu Mynediad a Llwyddiant 2012-15 y Brifysgol Agored yn nodi’r gymuned ‘ofalu’ 
fel un o’i phum grŵp â blaenoriaeth sydd angen cymorth ychwanegol er mwyn gallu cael mynediad 
i addysg uwch a llwyddo yn y maes hwnnw.  Yn ôl diffiniad y Brifysgol Agored, mae’r term gofalwyr 
yn cwmpasu rhywun o unrhyw oed sy’n darparu cymorth di-dâl i deulu neu ffrindiau na allent ymdopi 
heb yr help hwn (Y Brifysgol Agored, 2012).  Rhennir y diffiniad hwn gan Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 
(2012) ac fe’i gwneir yn fwy amlwg gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) sy’n nodi bod dysgwyr 
sy’n ofalwyr yn fyfyrwyr o unrhyw oed sy’n darparu cymorth di-dâl i deulu neu ffrindiau na allent 
ymdopi heb yr help hwn (Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, 2013).

Mae gofalwyr yn cyfrif am 10% o boblogaeth y DU (tua 6.5 miliwn) ac amcangyfrifir bod gofalwyr yn 
cyfrif am 3-6% o boblogaeth myfyrwyr y DU.  Yng Nghymru, ceir dros 350,000 o oedolion, pobl ifanc 
a phlant sy’n darparu gofal (Cynghrair Gofalwyr Cymru, 2011). Fodd bynnag, nid oes ffigur diffiniol, 
yn rhannol am nad yw sefydliadau yn cofnodi pa rai o’u myfyrwyr sy’n ofalwyr a’r ffaith y ceir gofalwyr 
nad ydynt efallai yn ymwybodol eu bod yn ofalwyr (cymerodd 1/6 o bobl a ymatebodd i arolwg 
Wythnos Gofalwyr (Wythnos Gofalwyr, 2013) dros bum mlynedd i gydnabod eu bod yn ofalwyr) neu 
nad ydynt yn gwybod y gall fod cymorth ychwanegol ar gael os caiff eu statws fel gofalwr ei ddatgan.  
Mae’r arolwg hefyd yn nodi po hwyaf rydych yn ei gymryd i nodi eich bod yn ofalwr y mwyaf tebygol 
y byddwch o golli allan ar gymorth, cyngor a gwybodaeth a all eich helpu i gyflawni eich rôl ofalu.  Yn 
ddiweddar, mae’r Brifysgol Agored wedi dechrau cofnodi statws gofalu ei myfyrwyr. Fodd bynnag, 
mae hyn yn codi materion ynghylch y ‘stigma’ y gall gofalwyr gredu sydd ynghlwm wrth eu statws fel 
‘gofalwr’ ac, fel y cyfryw, gallant fod hyd yn oed yn fwy amharod i’w ddatgelu.

Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gefnogi cyfleoedd mwy hyblyg ar gyfer dysgu gydol oes gan 
ofalwyr a chyflwyno mesurau fel darpariaeth fwy hyblyg neu ddysgu gartref. Yn sgil cyflwyno Deddf 
Cydraddoldeb 2010, bu’n rhaid i Sefydliadau Addysg Uwch ystyried anghenion pawb â nodweddion 
gwarchodedig (Hussain, 2011) - ac mae gofalwyr yn un o’r grwpiau hyn.  Yn Lloegr, mae’r Llywodraeth 
ar fin cyhoeddi deddfwriaeth newydd ar gyfer fframwaith darparu gofal a gwasanaethau cymorth. Yn yr 
Alban, bwriedir dwyn darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd ac yng Nghymru, mae Aelodau’r 
Cynulliad yn ystyried deddfwriaeth i wneud newidiadau sylweddol i’r ffordd y caiff gwasanaethau 
cymorth eu darparu.  Mae Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd 
ar y GIG ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru i gydweithio i baratoi, cyhoeddi a gweithredu strategaeth 
ar y cyd ar gyfer gofalwyr.

Fodd bynnag, mae UCM yn awgrymu nad yw’r galw wedi diwallu’r angen eto a bod angen i 
awdurdodau lleol wneud mwy i gyflawni eu dyletswydd gofal i ofalwyr.  Mae caledi ariannol yn brif 
benderfynydd pan fydd llawer o unigolion yn ystyried addysg bellach neu addysg uwch.  Fodd bynnag, 
mae sawl mater sy’n unigryw i ofalwyr:

3. Cefndir a Chyd-destun

• Gall unigolion ddod yn ofalwyr yn sydyn neu mae eu rôl ofalu yn datblygu’n raddol dros amser, 
heb i’r gofalwyr gydnabod y newidiadau sydd wedi digwydd. 

• Gall unigolion fod wedi bod mewn swyddi diogel â chyflog da cyn dod yn ofalwr.

• Mae colli dau incwm o ganlyniad i dderbyn gofal a darparu gofal yn cynyddu’r baich ariannol. 
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Nododd 44% o’r rhai a arolygwyd (State of Caring, 2013) iddynt fod mewn dyled o ganlyniad i’w rôl 
ofalu. Mae costau gormodol, diffyg hyblygrwydd ac annibynadwyedd gofal amgen hefyd yn golygu na 
ellir chwilio am waith nac astudio.

Fodd bynnag, dim ond rhan o’r stori yw caledi ariannol, a phetai rhwystrau ariannol i fynediad yn cael 
eu dileu, mae dysgwyr sy’n ofalwyr yn wynebu rhwystrau pellach a all gyfrannu at beidio â pharhau â’u 
cwrs neu fethu â’i gyflawni. Nododd 56% o ddysgwyr sy’n ofalwyr a gyfrannodd at ymchwil UCM eu 
bod wedi ystyried gadael eu cwrs o ddifrif (o gymharu â 39% o’r rhai nad ydynt yn ofalwyr), er eu bod 
yn llawn cymhelliant ac ymroddiad.  Mae Hussain et al (2011) yn atgyfnerthu hyn ac yn nodi, mewn 
astudiaeth o fyfyrwyr radiograffeg a radiotherapi sy’n ofalwyr ac nad ydynt yn ofalwyr, fod gan ofalwyr 
gyfraddau absenoldeb is na’r rhai nad ydynt yn ofalwyr ar y cyfan.  At hynny, dim ond 36% o fyfyrwyr 
sy’n ofalwyr a deimlai eu bod yn gallu cydbwyso eu hastudiaethau ag agweddau eraill ar eu bywydau, 
o gymharu â 56% o’r rhai nad ydynt yn ofalwyr. Ymddengys felly nad yw ymrwymiad i astudio yn brif 
benderfynydd mewn perthynas â gofalwyr yn peidio ag ymwneud ag addysg.

Er gwaethaf argaeledd peth cymorth ariannol, ceir awgrym o hyd fod gofalu yn lleihau’r tebygolrwydd 
y bydd gofalwr yn dod yn fyfyriwr.  Mae ‘natur anrhagweladwy’ y rhai sy’n derbyn gofal efallai’n brif 
ffactor ym mhenderfyniad gofalwr i ddilyn cwrs addysg bellach neu addysg uwch.  Dywedodd un 
ymatebydd i arolwg UCM fod profiadau negyddol yn yr ysgol o ganlyniad i fod yn ofalwr yn rhwystr i 
addysg bellach neu addysg uwch. Mae a wnelo natur anrhagweladwy ag anghenion newidiol y rhai 
sy’n derbyn gofal, gan gynnwys newid patrwm, a all ddigwydd yn ddyddiol.  Mae Wainwright (2010) yn 
argymell annog staff i fod yn fwy hyblyg a pharod er mwyn diwallu anghenion gofalwyr a all wynebu’r 
fath sefyllfa. 

Mae arolwg UCM hefyd yn nodi bod lles gofalwyr yn is na’r boblogaeth myfyrwyr gyfan ac maent yn 
fwy tebygol o gael anawsterau iechyd meddwl.   Er nad yw ymchwil Hussain et al (2011) yn ategu’r 
farn hon, gallai ofnau gofalwyr y gall eu hiechyd olygu na allant ymrwymo i astudio fod yn ffactor 
penderfynol arall wrth ystyried hynny.  Gall hyn hefyd gyfrannu at ddiffyg hunanhyder ymhlith dysgwyr 
sy’n ofalwyr i ddilyn cwrs addysg bellach neu addysg uwch a mwy o hunanamheuaeth wrth ymgysylltu 
ag eraill ar eu cwrs.  Fel y dywed Canning (2010), roedd dysgwyr sy’n ofalwyr yn gofyn ‘A wyf yn 
ddigon da? A fyddaf yn gallu cadw i fyny? Beth os bydd pawb yn gwybod mwy na fi?  Beth os na allaf 
wneud yr aseiniadau?  A gaf gefnogaeth?’.

Mae’r adolygiad hwn o lenyddiaeth wedi nodi rhai o’r materion allweddol a all wynebu dysgwyr sy’n 
ofalwyr ym maes addysg bellach neu addysg uwch.  Mae’r gwerthusiad canlynol yn ceisio ystyried y 
materion hyn ymhellach drwy siarad yn uniongyrchol â dysgwyr sy’n ofalwyr am eu profiadau o astudio 
gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru.



4. Canfyddiadau Allweddol: Dadansoddiad ac Argymhellion

Mae’r gwerthusiad hwn yn seiliedig ar ystod eang o ddata prosiect ynghyd ag ymatebion holiadur gan 
31 o ofalwyr a chyfweliadau ffôn manwl â 13 o ofalwyr; yn ogystal ag adborth o waith partneriaeth 
parhaus â sefydliadau cymorth gofalwyr ym mhob rhan o’r sector. Gwnaeth 171 o ofalwyr ymgysylltu 
â’r prosiect yn uniongyrchol mewn rhyw ffordd. O blith y rhain: 

• Roedd gan 22% brofiad blaenorol o addysg uwch ac nid oedd gan 78% unrhyw brofiad blaenorol o 
addysg uwch. Mae’r ffigurau hyn yn adlewyrchu’r rhai mewn ymchwil ddiweddar gan y Brifysgol 
Agored yng Nghymru ar y cyd ag UCM Cymru . O blith 1498 o fyfyrwyr a arolygwyd ledled Cymru, 
nododd 149 fod ganddynt gyfrifoldebau gofalu, ac o’r rhain, roedd gan 22.8% brofiad blaenorol o 
addysg uwch.

• Dim ond 8% oedd yn meddu ar gymwysterau mynediad, sy’n cyfateb i 2 Safon Uwch neu fwy i fynd i 
brifysgol draddodiadol. 

• O’r rhai a oedd wedi cofrestru ar gyrsiau roedd 87% yn ferched ac roedd 12% yn ddynion.

• Nododd 16% o ymatebwyr fod ganddynt anabledd hefyd.

• Roedd 34% yn gymwys i gael cymorth ariannol   

• Roedd 62% yn hawlio bwrsari gofalwr tuag at gost eu cyrsiau.

• Cofrestrodd 47% o gyfranogwyr ar gyrsiau yn dilyn y prosiect

O blith y gofalwyr a aeth ymlaen i gofrestru ar gwrs 
gyda’r Brifysgol Agored roedd 87% yn ferched 
ac roedd 12% yn ddynion. Roedd ystod oedran y 
gofalwyr a ymatebodd i holiaduron ac a gymerodd 
ran yn y cyfweliadau ffôn yn amrywio o’r rhai yn eu 
hugeiniau i’w hwythdegau gyda’r nifer uchaf o’r rhai 
a holwyd yn eu pedwardegau, pumdegau ac yna eu 
tridegau; a merched oedd y mwyafrif ohonynt.

4.1 Carers lives

Myfyrwyr o ganolfan gofalwyr Abertawe

3 Yn 2013, dechreuodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ac UCM Cymru brosiect ymchwil dau gam i ymchwilio i broffil a 
phrofiadau myfyrwyr yng Nghymru sy’n astudio’n rhan-amser. Cam cyntaf yr ymchwil hon, a gwblhawyd ym mis Rhagfyr 
2013, oedd arolwg o 1418 o fyfyrwyr. Caiff ail gam y cyfweliad, sy’n cynnwys grwpiau ffocws, ei gwblhau yn 2014, a 
bydd yn cynnwys canolbwyntio ar fyfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu.4 Yng Nghymru, mae cymorth ariannol ar gael i 
fyfyrwyr sydd ar fudd-daliadau seiliedig ar incwm neu incwm cartref isel os nad oes ganddynt gymhwyster cyfatebol yn 
barod.  Disgwylir i’r strwythur ariannu ar gyfer addysg uwch ran-amser yng Nghymru newid o fis Medi 2014.

Extending Opportunities for Carers

9
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O ran statws cyflogaeth, nid oedd 54% o’r rhai a gwblhaodd holiaduron mewn cyflogaeth â thâl, roedd 
22% yn gweithio’n llawn amser, roedd 12% yn gweithio’n rhan-amser, roedd 6% yn gwneud gwaith 
gwirfoddol ac roedd 6% wedi ymddeol.

Pan ofynnwyd pa ffactorau a oedd yn eu helpu i aros ar y cwrs, atebodd dros hanner: ‘gallu astudio ar 
amser a oedd yn addas i mi’.

...Roeddwn yn ei fwynhau, i fi fy hun...ond...yna...byddwn yn rhuthro rhwng apwyntiadau ysbyty a 
chlinigau gyda’m plant...Felly, weithiau, roedd hi’n anodd a phan fyddwn yn neilltuo amser i’w wneud 
[astudio] byddai rhywbeth arall yn codi drwy’r amser...gwnaethant [y tîm Cymorth Myfyrwyr] fy helpu 

llawer ac roeddent yn deall y pwysau arnaf..., cadwodd Sally [y tiwtor] mewn cysylltiad â mi drwy 
negeseuon e-bost a galwadau ffôn. Felly, llwyddais i’w wneud...ac rwy’n falch iawn o’m hun.

…gan fod fy nhad yn sâl...rwyf wedi rhyngweithio llawer â’i weithiwr cymdeithasol ac rwy’n gweld faint o 
waith sydd ganddi, i ddechrau, am nad oes llawer iawn o weithwyr cymdeithasol. Ac rwy’n gweld bod yr 
help maent yn ei roi, wel, bydden ni mewn picil hebddi. Mae wedi bod yn gymaint o help gyda phopeth 

sydd ei angen arnom. A dyna’r math o waith y byddwn yn hoffi ei wneud - helpu pobl fel hynny.
Myfyriwr sy’n ofalwr sy’n gofalu am rieni oedrannus yn llawn amser, gan gynnwys tad â dementia.

At hynny, wrth siarad am brofiadau personol, fel gofalwyr, soniodd sawl cyfwelai hefyd fod eu 
cymhelliant i astudio yn ymwneud â chyfleoedd gwaith posibl yn y sector gofal yn y dyfodol.

“

“

Roedd [Dysgu o Bell] yn...llawer haws i 
mi oherwydd fel gofalwr mae pethau’n 
codi heb rybudd. Ni allwn ymrwymo i 
amserlen bod mewn adeilad prifysgol...
mae hyn yn llawer gwell i mi.

“

“

“

“

Wrth egluro’r pwysau sydd ynghlwm wrth gydbwyso ei hymrwymiadau gofalu ag astudio, soniodd 
myfyriwr arall am y ffordd y gwnaeth y cymorth ychwanegol a gafodd gan ei thiwtor a thîm 
Gwasanaeth Myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru ei helpu i orffen y cwrs pan oedd ar fin rhoi’r 
gorau iddi. Mae’n gofalu am ei mab awtistig yn llawn amser ac mae ei mab arall hefyd newydd gael 
diagnosis anawsterau dysgu. Dywedodd:

Yn ogystal, soniodd llawer o’r gofalwyr a gymerodd ran 
yn y cyfweliadau ffôn am eu bywydau prysur a llawn 
straen. Dywedodd unigolyn o’r fath sy’n gofalu am ei 
mab 26 oed, sydd â nifer o broblemau iechyd:

• Mae angen i ddarparwyr addysg gynnig darpariaeth hyblyg i ofalwyr, o ran dulliau astudio a 
chymorth ar gyrsiau.

Argymhellion:

Materion

• Mae bywydau gofalwyr yn anrhagweladwy, yn brysur ac, ar adegau, yn llawn straen.

Roedd ymrwymiadau gofalu’r rhai a arolygwyd hefyd yn amrywio o ofalu am blentyn, rhiant, partner 
neu ffrind agos sâl neu anabl; gyda’r mwyafrif (61%) yn gofalu am blentyn.
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Nododd cyfwelai arall, sy’n gofalu am ei merch awtistig, ei bod hefyd wedi clywed am y Brifysgol 
Agored drwy ei grŵp gofalwyr lleol:

...gadewais yr ysgol pan oeddwn yn 16 oed...astudiais TAU, nid oeddwn yn y dosbarth lefel O, ac 
roeddwn yn flin am hynny oherwydd gallai’r cyfle fod wedi gwneud lles i mi...yn aml roedd y plant yn 
camymddwyn a oedd yn ormod i mi...Roedd yna wersi da...ond roeddwn yn teimlo fy mod yn y lle 

anghywir...roedd gennyf gyflwr o’r enw petit mal, sy’n fath o epilepsi, ac o ganlyniad i hyn roeddwn ar 
ei hôl hi o ran fy addysg.... Roeddwn yn teimlo fel petawn yn cysgu, ac yna dihunais yn ddiweddarach 

mewn bywyd. Astudiais Saesneg ychydig ar ôl gadael yr ysgol...a chefais radd B.... Roeddwn bob 
amser wedi ymddiddori mewn dilyn cwrs gyda’r Brifysgol Agored ond doeddwn i ddim yn gwybod beth 
oedd y strwythur...Ond yna...cymerais ran ym Mhrosiect Llwybr Gofalwyr Casnewydd. A chwarae teg i’r 

ferch yno, oherwydd cysylltodd â nhw i weld beth oedd angen i mi ei wneud.

“

“

Roeddwn...yn gwneud cwrs gyda nhw [grŵp gofalwyr]; ‘Cwrs Sgiliau Bywyd’, a oedd yn 
bach o gamenw mewn gwirionedd. Cwrs yw hwn sy’n annog pobl sydd wedi bod mewn rôl 
ofalu ers amser hir ac sydd efallai am ddychwelyd i amgylchedd gwaith a soniais fy mod 
wedi dechrau dysgu Cymraeg gyda’r Cwrs Cymraeg ar-lein. Yna awgrymodd y Brifysgol 
Agored a dyna sut y dechreuodd pethau. Nid oeddwn wedi ystyried y peth, fel gofalwr, â 

chyfrifoldebau, mae’n anodd dod o hyd i gyrsiau, mae’r rhan fwyaf gyda’r nos pan 
nad yw’n gyfleus...

“

“

Nododd yr ymchwil fod 22% o’r 171 o ofalwyr dan sylw eisoes wedi cael profiad o addysg uwch. 
O’r 78% nad oeddent wedi astudio ar lefel addysg uwch o’r blaen, nid oedd gan 70% o’r rhain 
gymwysterau lefel mynediad sef 2 Safon Uwch neu fwy i astudio mewn prifysgol draddodiadol.

O ran cymwysterau ac astudiaethau blaenorol roedd gan y gofalwyr a arolygwyd amrywiaeth o 
brofiadau:

Pan ofynnwyd iddynt nodi eu cymhwyster uchaf cyn dechrau gyda’r Brifysgol Agored: roedd 25% wedi 
ennill cymwysterau TGAU, roedd gan 25% gymwysterau Safon Uwch neu lefel 3, roedd gan 22% NVQ 
lefel 1 neu 2, roedd gan 6% Ddiploma BTEC, roedd gan 13% radd, roedd 6% wedi dilyn astudiaethau 
ôl-raddedig ac roedd 3% wedi ennill cymhwyster Rhwydwaith y Coleg Agored.

Hefyd, roedd amrywiaeth o ymatebion i’r adeg y gwnaeth cyfweleion astudio ddiwethaf: o blith y rhai 
a holwyd roedd 41% wedi astudio yn y tair blynedd diwethaf, 22% dros y pum mlynedd diwethaf, 22% 
dros y 10 mlynedd diwethaf ac nid oedd 16% wedi astudio o gwbl ers gadael yr ysgol.

Yn ogystal, pan ofynnwyd ymhle y gwnaethant astudio ddiwethaf: dywedodd y rhan fwyaf o ymatebwyr 
(41%) mewn coleg addysg bellach, nododd 29% mewn canolfan addysg i oedolion neu gymunedol, 
16% yn eu gweithle, 12% yn y brifysgol, 6% yn yr ysgol a 3% o gartref.

Eglurodd un o’r gofalwyr a gymerodd ran yn y cyfweliadau ffôn ei bod wedi gadael yr ysgol pan oedd 
yn 16 oed, heb fawr ddim cymwysterau, gan deimlo nad oedd wedi cyrraedd ei photensial a’i bod wedi 
cofrestru ar gwrs gyda’r Brifysgol Agored. Wrth sôn am ei phrofiadau addysgol blaenorol dywedodd:

4.2 Profiadau addysgol blaenorol

• Mae angen i ddarparwyr addysg gynnig darpariaeth hyblyg i ofalwyr, o ran dulliau astudio a 
chymorth ar gyrsiau.
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4.3 Effaith astudio gyda’r Brifysgol Agored

Hyd yma, mae 81 o ofalwyr wedi cofrestru ar gwrs gyda’r Brifysgol Agored drwy’r Prosiect Gofalwyr, 
mae 66 wedi cwblhau eu cyrsiau ac mae 32 o ofalwyr wedi cofrestru am gymhwyster.

Pan ofynnwyd pa wahaniaeth a wnaeth astudio gyda’r Brifysgol Agored:  dywedodd 51% o’r gofalwyr, 
a gwblhaodd holiadur, eu bod yn bwriadu cychwyn ar astudiaethau pellach; roedd 41% o’r farn eu bod 
wedi meithrin sgiliau newydd; roedd 39% yn teimlo’n fwy hyderus; roedd 29% yn teimlo’n hapusach; 
ac roedd 19% o’r farn ei fod wedi cael effaith gadarnhaol ar eu rôl fel gofalwr.

• Mae angen i ddarparwyr addysg weithio mewn partneriaeth â sefydliadau gofalwyr er mwyn adeiladu  
ar gyfleoedd datblygu o ac i addysg gymunedol ac addysg i oedolion, addysg bellach ac addysg uwch  
er mwyn sicrhau bod gofalwyr yn cael cynnig cyfleoedd i astudio sydd fwyaf priodol iddynt.

Rwy’n teimlo’n fwy hyderus ac mae’n 
teimlo ychydig, os dim ond i fi, fy mod 
wedi cyflawni rhywbeth, rwyf wedi bod 
am wneud rhywbeth, rwyf bob amser 
wedi bychanu fy hun gan deimlo na 
fyddwn byth yn gallu parhau â na 

gwneud cwrs prifysgol, rwyf wedi magu 
hyder, rwy’n credu ynof fy hun y gallaf 

gyflawni pethau. 
Myfyriwr sy’n gofalu am ei phlentyn awtistig.

“

“

Roedd adborth gan y gofalwyr a gymerodd ran yn y cyfweliadau ffôn hefyd yn atgyfnerthu’r profiadau 
hyn:

Materion 

Daw myfyrwyr sy’n ofalwyr o bob cefndir ac mae ganddynt amrywiaeth o brofiadau addysgol blaenorol. Ni 
ddylai sefydliadau wneud tybiaethau ynghylch cymwysterau addysgol blaenorol gofalwyr na’r lefel y maent 
yn dechrau eu haddysg arni. Yn fwy pwysig yw’r cwricwlwm a gynigir a’r cymorth sydd ar gael.

Dwi ddim yn dda iawn ar y cyfrifiadur ond rwy’n gwneud ECDL gyda...[grŵp gofalwyr lleol.]...Felly heb 
[sefydliad gofalwyr] doeddwn i ddim yn gwybod sut i droi cyfrifiadur ymlaen.

““

Cyfeiriodd ymatebwyr eraill at y ffaith bod eu grwpiau gofalwyr lleol a dosbarthiadau addysg i oedolion 
wedi eu helpu i deimlo’n barod i ddilyn cwrs dysgu o bell; fel y dywedodd un cyfwelai;

Argymhellion: 

 ..Rwyf bob amser wedi bod yn llawn amheuon. 
Fel y dywedais wrth fy nhiwtor ar y pryd... ‘Rwyf 
wedi cwblhau rhywbeth’ Mae hynny’n beth mawr 
oherwydd rwyf wedi dechrau cynifer o gyrsiau a 
heb eu gorffen ac felly roeddwn yn eithaf balch 
o’m hun...y gallwn ei wneud heb fod ag unrhyw 

amheuon. Oherwydd rydych yn amau eich hun...
pan fyddwch yn dechrau rhywbeth.

 Myfyriwr sy’n ofalwr a gwblhaodd gwrs Mynediad 
Agoriadau a mynd ymlaen i’r rhaglen Gradd Celfyddydau. 

“

“
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Roeddwn yn gwybod am y Brifysgol Agored ers 
blynyddoedd ond nid wyf erioed wedi rhoi cynnig ar unrhyw 
gyrsiau. Ac roedd o ddiddordeb i mi oherwydd roeddent yn 
dweud ei fod ar gyfer gofalwyr a darllenais ef yn y llyfr hwn 
felly penderfynais anfon e-bost i weld beth oeddent yn ei 

ddweud ac a allwn ei wneud.

“

“

…Rwyf wedi cael adborth da iawn drwy’r cwrs hwn... ac mae wedi rhoi mwy o hyder i mi ….. Roeddwn 
yn hoffi’r profiad hwn, roedd y gwaith cwrs yn ardderchog a chefais arweiniad arbennig....Rwyf wedi bod 

ar goll ers amser...Ond, fel y dywedais, y pethau rwyf wedi eu gweld, y profiadau rwyf wedi eu cael... 
Rwy’n mynd i gymryd yr awenau unwaith eto a dechrau edrych mewn iddo.

Gofalwr a gwblhaodd gwrs mynediad Agoriadau yn llwyddiannus ac sydd bellach wedi cofrestru am gymhwyster Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol. 

““

• Dylai sefydliadau ystyried ffyrdd o ddatblygu myfyrwyr o ddysgu anffurfiol i ddysgu ffurfiol a phwysleisio 
   pwysigrwydd cyrsiau rhagarweiniol ar lefel addysg uwch er mwyn meithrin hyder.

Materion

 
Mae dysgu yn cael effaith fawr ar hyder a lles ac mae’n rhoi cyfleoedd newydd i ofalwyr. Gall cyrsiau 
rhagflas byr fod yn ffordd ardderchog o gyflwyno dysgu i ofalwyr.

Dylai ehangu mynediad ymwneud â gwella hyder a chymhwysedd i astudio, ac nid dim ond y lefel 
astudio.

4.4 Cyfathrebu clir i ofalwyr

Yna, cafodd y llyfryn ei ddosbarthu’n eang ymhlith cronfa 
ddata o 105 o grwpiau gofalwyr a sefydliadau ledled Cymru.  
Yn ôl adborth o’r gwerthusiad hwn, cyn y prosiect, er bod 
llawer o’r gofalwyr wedi clywed am y Brifysgol Agored, 
roedd llawer o’r farn nad oedd yn addas iddynt hwy.

Fel rhan o’r prosiect hwn, lluniwyd llyfryn gwybodaeth i ofalwyr a oedd yn cynnwys manylion am 
astudio yn y Brifysgol Agored, y mathau o gyrsiau sydd ar gael a pham y gallai’r dull hwn o astudio fod 
o ddiddordeb arbennig i ofalwyr. Cafodd y llyfryn, sef “Dewisiadau astudio hyblyg i ofalwyr”, ei ardystio 
gan y tair prif elusen i ofalwyr yng Nghymru; Cynhalwyr Cymru, Gofal Croesffyrdd ac Ymddiriedolaeth 
y Dywysoges Frenhinol i Ofalwyr (sydd bellach wedi uno â Gofal Croesffyrdd i greu Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru).

Llyfryn gofalwyr

Argymhellion:
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Fodd bynnag, nododd y gwerthusiad hwn rai anghysondebau yn enwedig lle dilynodd gofalwyr y 
cyrsiau byr ar-lein. Roedd rhywfaint o ddryswch ynghylch sut y gallent ddatblygu gyda’u dysgu a’r 
trefniadau cofrestru ac ariannu. Gan fod gofalwyr yn byw bywydau prysur iawn a’u bod yn aml o dan 
lawer o straen, byddai’n ddefnyddiol cael rhywfaint o wybodaeth, arweiniad a chymorth clir drwy gydol 
y broses ddatblygu neu gallai hyn fod yn rhwystr diangen arall i ofalwyr.

Mae angen i mi wneud cais ar gyfer y cwrs gradd a 
dechrau arni. Ac mae’n rhaid edrych ar yr ochr ariannol 

hefyd sy’n ddigon i ddanto rhywun. Rwy’n credu bod angen 
gwneud y cyfan ar-lein ond dwi ddim yn rhy awyddus i 

wneud hynny.
Gofalwr a gwblhaodd gwrs Agoriadau Deall y 

Celfyddydau yn llwyddiannus..
“

“

Nid oedd yn helo bob wythnos, ond yn fwy o ‘roeddech gyda ni’n flaenorol...a byddai’r cyrsiau hyn 
yn rhai dilynol da y tro nesaf os oes gennych ddiddordeb o hyd’. Roedd hynny’n braf.

Materion 

Mae gofalwyr yn cymryd sylw o ohebiaeth sydd wedi’i hanelu atynt a thrwy’r sefydliadau y maent yn 
ymddiried ynddynt. O ganlyniad i fywydau prysur, llawn straen, bydd gofalwyr sy’n astudio yn cael 
budd o gymorth a chyfathrebu parhaus i’w helpu i ddatblygu.  Gall cyrsiau byr fod yn llwybr defnyddiol i 
addysg uwch ond mae’n bwysig cyfleu’r llwybrau datblygu i ofalwyr yn glir.

• Mae angen i ddarparwyr addysg lunio gwybodaeth a deunyddiau marchnata sy’n ymdrin 
yn benodol ag anghenion a diddordebau gofalwyr.  

• Ar adeg cofrestru ar gwrs, dylai darparwyr nodi a yw myfyrwyr yn ofalwyr a chynnig 
cymorth a gwybodaeth ychwanegol fel y bo angen drwy eu rhaglen astudio.

• Dylai ymyriadau gan gynnwys prosiectau fel hyn gael eu gwerthuso’n rheolaidd er mwyn 
sicrhau bod anghenion gofalwyr yn cael eu diwallu.

Argymhelliad :

Mae canfyddiadau’r prosiect hwn hefyd yn tynnu sylw at yr angen i sicrhau cyfathrebu clir a chyson â 
gofalwyr pan fyddant yn astudio cyrsiau, yn enwedig gwybodaeth am sut y gallant ddatblygu unwaith y 
byddant yn cyrraedd diwedd eu modiwlau rhagarweiniol.

Roedd y rhan fwyaf o’r gofalwyr a gyfwelwyd fel rhan o’r gwerthusiad hwn wedi cael gwybodaeth 
ddilynol gan y Brifysgol Agored am ddatblygu i’r cwrs nesaf. Nododd un gofalwr ei bod wedi cymryd 
saib rhwng ei modiwl cyntaf a’i hail fodiwl gan fod ei rhieni’n sâl iawn, ond roedd yr ohebiaeth a gafodd 
gan y Brifysgol Agored rhwng ei modiwlau yn ddefnyddiol. 

““

Rwyf bob amser yn meddwl fy 
mod yn rhy hen i wneud gradd ond 
nid yw hynny’n wir fwy na thebyg. 
Ond, y gwir amdani yw, nid wyf yn 

gwybod ble i fynd nesaf. 
Gofalwr a gwblhaodd gwrs byr Deall 

Awtistiaeth yn llwyddiannus..
“

“
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Nododd yr ymchwil i raddau llethol fod hyblygrwydd cyrsiau dysgu o bell, rhan-amser y Brifysgol 
Agored yn gweddu’n arbennig i fywydau prysur gofalwyr. Dywedodd 93% o’r rhai a ymatebodd i’r 
holiadur fod natur hyblyg y deunyddiau cwrs a/neu y gallu i astudio ar adeg gyfleus yn ffactorau 
a wnaeth eu helpu i aros ar y cwrs. Gallai ymatebwyr dicio sawl blwch a nododd 45% hefyd fod y 
cymorth a’r anogaeth ychwanegol a gawsant gan staff y Brifysgol Agored a’u sefydliadau gofalwyr lleol 
o fudd.

cafodd [y cwrs] ei ddilyn gartref yn bennaf ac 
rydych yn gwybod bod angen i mi fod gartref 

cymaint â phosibl, roedd yn wych. 
Gofalwr llawn amser rhieni oedrannus

““

fel gofalwr mae pethau’n digwydd. Ni allwn ymrwymo i amserlen bod mewn adeilad prifysgol, mae 
hyn yn llawer gwell i mi.

Gofalwr mab anabl

““

i ofalwyr mae dysgu ar-lein yn ddelfrydol, oherwydd gallwch ei wneud pan fo’n gyfleus i chi.
Gofalwr a gafodd anrhydedd ar gwrs Cymraeg i ddechreuwyr Croeso. “

“

Dilynodd y rhan fwyaf o’r gofalwyr a gymerodd ran yn y prosiect fodiwl mynediad Agoriadau ar gyfer eu 
cwrs cyntaf. Cafodd y rhain eu hyrwyddo’n benodol drwy’r prosiect am eu bod yn gyflwyniad graddol 
i addysg uwch, maent yn cynnwys cymorth un i un gan diwtor ac maent wedi’u dylunio i fagu hyder y 
dysgwyr. Mae’r modiwlau, a gaiff eu hastudio dros 20 wythnos, yn cynnwys pynciau gwahanol o blith 
Seicoleg, y Celfyddydau, Plant, Mathemateg, y Gyfraith, Rheoli, Cymdeithas, Iechyd, yr Amgylchedd a 
Chwaraeon. Fel rhan o’r Prosiect Gofalwyr, gwnaeth y tîm yng Nghymru hefyd gynnal nifer o sesiynau 
tiwtora grŵp wyneb yn wyneb ychwanegol mewn canolfannau gofalwyr lleol er mwyn cynnig cymorth 
ychwanegol ac annog rhwydweithiau cymheiriaid. Caiff pob modiwl rhagarweiniol o fewn y Brifysgol 
Agored ei ysgrifennu ar gyfer oedolion sy’n dysgu ac maent yn eu hannog i fyfyrio ar eu profiadau 
mewn bywyd a’u defnyddio.

Ar y dechrau nid oeddwn yn siŵr am yr hyn roeddwn wedi cytuno i’w wneud. Ond pan 
ddechreuais ddarllen y llyfr, yr holl ddeunyddiau a ddarparwyd, ac roedd mor ddiddorol a 
gallwn uniaethu ag ef yn fy mywyd bob dydd, hynny yw wrth siarad am iechyd meddwl a’r 

holl bethau da hynny ar y dechrau a gallwn feddwl am fy nhad ac ati. 
Ac roedd mor ddiddorol..

“

“
4.5 Dull o astudio ac arlwy’r cwricwlwm 

Grŵp astudio lleol
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Nid oedd cyrsiau’r Brifysgol Agored yn addas i bawb a nododd dau o’r gofalwyr a ddilynodd y cyrsiau 
byr ar-lein heb gymorth gan diwtor eu bod yn teimlo’n ynysig iawn;

Materion

Mae angen i ofalwyr allu astudio’n hyblyg yn eu hamser eu hunain, ond hefyd gael y cyfle i 
rwydweithio a chysylltu â myfyrwyr eraill. Gall dysgu o bell fod yn rhy unig i rai yn enwedig ar gyrsiau 
lle mai prin yw’r cyfle i rwydweithio â thiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr. Bydd gofalwyr gwahanol am gael 
pethau gwahanol o’u hastudiaethau, mae’n her gwybod sut i’w cefnogi orau.

Nid oeddwn yn gwerthfawrogi pa mor unig y byddwn, weithiau roedd hi’n anodd iawn. Rwy’n gwybod 
bod fforymau ond roeddent yn fy nychryn...nid oeddwn yn gwerthfawrogi faint roedd angen rhywun 

arnaf i roi anogaeth i mi neu dim ond i ofyn cwestiwn iddynt.

““

nid ydych yn teimlo eich bod yn gwneud esgusodion, rydych yn dweud wrthynt yn syml, mae’n ddrwg 
gennyf ond mae fy mab yn sâl.... Ni fyddwn yn gallu cymryd y tiwtorial hwn.... Iawn, gallaf aildrefnu ar 

gyfer rhywbryd arall. Nid wyf yn gwneud esgus, rwy’n dweud beth yw’r sefyllfa ac maent yn deall. 
Gofalwr mab yn ei arddegau ag awtistiaeth 

““
Roedd rhai gofalwyr o’r farn bod buddiannau gwirioneddol i ddatgelu eu cyfrifoldebau gofalu i’w tiwtor; 

• Dylai sefydliadau nodi pa rai o’u myfyrwyr sy’n ofalwyr yn yr un ffordd, er enghraifft, ag y 
caiff myfyrwyr anabl eu nodi, fel y gallant gynnig cymorth ac arweiniad priodol.

• Mae angen cefnogi gofalwyr ym mhob rhan o’r cwricwlwm, nid dim ond ar gyfer y modiwlau 
mynediad cyntaf.

• Mae angen i sefydliadau egluro pa gymorth ychwanegol y gallant ei gynnig i ofalwyr a 
gwneud hyn yn glir i’w myfyrwyr sy’n ofalwyr. 

• Mae angen darparu mwy o hyfforddiant staff sydd yn arbennig yn targedu staff cymorth 
myfyrwyr a thiwtoriaid o ran anghenion gofalwyr.

Argymhellion:
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Ni allwn gyfiawnhau’r gost mewn gwirionedd.“

“
Roedd cael bwrsari yn help, mae cymaint i’w 

drefnu ar gyfer [y sawl sy’n derbyn gofal]...felly 
mae angen i mi gynilo cymaint â phosibl.

Er gwaethaf y cymorth ariannol a’r arian bwrsari, roedd peth dryswch o hyd ymhlith gofalwyr a 
ymatebodd i’r holiaduron. O’r rhai a ymatebodd na wnaethant fynd ati i astudio, nododd 22% mai un 
o’r rhesymau oedd eu bod yn poeni am gostau gwneud hynny.

“ “

Grŵp astudio lleol

“

“

Y gost sy’n fy rhwystro mewn gwirionedd. Rwyf wedi ystyried hyn sawl gwaith.

Rhan bwysig o’r Prosiect Gofalwyr fu’r arian bwrsari ychwanegol sydd wedi bod ar gael i ofalwyr. 
O dan feini prawf cyllido Llywodraeth Cymru a’r Brifysgol Agored, mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd 
ar fudd-daliadau seiliedig ar incwm neu ag incwm cartref isel yn gymwys i gael cymorth ariannol a 
chyrsiau am ddim os nad oes ganddynt radd eisoes . Roedd 35% o’r gofalwyr a astudiodd drwy’r 
prosiect hwn yn gymwys i gael cymorth ariannol a chyrsiau am ddim.  Hawliodd 63% o’r gofalwyr a 
astudiodd arian bwrsari. Yn y cyfweliadau, nododd sawl un na fyddent wedi astudio heb y cymorth 
hwn am na allent fod wedi cyfiawnháu gwario’r arian arnynt eu hunain.

4.6 Arian bwrsari a chymorth



18

Ehangu Cyfleoedd i Ofalwyr

Un o’r pethau amlwg yn holl ganfyddiadau’r gwerthusiad hwn yw pwysigrwydd gweithio mewn 
partneriaeth. Mae llwyddiant y gwaith gyda gofalwyr wedi deillio’n bennaf o’r partneriaethau 
llwyddiannus a sefydlwyd gyda’r rhwydwaith o ganolfannau a sefydliadau gofalwyr ardderchog yng 
Nghymru. Mae’r sefydliadau hyn yn adnodd lleol hollbwysig i ofalwyr ac maent yn darparu amrywiaeth 
o wasanaethau gan gynnwys mynediad i gyfleoedd dysgu drwy gyrsiau cymunedol. Ni fyddai’r prosiect 
hwn wedi cyrraedd y gofalwyr a wnaeth heb feithrin cydberthynas gref â’r rhwydwaith sefydledig hwn 
ledled Cymru. Y sefydliadau gofalwyr oedd y canolwyr yr ymddiriedwyd ynddynt.

Nododd 74% o’r rhai a ymatebodd i’n holiadur eu bod wedi clywed am y Brifysgol Agored drwy eu 
sefydliadau gofalwyr lleol neu sefydliad lleol arall.

Roeddwn bron â chyrraedd y dibyn, ni chwalodd fy 
nerfau ond roedd yn agos iawn at ddigwydd a dyna sut y 
darganfyddais [sefydliad gofalwyr] ac yna roeddwn wedi 

gwneud yr holl gyrsiau bach hyn gyda [sefydliad gofalwyr] 
ac roedd y Brifysgol Agored yn opsiwn arall a oedd yn 

newydd iawn ac yn un ardderchog i ofalwyr, yn fy marn i, 
heb os.

“

“

Un o’n partneriaid canolfan gofalwyr

4.7 Gweithio mewn partneriaeth

Materion

Mae gofalwyr yn annhebygol o flaenoriaethu arian i ddysgu, gan fod eu teuluoedd a’r rhai sy’n derbyn 
gofal yn dod yn gyntaf. Mae’r prosiect arian bwrsari wedi dod i ben erbyn hyn a gallai’r trefniadau 
ariannol newydd ar gyfer addysg uwch ran-amser yng Nghymru o hydref 2014 fod yn rhwystr arall i 
ofalwyr sy’n debygol o fod yn amharod i gymryd benthyciadau i ariannu cyrsiau eu hunain. 

Argymhelliad:

• Dylai sefydliadau nodi’n glir gostau cyrsiau a’r cymorth ariannol sydd ar gael i ofalwyr. 

• Dylai darparwyr dysgu ystyried gwneud cais am gronfeydd ar wahân er mwyn cefnogi trefniadau 
bwrsari parhaus ac annog gofalwyr i achub ar gyfleoedd dysgu.   
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Ond mae hynny’n rhywbeth arall y mae [sefydliad gofalwyr] wedi’i wneud i mi. Maent wedi cyflwyno 
Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr felly rwyf wedi bod ar y cwrs hwnnw ac rwyf nawr yn gwneud yr ECDL.“ “

Ydw, rydw i’n gwneud yr ECDL 40 wythnos hwn a dechreuais gwrs ysgrifennu creadigol 10 wythnos 
yr wythnos diwethaf oherwydd rwyf bob amser wedi bod am ysgrifennu fy llyfr fy hun. Ond nid wyf 
byth wedi bod yn ddigon dewr nac yn ddigon hyddysg i wneud hynny. Felly, os oes cwrs ar gael 

byddaf yn cymryd golwg arno.

“ “

Yn ystod y prosiect, mae’r bartneriaeth wedi ehangu i 105 o gysylltiadau gofalwyr ledled Cymru, 
sefydliadau sy’n cysylltu â gofalwyr ac yn eu cefnogi mewn rhyw ffordd. Drwy’r rhwydwaith hwn, 
rhannwyd gwybodaeth am y prosiect, darparwyd erthyglau cylchlythyrau a dosbarthwyd llyfrynnau 
gwybodaeth i ofalwyr.  Yn ogystal, mae’r prosiect wedi gweithio’n agosach gydag wyth o ganolfannau 
gofalwyr, gan gynnig cymorth mwy uniongyrchol ar ffurf sesiynau rhagflas a chlybiau astudio.  
Trefnwyd dwy gynhadledd, un ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, a fynychwyd gan fwy na 
55 o ymarferwyr, i ganolbwyntio ar anghenion addysg a hyfforddiant gofalwyr..

Prif ffactor llwyddiant y prosiect hwn fu gwerth enfawr gweithio drwy bartneriaid, a sicrhau bod gan y 
sefydliadau wybodaeth am y Brifysgol Agored a’r hyn y gall ei gynnig i ofalwyr. Mae gan y staff unigol 
o fewn y sefydliadau hyn gydberthnasau cryf â’r gofalwyr maent yn gweithio gyda hwy, maent yn 
gwybod ar ba gam o’u taith ddysgu y maent ac maent yn y sefyllfa orau i helpu i gyfeirio ac argymell 
y camau nesaf pan fydd y gofalwyr yn barod i ddatblygu. Maent wedi gweithredu fel canolwyr yr 
ymddiriedir ynddynt, gan gynnig cyfleoedd i ofalwyr lle y gallai darparwyr addysgol yn unig fod wedi 
methu.

Materion:

Mae sefydlu partneriaeth â sefydliadau yr ymddiriedir ynddynt o fewn y sector gwirfoddol a 
chymunedol yn allweddol i ymgysylltu â gofalwyr unigol a grwpiau gofalwyr bach.

Yn yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni, ar gyfer y sector gwirfoddol a chymunedol 
yn arbennig, mae’n bwysig nodi bod gallu’r sefydliadau hyn i rannu gwybodaeth a rhedeg y 
gwasanaethau lleol mewn perygl ac ochr yn ochr â hyn yr amrywiaeth o brosiectau a mentrau 
ehangach sy’n dibynnu’n fawr ar rwydweithiau cymunedol. Mae’r gwaith o feithrin partneriaethau a 
chydberthnasau yn cymryd amser a staff ar y ddwy ochr ac mae’n elfen hanfodol o’n gwaith ehangu 
mynediad ledled Cymru.

Argymhellion:

• Mae’n bwysig i sefydliadau mwy o faint gefnogi gwaith grwpiau lleol llai.

• Mae angen i sefydliadau dysgu o bell mwy o faint fel y Brifysgol Agored yng Nghymru gael 
adnoddau lleol er mwyn meithrin a chynnal cydberthnasau.
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5. Crynodeb a Chasgliadau

• Mae bywydau gofalwyr yn anrhagweladwy, yn brysur ac, ar adegau, yn llawn straen.

• Daw myfyrwyr sy’n ofalwyr o bob cefndir ac mae ganddynt amrywiaeth o brofiadau addysgol 
blaenorol. Ni ddylai sefydliadau wneud tybiaethau ynghylch cymwysterau addysgol blaenorol 
gofalwyr na’r lefel y maent yn dechrau eu haddysg arni.

• Mae dysgu yn cael effaith fawr ar hyder a lles ac mae’n rhoi cyfleoedd newydd i ofalwyr. Gall cyrsiau 
rhagflas byr fod yn ffordd ardderchog o gyflwyno dysgu i ofalwyr.

• Dylai ehangu mynediad ymwneud â gwella hyder a chymhwysedd i astudio, ac nid dim ond y lefel 
astudio.

• Mae gofalwyr yn cymryd sylw o ohebiaeth sydd wedi’i hanelu atynt a thrwy’r sefydliadau maent yn 
ymddiried ynddynt.

• Mae angen i ofalwyr allu astudio’n hyblyg yn eu hamser eu hunain, ond hefyd gael y cyfle i 
rwydweithio a chysylltu â myfyrwyr eraill. 

• Mae sefydlu partneriaeth â sefydliadau yr ymddiriedir ynddynt o fewn y sector gwirfoddol a 
chymunedol yn allweddol i ymgysylltu â gofalwyr unigol a grwpiau gofalwyr bach.

• Mae’r gwaith o feithrin partneriaethau a chydberthnasau yn cymryd amser a staff ar y ddwy ochr ac 
mae’n elfen hanfodol o waith ehangu mynediad ledled Cymru. 

Materion allweddol sydd wedi deillio o’r ymchwil hon 
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• Mae angen i ddarparwyr addysg gynnig darpariaeth hyblyg i ofalwyr, o ran dulliau astudio a chymorth 
ar gyrsiau.
 

• Mae angen i ddarparwyr addysg weithio mewn partneriaeth â sefydliadau gofalwyr er mwyn adeiladu 
ar gyfleoedd datblygu o ac i addysg gymunedol ac addysg i oedolion, addysg bellach ac addysg uwch 
er mwyn sicrhau bod gofalwyr yn cael cynnig cyfleoedd i astudio sydd fwyaf priodol iddynt.

• Dylai sefydliadau ystyried ffyrdd o ddatblygu myfyrwyr o ddysgu anffurfiol i ddysgu ffurfiol a 
phwysleisio pwysigrwydd cyrsiau rhagarweiniol ar lefel addysg uwch er mwyn meithrin hyder. 

• Mae angen i ddarparwyr addysg lunio gwybodaeth a deunyddiau marchnata sy’n ymdrin yn benodol 
ag anghenion a diddordebau gofalwyr.  

• Ar adeg cofrestru ar gwrs, dylai darparwyr nodi a yw myfyrwyr yn ofalwyr a chynnig cymorth a 
gwybodaeth ychwanegol fel y bo angen drwy eu rhaglen astudio.

• Dylai ymyriadau gan gynnwys prosiectau fel hyn gael eu gwerthuso’n rheolaidd er mwyn sicrhau bod 
anghenion gofalwyr yn cael eu diwallu.

• Mae angen cefnogi gofalwyr ym mhob rhan o’r cwricwlwm, nid dim ond ar gyfer y modiwlau 
mynediad cyntaf.

• Mae angen i sefydliadau egluro pa gymorth ychwanegol y gallant ei gynnig i ofalwyr a gwneud hyn yn 
glir i’w myfyrwyr sy’n ofalwyr.  

• Mae angen darparu mwy o hyfforddiant staff sydd yn arbennig yn targedu staff cymorth myfyrwyr a 
thiwtoriaid o ran anghenion gofalwyr.

• Dylai sefydliadau nodi’n glir gostau cyrsiau a’r cymorth ariannol sydd ar gael i ofalwyr. 

• Dylai darparwyr dysgu ystyried gwneud cais am gronfeydd ar wahân er mwyn cefnogi trefniadau 
bwrsari parhaus ac annog gofalwyr i achub ar gyfleoedd dysgu.

Diolch yn arbennig i bawb sydd wedi cefnogi’r prosiect hwn, yn enwedig:

Jo Hodgetts, Michelle Draper, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru,Gwasanaeth Gwybodaeth 
Gofalwyr Gogledd-ddwyrain Cymru (NEWCIS) Yr Wyddgrug, Gwasanaeth Gwybodaeth 
Gofalwyr Gogledd-ddwyrain Cymru (NEWCIS) Sir Ddinbych, Prosiect Gofalwyr AVOW 
Wrecsam, Gwasanaeth Gofalwyr Powys, Prosiect Cymorth Gofalwyr Rhondda Cynon Taf, 
Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, Canolfan Gofalwyr Abertawe, UCM Cymru

Argymhellion allweddol: 

Ac yn olaf…

Ni fyddai prosiect Mynediad i Addysg i Ofalwyr wedi bod yn bosibl heb gymorth amrywiaeth o ffrindiau, 
cydweithwyr a phartneriaid sydd wedi gweithio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru i ddarparu 
cyfleoedd i ofalwyr.
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6. Llyfryddiaeth
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Astudiaeth achos 1 - GM

Oedran: 52
Rhyw: Benyw
Ariannwyd y cwrs gan: Hawliwyd cymorth ariannol oherwydd incwm isel 
Yn gofalu am: Ei mab sydd â sawl problem iechyd
Addysg flaenorol: Addysg i lefel TGAU a rhai dosbarthiadau addysg i oedolion 
Astudiaethau gyda’r Brifysgol Agored:  Agoriadau Deall y Celfyddydau, Y180
Datblygiad gyda’r Brifysgol Agored:  Â diddordeb yn rhaglen Gradd y Celfyddydau - wedi cofrestru 
ar gyfer AA100 Y Celfyddydau Ddoe a Heddiw

Wrth sôn am ei phrofiad ar y cwrs dywedodd:

Wrth egluro ymhellach ddechrau ar gwrs Agoriadau fel ei chyflwyniad ychwanegodd:

…yn llawer haws i mi oherwydd fel gofalwr mae pethau’n 
codi heb rybudd.  Ni allwn ymrwymo i amserlen bod 
mewn adeilad prifysgol...mae hyn yn llawer gwell i mi.

“ “

..Rwyf bob amser wedi bod yn llawn amheuon. Fel y dywedais wrth fy nhiwtor ar y pryd... “Rwyf 
wedi cwblhau rhywbeth’ Mae hynny’n beth mawr oherwydd rwyf wedi dechrau cynifer o gyrsiau 

a heb eu gorffen ac felly roeddwn yn eithaf balch o’m hun...y gallwn ei wneud heb fod ag unrhyw 
amheuon. Oherwydd rydych yn amau eich hun. Pan fyddwch yn ymrwymo i bethau.

“ “

Cefndir:

Mae GM yn gofalu am ei mab 26 oed sydd ag amrywiaeth o broblemau iechyd.
Gadawodd yr ysgol pan oedd yn 16 oed, heb lawer o TGAU, gan deimlo nad oedd wedi cyrraedd ei 
photensial. Roedd ganddi epilepsi o oedran cynnar ac amharodd hyn ar gryn dipyn o’i haddysg. Ar ôl 
gadael yr ysgol astudiodd ar gyfer lefel O Saesneg a thros y blynyddoedd mae hefyd wedi mynychu 
rhai dosbarthiadau addysg i oedolion mewn iaith a seicoleg. Clywodd am y Brifysgol Agored ar ôl 
mynychu cwrs a gynhaliwyd gan ei chanolfan gofalwyr a gyda rhywfaint o gyngor gan arweinydd y 
cwrs a thîm Gwasanaeth Myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru cofrestrodd ar gwrs Mynediad 
Agoriadau. Cwblhaodd y cwrs yn llwyddiannus ym mis Chwefror 2013 ac mae wedi cofrestru ar gyfer 
AA100 gyda’r bwriad o gwblhau rhaglen gradd y Celfyddydau gyda’r Brifysgol Agored. 

7. Atodiad A: Astudiaethau Achos
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Astudiaeth achos 2 - DB

Oedran: 40
Rhyw: Benyw
Yn gofalu am: Gofalwr llawn amser y ddau riant ond y tad yn arbennig sydd â dementia ac sydd 
angen gofal bob awr o’r dydd a’r nos
Addysg flaenorol:  Addysg i oedolion ac addysg bellach 
Astudiaethau gyda’r Brifysgol Agored:  Cwrs Mynediad Agoriadau Deall Seicoleg 
Ariannwyd y cwrs gan:  Bwrsari prosiect  
Datblygiad gyda’r Brifysgol Agored:  Wedi datblygu i raglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol K101 y 
Brifysgol Agored, Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2013

Ie. Fiona oedd gen i [tiwtor cymorth dros y ffôn], roedd yn wych...[ond] roedd yn rhyfedd siarad â rhywun 
dros y ffôn yn hytrach na bod yn yr ystafell ddosbarth oherwydd dyma’r tro cyntaf i mi wneud rhywbeth fel 
hyn. Mae’r ffôn yn dda mewn un ffordd...rydych yn cael cymorth un i un am ba bynnag amser...Ond mae 
hefyd yn dda iawn gwrando ar farn pobl eraill...Nid oeddwn erioed wedi ysgrifennu traethawd o’r blaen 

felly dangosodd [tiwtor sgiliau astudio] i ni sut i ysgrifennu traethawd a phopeth a oedd yn wych.

Cefndir:

Roedd DB yn byw dramor gyda’i rhieni pan oedd yn ifanc a gadawodd yr ysgol heb unrhyw 
gymwysterau. Fodd bynnag, ers gorffen ei haddysg ffurfiol, gwnaeth ddychwelyd i wneud nifer o 
gyrsiau addysg i oedolion ac addysg bellach; fel, merched yn dychwelyd i’r gweithlu, gofal cwsmeriaid, 
ECDL cyfrifiaduron a Saesneg ar gyfer busnes. Yn ogystal, wrth weithio fel gofalwr â thâl cwblhaodd 
NVQ (lefel dau) mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ar ôl dychwelyd i’r DU, gweithiodd fel gofalwr am 
sawl blwyddyn ond pan symudodd ei rhieni i mewn oherwydd eu hiechyd dirywiol roedd yn amhosibl 
iddi barhau i weithio a diwallu eu hanghenion yn briodol. 

Clywodd am y Brifysgol Agored drwy gylchlythyr grŵp cymorth gofalwyr lleol a chysylltodd â’r sefydliad 
gofalwyr i ddysgu mwy. Wrth sôn am ei phrofiad cychwynnol ar ôl cofrestru ar gyfer y cwrs dywedodd:

“

Ar y dechrau, nid oeddwn yn siŵr am yr hyn roeddwn wedi cytuno i’w wneud...Ond... ar ôl darllen y 
llyfr, yr holl ddeunyddiau a ddarparwyd...roedd mor ddiddorol ac roeddwn yn gallu uniaethu ag ef...

yn fy mywyd bob dydd...gyda fy nhad ac ati. Ac...roedd ambell beth nad oeddwn yn ymwybodol 
ohonynt hefyd.

“ “

“

…Rwyf wedi cael adborth da iawn drwy’r cwrs hwn [cwrs Agoriadau]... ac mae wedi rhoi mwy 
o hyder i mi …..  Roeddwn yn hoffi’r profiad hwn, roedd y gwaith cwrs yn ardderchog a chefais 

arweiniad arbennig....Rwyf wedi bod ar goll ers amser...Ond, fel y dywedais, y pethau rwyf 
wedi eu gweld, y profiadau rwyf wedi eu cael... Rwy’n mynd i gymryd yr awenau unwaith eto a 

dechrau edrych mewn iddo.

“

“

Tra’n astudio ar y cwrs Agoriadau mynychodd DB sesiynau grŵp astudio wyneb yn wyneb uwch 
hefyd; cawsant eu trefnu a’u hariannu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru, drwy’r prosiect, mewn 
partneriaeth â’r grŵp cymorth gofalwyr lleol. Wrth sôn am y sesiynau hyn dywedodd:

Ers cwblhau ei chwrs mynediad Agoriadau mewn Seicoleg yn llwyddiannus mae DB bellach wedi 
cofrestru am gymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda’r Brifysgol Agored. Wrth sôn am ei 
phrofiad hyd yma dywedodd:
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Astudiaeth achos 3 - RD

Oedran: 33
Rhyw: Benyw
Yn gofalu am: Mab awtistig sydd ag anawsterau dysgu a lleferydd difrifol
Addysg Flaenorol: Amrywiaeth o gyrsiau addysg i oedolion ac addysg bellach 
Astudiaethau gyda’r Brifysgol Agored: Modiwl Mynediad Agoriadau - Deall Iechyd (gorffennwyd ym 
mis Mawrth 13)
Ariannwyd y cwrs gan:Hawliwyd cymorth ariannol oherwydd incwm isel 

...Roeddwn yn ei fwynhau, i fi fy hun...ond...yna...byddwn yn rhuthro rhwng apwyntiadau ysbyty a 
chlinigau gyda’m plant...Felly, weithiau, roedd hi’n anodd a phan fyddwn yn neilltuo amser i’w wneud 

byddai rhywbeth arall yn codi drwy’r amser...

“ “
Cefndir:

Mae RD yn ofalwr llawn amser i’w mab awtistig sydd ag anawsterau dysgu a lleferydd difrifol a mab 
arall sydd newydd gael diagnosis anawsterau dysgu. Gadawodd yr ysgol pan oedd yn 16 oed ac aeth 
i’r coleg i ddilyn cwrs Harddwch a Thrin Gwallt. Ers hynny mae wedi dychwelyd i ddysgu sawl gwaith 
er mwyn dilyn amrywiaeth o gyrsiau addysg i oedolion; fel celf, hanes, daearyddiaeth a Saesneg 
Safon Uwch.

Clywodd am y Brifysgol Agored ar ôl mynychu diwrnod agored yn ei hardal leol a chafodd gyngor ar yr 
amrywiaeth o lwybrau astudio a chymorth ariannol a oedd ar gael. Gan fod ganddi ddiddordeb mewn 
dilyn gyrfa mewn Bydwreigiaeth neu Therapi Galwedigaethol penderfynodd gofrestru ar gyfer cwrs 
Mynediad Agoriadau ‘Deall Iechyd’ rhagarweiniol.

Fodd bynnag, eglurodd ymhellach sut y gwnaeth y cymorth ychwanegol a gafodd gan ei thiwtor a thîm 
Gwasanaeth Myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru ei helpu i orffen y cwrs pan oedd ar fin rhoi’r 
gorau iddi:

Wrth sôn am ei chymhelliant gwreiddiol i gofrestru ar gyfer y cwrs dywedodd:

Roeddwn wedi bod am wneud cwrs Prifysgol ond nid oeddwn yn meddwl fy mod yn ddigon da...mae 
wedi cymryd llawer o blwc...roeddem mewn Ffair y llynedd ac roedd cylchgronau yno ac roeddwn 

yn hoffi’r syniad o wneud cwrs gyda’r Brifysgol Agored gartref.

“ “

…they [student Service team] really helped me along and they understood the pressures I 
was under Sally [the Tutor] kept in contact with me via email and phone calls.. So, I managed 

to do it [final essay]… I’m chuffed with myself..

“ “

Ar ôl cofrestru ar gyfer y cwrs cafodd y myfyriwr hwn hi’n anodd cydbwyso ei hymwrymiadau gofalu ag 
astudio. Dywedodd:
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Astudiaeth achos 4 - AB

Oedran: 52 
Rhyw: Benyw
Yn gofalu am:  Mab a mam oedrannus
Ariannwyd y cwrs gan:  Hawliwyd cymorth ariannol oherwydd incwm isel 
Addysg flaenorol:  Cyrsiau cymunedol ar lefel 2 neu is  
Astudiaethau gyda’r Brifysgol Agored:  Cwrs Mynediad Agoriadau; Deall Seicoleg mis Mawrth 2011 
Datblygiad gyda’r Brifysgol Agored: Cwrs awtistiaeth ym mis Tachwedd 2011, ond ni chafodd ei 
gwblhau, wedi dechrau gweithio.
Wedi cael gwaith: Do 

Cefndir:

Mae AB yn gofalu am ei mab (22) sydd ag awtistiaeth a’i mam oedrannus. Mae’n rhiant sengl ac roedd 
wedi mynychu llawer o gyrsiau cymunedol, gan gynnwys Cymraeg, TG a ffotograffiaeth ddigidol gyda’i 
sefydliad gofalwyr lleol cyn iddi glywed am y Brifysgol Agored. 

Aeth i ddiwrnod gwybodaeth arbennig ar y Brifysgol Agored a gynhaliwyd yn ei grŵp gofalwyr lleol ac 
yna cofrestrodd ar gyfer cwrs Mynediad Agoriadau’r Brifysgol Agored; Deall Seicoleg.  

Hefyd, mynychodd grŵp astudio lleol rheolaidd i ofalwyr a oedd yn cael ei redeg gan y Brifysgol 
Agored yn y ganolfan gofalwyr. 

Yn dilyn ei chwrs Agoriadau mewn Seicoleg, cofrestrodd AB ar gwrs Deall Awtistiaeth, ond ni wnaeth 
ei gwblhau oherwydd cafodd swydd lawn amser yn y sector gofal ac nid oedd ganddi amser i astudio.

Dywed i astudio gyda’r Brifysgol Agored fagu ei hyder a’i hunanbarch a’i helpu i ddatblygu. 

Nid oedd yn wastraff amser, hyd yn oed os mai dim ond un modiwl a ddilynais mae’n rhoi cymaint o 
hunanbarch i chi, nid ydych yn dwp a gallwch wneud rhywfaint o waith cartref a gallech fynd i ffwrdd a’i 

fwynhau...

roedd yn rhan fach wych o’m bywyd oherwydd aeth â mi i lefel arall a gwneud i mi feddwl...rwy’n dal i 
fod ar fy nhaith fach ac mae’r Brifysgol Agored yn rhan o hynny’n bendant.

“

“

“
“
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TG heard about the Open University through her local Carers organisation and attended a taster 
session. She signed up for an Openings Access course, Making Sense of the Arts, has since 
progressed to her second module in Welsh History and is working towards an Open degree.

The feeling of not being on my own, other people doing the same as me. A lot of the time as a carer 
you are made to feel left out and you’re past it .. you get to feel useless but when I went and applied 

there were other carers and parents in the same boat as me.

“ “

Mae TG yn rhiant sengl ac mae’n gofalu am ei mab 14 oed sydd ag awtistiaeth ac ADHD. Roedd 
hefyd yn gofalu am ei rhieni oedrannus - bu farw’r ddau y llynedd. Gweithiodd TG yn y sector gwestai 
ac arlwyo ar ôl gadael yr ysgol. Nid yw’n gweithio ar hyn o bryd ond mae’n gobeithio cael gwaith 
rhan-amser wrth i’w mab fynd yn hŷn. Ar ôl gadael yr ysgol heb lawer o gymwysterau, dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf, mae wedi dilyn cyrsiau cymunedol drwy ei sefydliad gofalwyr lleol. 

Clywodd TG am y Brifysgol Agored drwy ei sefydliad Gofalwyr lleol a mynychodd sesiwn rhagflas. 
Cofrestrodd ar gyfer cwrs Mynediad Agoriadau, Deall y Celfyddydau, ac ers hynny mae wedi mynd 
ymlaen i astudio ei hail fodiwl ym maes Hanes Cymru ac mae’n gweithio tuag at radd Agored. 

  
Ar ôl ysgaru, roeddwn am gyrraedd lefel gyda chymwysterau sylfaenol cyfredol a llinell sylfaen ar gyfer 

cymhwyster arbenigol fel y gallwn ddewis rhywbeth a fyddai o ddiddordeb i mi ond a fyddai hefyd yn 
gweddu i edrych ar ôl [fy mab].

“ “

Astudiaeth achos 5 - TG

Oedran: 48
Rhyw:  Benyw
Yn gofalu am:  Mab 14 oed sydd ag awtistiaeth ac ADHD
Addysg Flaenorol: Cyrsiau cymunedol drwy sefydliad gofalwyr gan gynnwys rhifedd a llythrenedd  
Astudiaethau gyda’r Brifysgol Agored:  Cwrs Mynediad Agoriadau; Deall y Celfyddydau Y180 mis 
Mehefin 2011
Ariannwyd y cwrs gan: Bwrsari Prosiect Gofalwyr
Datblygiad gyda’r Brifysgol Agored: Datblygodd i Hanes Cymru ym mis Ebrill 2013 ac mae wedi 
cofrestru ar gyfer rhaglen gradd Agored. 

Cefndir:



Mae MM yn 53 oed ac mae’n gofalu am ei merch 19 oed sydd ag anableddau difrifol. Ers naw 
mlynedd mae wedi gweithio’n rhan-amser fel cynorthwyydd addysgu gyda phlant anabl. Sawl 
blwyddyn yn ôl, roedd wedi bwriadu gwneud gradd astudiaethau busnes, pan ddechreuodd weithio 
ym maes cyllid gyntaf, ond yna cyfarfu â’i gŵr ac o fewn blwyddyn roedd wedi cael ei merch ac yna 
newidiodd popeth.  

Dechreuodd wirfoddoli tua 13 mlynedd yn ôl a arweiniodd at waith yn y sector addysg/gofal. Dros y 
blynyddoedd mae wedi gwneud llawer o gyrsiau lefel 2 a lefel 3 drwy waith a thrwy ei grŵp gofalwyr 
lleol ac mae’r rhan fwyaf o’r rhain wedi cael eu hariannu drwy brosiectau gofalwyr a chynlluniau gwaith 
amrywiol. Mae wrthi’n gwneud tystysgrif lefel 2 drwy ei gwaith yn ‘Cefnogi Dysgu Plant’.

Dywed ei bod wrth ei bodd yn dysgu

Cwblhaodd MM ei chwrs gyda’r Brifysgol Agored yn llwyddiannus, ond nid yw wedi mynd ymlaen i 
wneud astudiaethau pellach gyda’r Brifysgol Agored. Dywed mai cyllid yw’r prif rwystr i ddatblygu i 
wneud gradd.

Clywodd MM am y Brifysgol Agored drwy ei grŵp gofalwyr lleol. Cofrestrodd ar gyfer cwrs byr, Deall 
Awtistiaeth (SK124) 15 credyd lefel 1, a ddechreuodd ym mis Tachwedd 2011. Cafodd fwrsari gofalwyr 
tuag at gost y cwrs a gwnaeth ei gwblhau’n llwyddiannus. Roedd y cwrs yn dda yn ei barn hi,

Astudiaeth achos 6 - MM

Oedran: 53
Rhyw: Benyw
Yn gofalu am: merch ag anableddau difrifol
Addysg flaenorol: Lefel 3 
Astudiaethau gyda’r Brifysgol Agored: 15 credyd cwrs Deall Awtistiaeth mis Tachwedd 2011
Ariannwyd y cwrs gan: Bwrsari Prosiect Gofalwyr
Datblygiad gyda’r Brifysgol Agored: Na 
Datblygu i fathau eraill o ddysgu: Do

Rwy’n credu, oherwydd nad oeddwn wedi gwneud yn dda iawn 
yn yr ysgol, fy mod wrth fy modd yn ei wneud [dysgu] nawr

““

“ Roeddwn yn falch pan ddaeth 
i ben...rwy’n hoffi pobl a 

chymysgu. Mae’n well gen i fod 
yng nghanol pobl eraill.

“Mae’n drylwyr iawn ac mae’r 
gwasanaethau ar-lein yn wych.“ “

Rwyf bob amser yn meddwl fy 
mod yn rhy hen i wneud gradd ond 
nid yw hynny’n wir fwy na thebyg. 
Ond, y gwir amdani yw, nid wyf yn 

gwybod ble i fynd nesaf.

“

“Ond nid yw ychwaith yn siŵr sut y byddai’n datblygu.

“

“

Ni allwn gyfiawnháu’r gost mewn gwirionedd.

Cefndir:
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[ond roedd yr elfen dysgu o bell braidd yn ynysig]


