
Bangor University

DOETHUR MEWN ATHRONIAETH

Pontio’r bobl a’r gymuned : Y rhwystrau a’r heriau sy’n wynebu prosiectau pontio’r
cenedlaethau gan ganolbwyntio ar gynaliadwyedd.

Roberts, Mirain

Award date:
2020

Awarding institution:
Bangor University

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.bangor.ac.uk/portal/cy/theses/pontior-bobl-ar-gymuned--y-rhwystrau-ar-heriau-syn-wynebu-prosiectau-pontior-cenedlaethau-gan-ganolbwyntio-ar-gynaliadwyedd(653b5c73-aa87-40f6-b4d7-03d18daafacc).html


1 
 

Datganiad a Chaniatâd  

 

 

 

 

Pontio’r bobl a’r gymuned : Y rhwystrau a’r heriau sy’n 

wynebu prosiectau pontio’r cenedlaethau gan 

ganolbwyntio ar gynaliadwyedd. 

 

 

Traethawd hir a gyflwynir er mwyn cyflawni'r gofynion ar gyfer gradd 

Meistr mewn Ymchwil (MRes) mewn Gwyddorau Iechyd, 

 Prifysgol Bangor  

 

 

Gan Mirain Llwyd Roberts,  

BSc Seicoleg, (2017, Prifysgol Bangor)  

 

 

 

Ysgol Gwyddorau Iechyd, 

 Prifysgol Bangor, Gwynedd, LL57 2EF, Cymru 

www.bangor.ac.uk  

Cyflwynwyd ym mis Mawrth, 2020. 



2 
 

Yr wyf drwy hyn yn datgan mai canlyniad fy ymchwil fy hun yw’r thesis hwn, ac eithrio lle 

nodir yn wahanol. Caiff ffynonellau eraill eu cydnabod gan droednodiadau yn rhoi 

cyfeiriadau eglur. Nid yw sylwedd y gwaith hwn wedi cael ei dderbyn o’r blaen ar gyfer 

unrhyw radd, ac nid yw’n cael ei gyflwyno ar yr un pryd mewn ymgeisiaeth am unrhyw radd 

oni bai ei fod, fel y cytunwyd gan y Brifysgol, am gymwysterau deuol cymeradwy.   

 

 

I hereby declare that this thesis is the results of my own investigations, except where 

otherwise stated.  All other sources are acknowledged by bibliographic references. This work 

has not previously been accepted in substance for any degree and is not being concurrently 

submitted in candidature for any degree unless, as agreed by the University, for approved 

dual awards.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

  Tudalen 

 CYNNWYS 

CYDNABYDDIAETH & DATGANIAD LLENYDDIAETH 

5 

9 

 CRYNODEB 10 

 

 PENNOD 1 – CYFLWYNIAD 11 

1.1 CYFLWYNIAD 11 

1.2 CYD-DESTUN O FEWN ADDYSG 13 

1.3 Y GENHEDLAETH HŶN  14 

1.4 UNIGRWYDD 15 

1.5 NEWIDIADAU CYMDEITHASOL 16 

1.6 FFRAMWAITH GWEITHREDU  17 

1.7 CYNALIADWYEDD  20 

1.8 POLISÏAU YNG NGHYD-DESTUN CYMRU 20 

1.9 CASGLIAD  22 

 

2 PENNOD 2 – AROLWG SGOPIO O LENYDDIAETH PONTIO’R 

CENEDLAETHAU 

24 

2.1 CYFLWYNIAD 24 

2.2 AMCANION YR ADOLYGIAD 24 

2.3 METHODOLEG YR ADOLYGIAD  25 

2.4 THEMÂU O’R AROLWG SGOPIO   32 

2.4.1 Pwysigrwydd Trefnu 32 

2.4.2 Pwysigrwydd y Ddwy Genhedlaeth 35 

2.4.3 Pwysigrwydd Paratoi ac Addysgu  36 

2.4.4 Gwir Botensial Pontio’r Cenedlaethau Heb Ei Ddeall 38 

2.4.5 Amser  39 

2.5 TRAFODAETH GYDAG ARBEINGWYR YN Y MAES  39 

2.5.1 THEMA 1 – Pwysigrwydd Trefnu  41 

2.5.2 THEMA 2 – Pwysigrwydd y Ddwy Genhedlaeth 41 

2.5.3 THEMA 3 – Pwysigrwydd Paratoi ac Addysgu  41 

2.5.4 THEMA 4 – Gwir Botensial Pontio’r Cenedlaethau Heb Ei Ddeall  42 

2.5.5 THEMA 5 – Amser 42 

2.5.6 Materion Ychwanegol   43 

2.6 CASGLIAD YR ADOLYGIAD  43 

 

 

 



4 
 

 

 

3 PENNOD 3 – METHODOLEG  45 

3.1 CYFLWYNIAD 45 

3.2 AMCANION YR YMCHWIL  45 

3.3 DYLUNIAD YR YMCHWIL 46 

3.3.1 Holiaduron Ar-Lein  47 

3.3.2 Astudiaethau Achos  49 

3.4 MOESEG 51 

3.5 SAMPL A RECRIWTIO  51 

3.5.1 Meini Prawf Cynhwysiad 51 

3.5.2 Meini Prawf Gwahardd  52 

3.6 Y BROSES GASGLU DATA  52 

3.7 DADONSODDI DATA 52 

3.8 CASGLIAD 53 

 

4 PENNOD 4 – CANLYNIADAU  54 

4.1 CYFLWYNIAD 54 

4.2 HOLIADURON 54 

4.2.1 Demograffeg 55 

4.2.2 Holiadur Cyfrannu  56 

4.2.3 Holiadur Ddim yn Cyfrannu 58 

4.3 THEMÂU HOLIADURON AR-LEIN  59 

4.3.1 Traddodiad 59 

4.3.2 Pwysigrwydd o Fewn Byd Addysg  60 

4.3.3 Dylanwad Cyfryngau  62 

4.3.4 Cydwybod Cymdeithasol 62 

4.3.5 Cyfeillgarwch 63 

4.3.6 Anwybodaeth  63 

4.3.7 Gwybodaeth  63 

4.3.8 Amser  64 

4.3.9 Swyddi 64 

4.3.10 Casgliad Themâu  65 

4.4 CYFWELIADAU AC ASTUDIAETHAU ACHOS  65 

4.4.1 Astudiaeth Achos 1 65 

4.4.2 Astudiaeth Achos 2 66 

4.4.3 Astudiaeth Achos 3 67 

4.4.4 Astudiaeth Achos 4 68 



5 
 

4.5 THEMÂU ASTUDIAETH ACHOS  69 

4.5.1 Amser 69 

4.5.2 Costau Ychwanegol 69 

4.5.3 Niferoedd 71 

4.5.4 Hyblygrwydd a Chefnogaeth  72 

4.5.5 Pwysau Gwaith Ychwanegol 72 

4.6 CASGLIAD THEMÂU ASTUDIAETHAU ACHOS  73 

4.6.1 Anwybodaeth 74 

4.6.2 Academaidd 74 

4.6.3 Hwylusydd 75 

4.6.4 Annogaeth Strwythurol  76 

4.6.5 Pwysigrwydd Anymwybodol 76 

4.6.6 Potensial Pontio’r Cenedlaethau Heb Ei Wir Ddeall  76 

4.7 MODEL PONTIO’R CENEDLAETHAU I GYMRU  77 

 

5 PENNOD 5 – TRAFODAETH 79 

5.1 CYFLWYNIAD 79 

5.2 ADDYSG 79 

5.3 POTENSIAL YN DDI-DIWEDD  80 

5.4 FFRAMWAITH GWEITHREDU A MODEL I GYMRU  82 

5.5 BETH NESAF I GYMRU A PHRYDAIN?  82 

5.6 DYLANWAD RHYNGWLADOL 83 

5.7 CLO  84 

   

 Cyfeirnodau 86 

  

 

 

 

 Atodiadau 

 

 

 

A Llyfryddiaeth yr Adolygiad 94 

B Protocol 96 

C Nodiadau Grŵp Ffocws Scopio  105 

Ch Holiadur Survey Monkey -Cyfrannu  107 

D Holidaur Survey Monkey- Ddim yn cyfrannu 108 

Dd Rhestr Gwestiynau’r Cyfweliad Unigol  109 



6 
 

E Rhestr Gwestiynau Cyfweliadau Grŵp  110 

F Tudalen Wybodaeth  111 

Ff Ffurflen Ganiatâd 113 

G Tudalen Wybodaeth Rhiant 114 

Ng Ffurflen Ganitâd Rhiant  116 

H Cyfweliad 1a 117 

I Cyfwelaid 1b 118 

J Cyfweliad 2a  122 

L Cyfwelaid 2b 126 

Ll Cyfweliad 3A 128 

M Cyfweliad 3B 129 

N Cyfweliad 3C 131 

O Cyfweliad 3Ch 132 

P Cofnod 3d 133 

Ph Cyfweliad 4a  137 

R Cyfweliad 4b 141 

Rh Cyfweliad 4c 142 

S Cyfweliad Grŵp Ffocws 4ch 143 

T Cyfweliad Grŵp Ffocws 4d 144 

   

  



7 
 

 Tablau  

   

Tabl 1   Meini Prawf Cynwysedig 27 

Tabl 2 Terminoleg chwiliadau 29 

Tabl 3 Niferoedd papurau o bob cronfa 29 

Tabl 4   Cyfranogwyr y grŵp ffocws. 40 

Tabl 5 Astudiaethau Achos, Safleoedd a’r Data Gasglwyd. 47 

Tabl 6 Tabl Codiau’r cyfweliadau a’r cofnodion. 65 

   

 Ffigyrau 

 

 

Ffigwr 1 Lefelau o weithredu Pontio’r Cenedlaethau 22 

Ffigwr 2 Diagram PRISMA i ddangos trefn dod i’r casgliad terfynol o bapurau. 30 

Ffigwr 3 Oedrannau’r rhai hynny sydd yn cyfrannu 55 

Ffigwr 4 Oedrannau’r rhai hynny nad ydynt yn cyfrannu                                          55 

Ffigwr  5 Graff cylch yn nodi canran sydd yn parhau a niferoedd nad ydynt yn parhau.                                                                                                                                57 

Ffigwr 6 Graff cylch yn dangos diddordeb mewn gweithgareddau PC.   59 

Ffigwr 7 Map Themâu 74 

Ffigwr 8 Model Gweithredu Pontio’r Cenedlaethau 77 

 

  



8 
 

CYDNABYDDIAETH 

 

Hoffaf ddiolch o waelod calon i bawb sydd wedi fy helpu ar unrhyw bryd yn ystod fy mywyd 

academaidd a hynny o’r ysgol gynradd i’r Brifysgol. 

 

Diolch yn arbennig i fy nheulu a fy ffrindiau am bob annogaeth a chefnogaeth.  

 

Diolch i fy nhîm goruwchwylio am yr holl arweiniad trwy fy ngradd meistr ac yn arbennig i Dr Catrin 

Hedd Jones am bod arweiniad.  

 

Diolch yn fawr iawn i KESS II, Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor am ariannu fy ngradd meistr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

DATGANIAD LLENYDDOL 

 

Gyda llenyddiaeth Gymraeg yn ran fawr o fy magwraeth a fy niddordebau ar ddechrau pob pennod 

byddaf yn rhoi cwpled sydd yn cyfeirio tuag at bwysigrwydd pontio’r cenedlaethau a fydd yn plethu y 

maes hwn â diddordeb hamddenol i mi. Diolch i’r beirdd- Llwyd o’r Bryn; Tîm Banc Sion Cwilt 

Ymrysonau Barddas; Tîm Gogledd Ceredigion, Ymrysonau Barddas; Wyn James a Dic Jones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

CRYNODEB 

Wrth drafod prosiectau pontio’r cenedlaethau mae llawer yn adrodd y buddion yn hytrach na 

chanolbwyntio ar sut i fynd ati a sut i wneud prosiectau yn gynaliadwy. Ar lawr gwlad, mae’n hynod 

bwysig bod ymwybyddiaeth ynghylch yr heriau a’r rhwystrau sy’n wynebu sefydlu a chynnal y 

prosiectau. Mae’r ymchwil hwn yn canolbwyntio ar y rhwystrau a’r heriau sydd yn codi mewn 

llenyddiaeth rhyngwladol trwy adolygiad sgopio, yn genedlaethol trwy holiaduron ar-lein ac yng 

Ngwynedd mewn pedair astudiaeth achos benodol.  

Yn gyntaf cafodd adolygiad sgopio ei gwblhau ar holl lenyddiaeth sydd yn trafod y rhwystrau 

a’r heriau a wynebir rhaglenni pontio’r cenedlaethau yn fyd-eang. Defnyddiwyd pedair gronfa ddata i 

archwilio am y papurau sef ERIC, ASSIA, CINAHL a PsycINFO. Daethpwyd o hyd i 714 papur a 

chafodd cyfanswm o naw papur eu cynnwys yn y drafodaeth derfynol lle cyflawnwyd dadansoddiad 

thematig a ganfuwyd pum prif thema. Y cam nesaf oedd rhannu dau holiadur ar-lein trwy 

ddefnyddio’r rhaglen Survey Monkey gyda’r dewis i gwblhau un o ddau holiadur. Roedd un holiadur 

ar gyfer unigolion a oedd yn cyfrannu mewn prosiectau pontio’r cenedlaethau ac un holiadur ar gyfer 

y rhai hynny lle nad oeddynt yn cyfrannu mewn prosiectau. Daeth cyfanswm o wyth thema i’r amlwg 

o’r ymatebion a gafwyd o’r papurau hyn. Y cam olaf yn yr ymchwiliad oedd pedair astudiaeth achos 

ar draws Cyngor Gwynedd drwy gyfwelidau unigol a chynnal grwpiau ffocws. O’r bedair, roedd tair 

astudiaeth achos yn ysgolion cynradd a chartrefi gofal neu dai gofal ychwanegol ac un yn goleg 

addysg bellach lle'r oedd tri gwahanol brosiect. Roedd un lle'r oedd myfyrwyr yn mynd i gartref gofal, 

un lle'r oedd pobl hŷn o’r gymuned yn dod fewn i’r coleg ac un lle roeddynt yn mynychu Clwb 

Heneiddio’n Dda yn lleol. Cynhaliwyd dadansoddiad thematig ar yr holl gyfweliadau lle daeth pum 

thema i’r amlwg.  

Aethpwyd ati yn dilyn darganfod y themâu i’w trafod oll gyda’i gilydd gan weld lle'r oedd 

gorgyffwrdd a chysylltiadau rhwng y themâu yn ffurfio lle daethpwyd i gyfanswm o chwe phrif 

thema derfynol. Y prif themâu a ddarganfuwyd oedd ‘Anwybodaeth’, ‘Academaidd’, ‘Pwysigrwydd 

Hwylusydd’, ‘Anogaeth Strwythurol’ a ‘Pwysigrwydd Anymwybodol’. Yn ychwanegol i’r pump 

sydd wedi’i rhestru roedd un lle nad oedd yn gysylltiedig ag unrhyw thema arall sef ‘gwir botensial 

heb ei wir ddeall.’ Er hyn, roedd yn thema a all pwysleisio ar yr angen i newid meddylfryd am 

bontio’r cenedlaethau mewn sawl maes yma yng Nghymru.  

Er bod cyfanswm o 19 thema wedi dod a rhai yn gorgyffwrdd mae’n bwysig nodi bod themâu tebyg 

yn wynebu prosiectau pontio’r cenedlaethau mewn ardaloedd gwledig a threfol ond bod hefyd 

gwahanol rwystrau a heriau yn wynebu gwahanol ardaloedd. Bydd yr ymchwil hwn o gymorth i 

fwydo mewn i bolisïau yng Nghymru sydd yn edrych ar annog PC yn genedlaethol. Yn niwedd yr 

ymchwil caiff model ei gyflwyno sydd yn symleiddio’r camau i wneud PC yn fwy hygyrch yma yng 

Nghymru. Bydd yr ymchwil hwn hefyd yn gymorth ar lawr gwlad wrth i bobl fynd ati i sefydlu 

prosiectau newydd gan ddeall beth ydi’r rhwystrau a’r heriau yn y gobaith y bydd modd i fwy sefydlu 

prosiectau sydd yn gynaliadwy trwy osgoi’r heriau a pharatoi ar eu cyfer ar ddechrau prosiect.  
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PENNOD 1 – CYFLWYNIAD 

Mewn cymdeithas lawen iach,  

Neb rhy fawr, neb rhy fach. 

                                                             Llwyd o’r Bryn 

 

1.1 Cyflwyniad 

Prif bwrpas y traethawd hwn yw amlinellu'r heriau a’r rhwystrau sy’n wynebu prosiectau 

pontio’r cenedlaethau (PC). Yn y bennod gyntaf byddwn yn amlinellu cefndir PC yn ogystal â thrafod 

yr hyn a all amharu ar brosiectau o’r math hwn boed mewn ysgolion neu mewn cymunedau. Yn yr ail 

bennod aethpwyd ati i wneud adolygiad sgopio o’r llenyddiaeth sydd eisoes yn bodoli gan fynd ati i 

drafod canfyddiadau’r adolygiad a’r themâu gydag arbenigwyr o fewn y maes. Trafodir yr 

ymchwiliad empirig yn y drydedd bennod wrth drafod y fethodoleg gan ganolbwyntio ar y dulliau a 

ddilynwyd a’r camau a gymerwyd. Gellir yn ogystal edrych ar y protocol i ysgol moesoldeb y 

Brifysgol (Atodiad A). Caiff y bedwaredd bennod ei rhannu yn ddwy ran gyda’r rhan gyntaf yn 

canolbwyntio ar ganlyniadau’r holiaduron ar-lein lle holwyd unigolion anhysbys a oedd yn cyfrannu 

mewn prosiectau PC a’r rhai hynny lle nad oeddynt yn gwneud. Yn yr ail ran o’r bedwaredd bennod 

canolbwyntir ar y themâu a ddaeth yn amlwg o’r cyfweliadau a wnaed â threfnwyr a hwyluswyr y 

prosiectau mewn pedwar lleoliad a wnaed yn bedair astudiaeth achos. Yn y bumed bennod fe awn ati i 

drafod ymhellach yr hyn sydd wedi ei ganfod yn ystod yr ymchwil hwn ac awgrymu posibiliadau 

pellach o fewn ymchwil yn y maes hwn. 

“Intergenerational practise aims to bring people together in purposeful, mutually beneficial 

activities, which promote greater understanding and respect between generations and contribute to 

building more cohesive communities” (The Beth Johnson Foundation, 2011). The Beth Johnson 

Foundation yw elusen genedlaethol ym Mhrydain sydd yn gweithio tuag at ddyfodol lle mae pobl o 

bob oedran yn elwa o’u datblygiadau. Yn syml, bwriad PC yw dod a’r cenedlaethau at ei gilydd er 

mwyn buddion y ddwy neu aml genhedlaeth.  

Er bod Pontio’r Cenedlaethau yn derm Cymraeg newydd swyddogol ers dechrau 2019, mae’r 

weithred o PC yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn naturiol mewn cenedlaethau yng Nghymru ac ar 

draws y byd ers blynyddoedd. Ar ddechrau’r cyfnod ymchwil cafodd sawl gwahanol derm ei 

hystyried ond yn Gymraeg roedd yn bwysig peidio cymysgu’r ddau derm ‘cenedlaethol’ a 

‘cenedlaethau’ gan y gall olygu dau beth tra wahanol. Cafodd y term terfynol sef Pontio’r 

Cenedlaethau ei roi fel pleidlais ar gyfrif Trydar sef gwefan gymdeithasol er mwyn deall barn y 

cyhoedd ynghylch y term newydd, gyda’r opsiwn arall yn ‘rhyng genedlaethol’ sef term arall oedd yn 

codi pan drafodwyd y maes hwn. Gofynnwyd yn ogystal i bobl awgrymu termau ond ni chafwyd 
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awgrymiadau ac roedd yn amlwg bod PC yn derm addas i lawer. Cafwyd cyfanswm o 92 o 

bleidleisiau a 92 y cant o’r rhai hynny yn pleidleisio o blaid y term. Awgrymwyd yn ogystal i 

ddefnyddio’r term a ddefnyddiwyd gan y rhaglen deledu a ymddangosodd ar S4C (2016-2017) sef 

Hen Blant Bach. Er hyn, teimlwyd fod hynny yn cyfeirio at y genhedlaeth ieuengaf yn hytrach na bod 

PC yn rhywbeth sydd yn agored i bob cenhedlaeth. Teimlwyd ei bod yn bwysig sefydlu term 

Cymraeg gan y gall hynny osgoi camddealltwriaeth ond yn ogystal gwneud prosiectau PC yn beth 

mwy cyffredin. Cafodd y term ei gadarnhau yn swyddogol mewn cyd-weithrediad â Chanolfan 

Bedwyr ac ei dderbyn ganddynt cyn ei hychwanegu i’r geiriadur Cymraeg. Bydd y term bellach i’w 

weld ymhob geiriadur Cymraeg wedi 2019.  

Mae PC wedi profi i fod yn fuddiol i’r ddwy genhedlaeth (Glraudeau & Bailly, 2019; 

Holmes, 2009). Gall PC fod yn fuddiol i’r genhedlaeth iau, sef ysgolion cynradd gan amlaf, drwy 

gyfrannu yn eu datblygiad addysgol (Femia, Zarit, Blair, Jarrott & Bruno, 2007). Dengys ymchwil 

Femia et al., (2007) bod gwaith PC yn fuddiol yn natblygiad emosiynol-gymdeithasol (socio-

emotional) y plant (6-8 mlwydd oed) gan wella eu hymddygiad a'u hagwedd, eu hymddygiad yn yr 

ysgol a'u hagwedd tuag at y genhedlaeth hŷn. Gyda phobl yn byw yn hŷn mae ynysigrwydd ac 

unigrwydd ymysg y genhedlaeth hŷn yn cynyddu (ONS, 2018; Dury, 2014). Trwy gyflwyno 

ymyrraeth o brosiect PC i’w bywydau o ddydd i ddydd gall leihau unigrwydd yn eu mysg (Findlay, 

2003). Trwy weld yr holl fuddion a all ddod o raglen PC awgrymir hyn pam fod sawl ysgol yn 

cyflwyno’r math hwn o raglenni fel rhan o’u cynllun addysgol blynyddol. Byddaf yn mynd ati i 

egluro ymhellach am y cyfraniad sydd gan brosiectau PC o fewn byd addysg, ac yn enwedig o fewn 

cwricwlwm newydd Donaldson (2015) sydd yn dod i rym yng Nghymru yn y flwyddyn 2022. 

Mae llai o waith ymchwil yn edrych ar waith PC rhwng plant sydd ychydig yn hŷn, sef rhai 

hynny yn eu harddegau. Mae stigma yn aml yn cael ei chyfeirio tuag at y ddwy genhedlaeth hon, sef y 

genhedlaeth iau yn eu harddegau a’r genhedlaeth hŷn (Kite & Wagner, 2002). Dengys ymchwil 

Cumming, Williams ac Ellis (2008) bod modd defnyddio prosiectau PC er mwyn herio oedraniaeth. 

Yn ymchwil Alcock, Camic, Barker, Haridi a Raven (2011) maent yn holi’r ddwy genhedlaeth cyn 

cychwyn y rhaglen PC beth maent yn ei feddwl o’i gilydd ac mae rhagfarn glir gan y ddwy 

genhedlaeth tuag at y naill a’r llall. Profodd yr ymchwil penodol hwnnw fod prosiectau PC yn medru 

cyfrannu i waredu’r stigma hwnnw erbyn diwedd y cyfnod ymchwil. Cynhaliwyd yr ymchwil dros 

gyfnod o saith mis lle cafwyd 28 sesiwn wythnosol ac wyth sesiwn oddi ar y lleoliad. Roedd oedran y 

bobl ifanc yn amrywio rhwng naw a 14 mlwydd oed a’r bobl hŷn rhwng 65 ac 80 mlwydd oed. Mae’n 

bwysig i’r genhedlaeth iau ddysgu fod gan y genhedlaeth hŷn gymaint i’w gynnig i gymdeithas ac fe 

all y genhedlaeth iau ddysgu llawer gan y to hŷn yn ogystal. Ar ochr arall y geiniog mae’n bwysig i’r 

genhedlaeth hŷn weld y genhedlaeth iau dan oleuni sydd yn wahanol i’r ddelwedd a roddir iddynt gan 

y cyfryngau a dysgu nad yw’r portread negyddol yn wir bob tro.  

 Mae amrywiaeth o fathau o raglenni PC ac nid yn unig amrywiaeth mewn oedrannau yw’r 

amrywiaethau hynny. Gall cysondeb rhaglenni PC fod yn rhywbeth sydd yn digwydd yn wythnosol, 
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am yn ail wythnos neu yn fisol ac mae’r cyfan yn medru amrywio o un rhaglen i’r llall. Ond un peth 

sydd yn gymorth mawr gyda sesiynau PC yw'r hyn sydd yn cael ei gynnig o’r sesiynau. Mae gan 

wahanol genedlaethau lawer yn gyffredin ac eto llawer i ddysgu gan ei gilydd (Fair & Delaplane, 

2015). Trwy siarad gyda’r trigolion i ddeall beth yw eu diddordebau a’r talentau mae modd llunio 

rhaglen o weithgareddau unigryw gan gofio bod pob grŵp yn wahanol. 

 

1.2        Cyd-destun o fewn Addysg 

Mae sawl ysgol eisoes yn cynnig profiadau PC i blant ond mae’n bosibl deall sut nad yw’r 

athrawon yn ei weld fel rhan o’r cwricwlwm yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn ei weld fel pwysau 

gwaith ychwanegol. Er hyn, ers 2015 mae cwricwlwm newydd wedi ei gynnig i’r llywodraeth yng 

Nghymru a bydd yn dod yn weithredol o 2022 ymlaen. Amcan y cwricwlwm newydd hwn yw 

paratoi’r genhedlaeth iau drwy addysg ar gyfer y dyfodol gan ddefnyddio’r arwyddair ‘Cwricwlwm i 

Gymru, Cwricwlwm am Oes’ gan geisio paratoi’r disgyblion ar gyfer eu dyfodol (Donaldson, 2015). 

Gyda chwricwlwm Donaldson yn pwysleisio ar bedwar diben hollbwysig o fewn addysg yng 

Nghymru gwelwn sut fod PC o fewn y byd addysg yn medru cyfrannu tuag at yr agweddau hyn. Un 

rheswm dros gyflwyno prosiectau PC o fewn addysg yw’r ffaith eu bod yn cyfrannu tuag at 

ddatblygiad cymdeithasol a personol plentyn (Rosebrook, 2002). 

 Un diben bwysig yng nghwricwlwm newydd Donaldson yw'r pwysigrwydd i blant fod yn 

“unigolion iach, hyderus” (t.31 Donaldson, 2015) a hynny hefyd yn unigolion sydd yn cael ei dysgu i 

fyw “bywydau fel aelodau gwerthfawr o’r gymdeithas” (t.31 Donaldson, 2015). Mae PC yn rhoi 

gwerth i gymdeithas ac yn addysgu plant y pwysigrwydd o gymdeithasu ag unigolion o bob oedran 

wrth i bontio’r cenedlaethau daclo rhagfarn oed (Sugar, Haslem, Skaar, Brancamp & Harris, 2017). 

Mae gweithgareddau PC hefyd yn llwyddo i gyrraedd amcan arall o fewn y cwricwlwm gan 

Donaldson sef y gallu i blant fod yn “ddinasyddion egwyddorol, gwybodus” (t.31 Donaldson, 2015) a 

thrwy roi’r cyfle i blant ymgyfarwyddo ag unigolion o bob oedran ac o bob cefndir drwy brosiectau 

megis PC yna mae cynnal gweithgareddau o’r math hyn yn gymorth i gyrraedd yr uchelgais hwn ac o 

dan yr amcan hwn mae pwysigrwydd ar “y gymuned ehangach” sydd unwaith eto yn medru cael 

cymorth i’w wireddu drwy PC. Mae pwyslais enfawr ar brofiad o fewn y cwricwlwm uchelgeisiol 

newydd hwn lle gwelir fod profiad yn atgyfnerthu cyrraedd unrhyw amcan neu nod a osodir gan y 

cwricwlwm, wrth gwrs, mae PC hefyd yn ddull i athrawon gyflwyno’r profiad hanfodol hwn ar gyfer 

eu plant.  

Mae’r Cwricwlwm i Gymru gan Donaldson (2015), yn ogystal, yn gosod chwe maes dysgu a 

phrofiad ar gyfer y cwricwlwm newydd sef celfyddydau mynegiannol; iechyd a lles; dyniaethau; 

ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; mathemateg a rhifedd; a gwyddoniaeth a thechnoleg. Er y gall 

athrawon gyflwyno PC i bob un o’r chwe maes hyn mae’r math hwn o weithgareddau yn gefnogol 

iawn i bedwar o’r chwe maes dysgu a phrofiad hwn. Yn gyntaf, mae amcan i gael iechyd a lles yn 

rhan treiddiedig o’r byd addysg ac mae gwaith PC yn gweithio er lles y plant a’r bobl hŷn (Walker, 
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2013). Yn ail, gweler sut fod modd i PC gefnogi’r maes dysgu celfyddydau mynegiannol wrth i sawl 

prosiect PC gyflwyno cyfleoedd celfyddydol megis canu, cyfleoedd celf a chrefft fewn i’r 

gweithgareddau. Yn drydydd, gan fod modd dysgu llawer am hanes yr ardaloedd lleol gan y 

genhedlaeth hŷn gweler hyn y maes dysgu dyniaethau yn cael ei gyffwrdd ac yn gyfle gwych i blant 

ddysgu gan y rhai hynny sydd wedi byw yn yr ardal dros gyfnod estynedig. Yn olaf o’r maes dysgu, 

mae’r gweithgareddau yn cyffwrdd y maes dysgu ‘ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu’ wrth roi 

cyfle i’r plant gyfathrebu â tho hŷn y gymdeithas. Gweler yn aml yn yr oes hon nad yw plant yn cael y 

cyfle i gyfathrebu gyda’r genhedlaeth hŷn a hynny gan ei fod yn fwy tebygol i rai deuluoedd fyw 

ymhellach o’i neiniau a’u teidiau yn yr oes hon nag oedd hi o’r blaen (Hurme, Westerback, & 

Quadrello, 2010). O ganlyniad i hyn, gwelir pam fod rhai ysgolion yn gweld y budd o gyflwyno 

gweithgareddau a phrosiectau PC i mewn i’w cwricwlwm yn eu hysgolion, gan ei fod yn rhoi’r cyfle 

i’r disgyblion rhai hynny sydd heb nain a thaid, neu heb rai yn byw yn agos gael cyfarwyddo gyda’r 

genhedlaeth hŷn.  

Tu hwnt i gwricwlwm Donaldson (2015) mae gwaith PC yn ogystal yn addas ar gyfer 

prosiectau o fewn y Fagloriaeth Gymreig. Nod y Fagloriaeth Gymreig yw rhoi’r cyfle i ddisgyblion 

(14-18 oed) ddysgu a deall sgiliau hanfodol ar gyfer cyflogadwyaeth (CBAC, 2020). Mae’r ganolfan 

gelfyddydau Pontio ar y cyd â Phrifysgol Bangor wedi bod yn gweithio ar amryw brosiect dros y 

blynyddoedd gan weithio â myfyrwyr TGAU a Lefel A o ysgolion uwchradd lleol. Un prosiect oedd 

Corneli Cudd sef prosiect lle roedd disgyblion ysgolion uwchradd yn mynd i gartrefi preswyl ac yn 

cymryd rhan mewn prosiect cerddorol yn y cartref. Bwriad y prosiect yw dod i adbanbod unigolion 

sydd yn byw gyda Dementia a cyrraedd eu ‘corneli cudd’ trwy gerddoriaeth. Roedd yn brosiect a 

oedd yn pontio’r disgyblion a’r pobl hŷn trwy gerddoriaeth. O ganlyniad i lwyddiant y prosiect 

Corneli Cudd gan Brifysgol Bangor a Chanolfan Gelfyddydol Pontio mae llawlyfr wedi’i gwblhau er 

mwyn cyflwyno’r math hwn o brosiect i fewn i’r Fagloriaeth Gymreig (CBAC, 2019). Mae’r 

cymhwyster hwn wedi’i dreialu mewn ysgolion ym Mangor cyn ei gyflwyno fel cymhwyster fel rhan 

o’r Fagloriaeth Gymreig lle profwyd ei lwyddiant a’i effaith (Ifan, 2016). Ers mis Medi 2019 mae 

modd i ysgolion gynnig y cymhwyster Corneli Cudd sy’n brosiect PC fel rhan o’r Fagloriaeth 

Gymreig gan ei fod yn cael ei gydnabod yn genedlaethol fel cymhwyster o fewn y Fagloriaeth. 

 

1.3        Y Genhedlaeth Hŷn 

I’r pegwn arall o’r oedran sydd yn cael ei drafod yn addysg mae’r genhedlaeth hŷn. Yma yng 

Nghymru mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi dewis fel un o’r tair blaenoriaeth yn ei gwaith yng 

Nghymru i leihau oedraniaeth a gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn ac yn ogystal gweithio i gael Cymru 

y lle gorau i heneiddio’n dda (Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, 2014). Yn ôl the World Health 

Organisation (WHO) oedraniaeth yw’r rhagfarn sydd yn cael ei weld fwyaf derbyniol mewn 

cymdeithas (WHO, 2019) ac i bobl hŷn mae’n her ddyddiol mewn cymdeithas. Mae ymchwil yn nodi 

mwy nag un ffordd i fedru newid y farn am oedraniaeth megis addysgu pobl fel ei bod yn ymwybodol 
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o oedrannau, a dull arall sydd yn cael ei gydnabod yw PC (Burnes et al., 2019). Yn ôl Angus a Reeve 

(2006), mae oedraniaeth yn gallu amharu ar allu unigolion i fyw yn dda ac o ganlyniad yn effeithio ar 

safon bywyd unigolion. Gall y dulliau ar drafodaeth sy’n cael ei ddefnyddio i baratoi plant a’r 

genhedlaeth iau ar gyfer y math hwn o brosiectau yn ogystal gyfrannu at leihau’r rhagfarn ar sail oed. 

Un ffordd o edrych ar hyn a sicrhau bod rhaglen PC yn cwrdd ag anghenion y genhedlaeth 

hŷn yw ystyried model ‘blodyn o anghenion siecolegol’ (Kitwood, 1997). Yn y blodyn hwn mae’n 

ystyried anghenion unigolion sydd yn byw gyda Dementia ond mae hyn yn wir i’w hystyried wrth 

drefnu rhaglenni PC ar gyfer unrhyw berson/plentyn yn y prosiect. Mae gwaith Kitwood wedi cael 

cryn ddylanwad ar ofal Dementia ond yn ogystal mae’n fodel da i’w ystyried wrth ddarparu 

prosiectau PC. 

Mae’r blodyn yn cynnwys pum petal sef cysur, ymlyniad, hunaniaeth, cynhwysiad a 

galwedigaeth ac yng nghanol y blodyn mae’r cynhwysyn pwysicaf sef cariad. Mae’n bwysig sicrhau 

bod y chwe rhan hyn wedi ei integreiddio i mewn i bob rhaglen PC er mwyn gweld gwir lwyddiant y 

rhaglenni. Trafodir y cysyniad hwn yn bellach yn llyfr Kitwood (1997). Yn aml mae agwedd am sut 

nad oes bywyd ar ôl rhyw oedran benodol ond nid yw hynny’n wir ac mae’n amlwg o waith Kitwood 

pa mor bwysig yw peidio meddwl fel hynny ond yn hytrach defnyddio ei flodyn o anghenion 

emosiynol a sicrhau fod y genhedlaeth hŷn yn cael y tegwch o fewn trefnu’r rhaglenni PC.  

Mater arall sydd ynghlwm a’r thema pobl hŷn yw bod llawer o brosiectau am fod gydag 

unigolion sydd yn byw gyda Dementia. Mae Dementia yn gyflwr mae sawl person hŷn yn byw gydag 

a hefyd yn derbyn llawer iawn o ragfarn (Benbow & Jolley, 2012). Pwysleisa y papur hwn 

bwysigrwydd fod pobl sydd yn byw gyda Dementia yn cael eu clywed a’u deall. Er mwyn herio 

rhagfarn o unrhyw fath mae’n bwysig deall sut gall prosiectau PC gyfrannu i ddechrau trafodaeth a 

lleihau’r rhagfarn. O fewn trafod y genhedlaeth hŷn yn aml mae Dementia yn cael ei godi. Mae modd 

paratoi’r genhedlaeth iau drwy roi sesiynau Ffrindiau Ddementia cyn dechrau’r rhaglenni PC gyda 

sesiynau gwybodaeth sydd wedi ei deilwra yn addas ar gyfer plant o bob oedran gan y Gymdeithas 

Alzheimers (Y Gymdeithas Alzheimer’s, 2017). Trwy gynnig y math hyn o sesiynau i blant gallwn 

ehangu dealltwriaeth plant o Ddementia.  

 

1.4  Unigrwydd 

 Gall unigrwydd effeithio unrhyw un ar unrhyw bryd a chaiff unigrwydd ei gydnabod fel 

rhywbeth sydd yn deillio o broblemau cymdeithasol, iechyd a lles (Beneito-Montagut, Cassián & 

Begueria, 2018). Dengys ymchwil bod unigrwydd yn effeithio pobl o bob oedran ond mai’r oedran 

mwyaf tebygol o deimlo’n unig yw pobl rhwng 16 a 24 mlwydd oed (Office for National Statistics, 

2018). Cefnogai hyn ymchwil Yang a Victor (2011) mai pobl yn eu harddegau sydd fwyaf unig. 

Roedd oedrannau eraill yn dangos eu bod hefyd yn delio ag unigrwydd o dro i dro er nad oeddynt yr 

oedran mwyaf cyffredin i ddelio ag unigrwydd. Yn ôl adroddiad Age UK (2018) ‘All the Lonely 

People: Loneliness in Later Life’ maent yn awgrymu fod cymunedau sy’n oed-gyfeillgar yn medru 
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helpu i leihau unigrwydd i nifer o bobl. Mae cymunedau oed-gyfeillgar yn golygu fod adeiladau a 

mannau cyhoeddus yn addas ar gyfer pobl hŷn lle nad yw mynediad yn drafferthus (Plouffe & 

Kalache, 2011). 

Er bod ymchwil yn dangos mai rhai o’r genhedlaeth iau sydd fwyaf unig nid yw hyn yn 

golygu nad yw’r genhedlaeth hŷn yn profi ungirwydd. Yn ôl Hicks (2000), mae lleihad mewn nifer o 

berthnasau agos wrth i unigolyn fynd yn hyn, yng ngwledydd y Gorllewin, yn un o brif achosion 

unigrwydd ymysg y genhedlaeth hŷn ac o ganlyniad i unigrwydd mae unigolion yn fwy tebygol o 

deimlo gwacter, gor-bryder, aflonyddwch ac ymyloldeb (Weiss, 1973). Roedd pryderon amlwg i’w 

weld mewn unigolion o’r genhedlaeth iau a oedd yn profi llawer o unigrwydd, nododd ymchwil bod 

yr unigolion hynny yn delio mwy o broblemau iechyd meddwl (Matthews et al., 2019).  

Un ateb a all leihau’r baich hwn yw PC a phrosiectau sydd yn dod a phawb at ei gilydd boed 

hynny yn wythnosol, yn fisol neu bob hyn a hyn. Drwy gael y ddwy genhedlaeth sydd yn cael ei 

heffeithio gan unigrwydd fwyaf at ei gilydd yna mae modd mynd i’r afael â’r broblem sydd yn 

effeithio llawer. Mae llawer o ymchwil wedi edrych ar y buddion a gawn o raglenni o’r fath (Black, 

2011; Holmes, 2009) ac yn ôl Carr a Gunderson (2016) ac ymchwil Andreoletti a Howard (2016) mae 

modd gweld buddion i’r ddwy genhedlaeth o’r mathau hyn o raglenni ond hefyd newid yn agwedd y 

ddwy genhedlaeth at ei gilydd fel profodd Andreoletti a Howard (2018). Gyda’r galw yn cynyddu ar y 

gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol wrth i boblogaeth y byd fynd yn hŷn mae’n bwysig edrych ar 

raglenni megis rhaglenni PC gan eu bod yn effeithiol i leihau’r baich hwnnw. Wrth ganolbwyntio ar 

ei gwneud yn gynaliadwy mae yn mynd i fod yn haws i wireddu prosiectau unwaith bod y rhwystrau 

a’r heriau wedi’i deall. Golygai hyn ei gwneud yn fforddiadwy, yn hir dymor, ac yn llwyddiannus 

trwy wybod y rhwystrau a’r heriau i’w hosgoi wrth eu sefydlu.  

 

1.5        Newidiadau Cymdeithasol 

Fel trafodais yn fy mharagraff agoriadaol mae’r syniad o drefnu prosiectau ffurfiol PC yn 

anghyfarwydd i lawer o Gymry, yn enwedig Cymry cefn gwlad gan fod PC yn rhywbeth traddodiadol 

a oedd yn digwydd yn naturiol yn sefydlog yn y gymuned yn y capeli, sefydliadau fel Merched y 

Wawr a digwyddiadau eraill yn y gymuned.  

Fel trafodir yn Bowling Alone (Putman, 2000) nid yn unig yng Nghymru gwelir newid yn y 

ffordd y mae cymdeithas dros y degawdau diwethaf wedi newid. Mae Putman yn trafod y newidiadau 

mewn cymdeithas yn Unol Daliaethau’r America ac yn trafod sut, dros amser, fod y cenhedlaethau 

wedi pellhau oddi wrth ei gilydd. Yng Nghymru mae gwahaniaeth yng nghefn gwlad o ganlyniad i 

sawl achos ond un rheswm yw’r diffyg cyfleoedd gwaith yng nghefn gwlad ac o ganlyniad pobl ifanc 

a theuluoedd ifanc yn symud i ardaloedd mwy trefol (Llywodraeth Prydain, 2017) ac mae o ganlyniad 

i hyn mae’r cyfartaledd oed yn heneiddio sydd yn golygu llai o gyfleoedd PC yn naturiol o fewn 

cymdeithas.  
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Yng Nghymru roedd capeli ac ysgolion yn ganolbwynt i gymunedau cefn gwlad ac yn cynnig 

eu hunain fel cyfleoedd PC naturiol. Gydag oedran cyfartalog cefn gwlad yn heneiddio a chanran 

uwch o bobl hŷn yn byw mewn ardaloedd gwledig nac mewn ardaloedd trefol ym Mhrydain 

(Llywodraeth Prydain, 2014; Llywodraeth Prydain, 2017) mae’r cyfleoedd naturiol hynny wedi’i 

colli. O ganlyniad i hyn, mae’r ysgolion ar capeli yn cau ac y cyfleoedd naturiol, hanesyddol a oedd 

yn cynnig ei hunain o ran PC yn cael eu cau ac o ganlyniad mae llai o gyfleoedd yn naturiol i PC. 

Awgryma ymchwil bod poblogaeth y byd yn tyfu ac yn heneiddio mai hynny fydd un o’r prif 

heriau a wyneba’r byd iechyd o fewn y blynyddoedd nesaf (Suzman, Beard, Boerma & Chatterji, 

2015). Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf ym Mhrydain, gweler nifer y rhai hynny sydd dros 65 

mlwydd oed yn cynyddu yn raddol o 16.19% i 18.52% o gyfanswm y boblogaeth ym Mhrydain 

(World Development Indicators, 2018) a rhagdybir mae parhau i gynyddu a wnaiff y cyfanswm 

hwnnw dros y blynyddoedd nesaf yn ogystal gyda chyfanswm y boblogaeth gyfan hefyd ar dwf 

(United Nations, 2019; The International Monetary Fund, 2018). Golygai hyn fwy o faich ar 

wasanaethau iechyd y wlad gan fod pobl hŷn yn fwy tebygol o brofi mwy o gyflyrau iechyd (House et 

al., 1990) a gyda dros hanner poblogaeth Lloegr sydd dros 55 mlwydd oed yn nodi eu bod wedi profi 

iselder rhywben (GIG Lloegr, 2017) golygai iselder fwy o faich ar y gwasanaethau iechyd (Rodda, 

Walker, & Carter, 2011).  Er hyn, rhaid ystyried y cyfle i fanteisio ar yr hyn sydd gan y genhedlaeth 

hŷn ei gynnig yn ôl i gymdeithas ac mae’n bwysig ein bod yn gwerthfawrogi ac yn parchu’r hyn sydd 

ganddynt i’w cynnig i ni (Newman & Hatton-Yeo, 2008). Ers talwm roedd doethineb y genhedlaeth 

hŷn yn cael ei drosglwyddo o un genhedlaeth i’r llall drwy deuluoedd (Hoff, 2007) ac mae hyn wedi 

digwydd ar hyd y blynyddoedd. Nawr, mae mwy a mwy o bobl yn byw yn bellach o’r genhedlaeth 

hŷn o fewn ei teulu a llawer o blant yn gweld llai ar eu neiniau a’u teidiau ac o ganlyniad o’r cyfle 

penodol o gael treulio amser gyda’i gilydd, a gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo o un genhedlaeth 

i’r llall. Mae’r cyfleoedd uniongyrchol hyn i fod yng nghwmni ei gilydd yn rhannu sawl budd 

(Holmes, 2009). Yn ogystal â throsglwyddo doethineb a gwybodaeth i’r plant megis eu dysgu i 

barchu’r genhedlaeth hŷn (Tyszkowa, 2017).  

Mae’r newidiadau hyn dros amser wedi lleihau’r niferoedd o gyfleoedd PC naturiol sy’n codi 

o fewn cymunedau a llai yn gyfarwydd â chymdeithasu a chenhedlaethau gwahanol. Eglurir hyn yr 

hanfodrwydd i greu mwy o gyfleoedd PC ac i newid y meddylfryd i sicrhau bod cyfleoedd PC yn cael 

ei cynnig mewn sawl agwedd o gymdeithas.  

 

1.6       Fframwaith Gweithredu 

Er nad oes fframwaith benodol o’r maes gweithredu wedi’i chyflwyno i’r ymchwil hwn mae 

modd ystyried sut y gall trefnu’r prosiectau gyda gweledigaeth fframwaith benodol gyfrannu at 

sicrhau bod y prosiectau yn gynaliadwy ac yn hygyrch. Penderfynwyd i beidio dilyn fframwaith 

weithredu oherwydd yr amser oedd ar gael i gwblhau’r astudiaeth. Mewn gradd meistr nid oedd amser 

yn cyfiawnhau medru dilyn fframwaith weithredu lawn a gweld canlyniadau i hynny. O ganlyniad i 
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hynny penderfynwyd peidio dilyn fframwaith benodol ond yn hytrach cadw fframwaith “Promoting 

Action on Research Implementation in Health Service (PARIHS) (Kitson, Harvey & McCormack, 

1998; Rycroft-Malone, 2004) mewn cof trwy gydol yr ymchwil a’r penderfyniadau a’r camau 

gymerwyd.   

Gall y fframwaith hwn gael ei chyflwyno i ymchwil yn y dyfodol wrth edrych ar y dystiolaeth 

sydd eisioes yn bodoli ac yn gweithredu a dysgu o’r dystiolaeth yno (Rycroft-Malone, 2004). Yn ôl 

fframwaith Kitson, Harvey a McCormack mae tair rhan sy’n pennu os yw’r fframwaith yn un i’w 

ddefnyddio yn un addas i’w ddefnyddio yn yr ymchwil benodol hwnnw sef tystiolaeth, cyd-destun a 

rhyddhad. Ffordd syml o edrych ar sut mae’r fframwaith yn gweithio yn y byd gweithredu yw SI = f 

(E, C, F) gyda’r SI yn golygu ‘successful implementation’, f yn golygu ‘function of’, ac E, C a F yn 

cynrychioli’r tair rhan sef tystiolaeth, cyd-destun a rhwyddhad (Kitson et al., 2008). Golygai hynny, 

er mwyn cael ymyrraeth sy’n gweithredu yn llwyddiannus ar gyfer pwrpas penodol, yn fframwaith 

PARIHS mae’n hanfodol cynnwys y tair rhan.  

Caiff tystiolaeth ei rannu yn bedair rhan yn y fframwaith hwn (Kitson, Harvey & 

McCormack, 1998) sef ymchwil, arbenigedd arbenigwyr yn y maes, y gymuned a’r gynulleidfa mae’r 

ymyriad wedi’i anelu tuag ato ac yn olaf cyd-destun lleol a’r amgylchedd. Caiff hyn ei hystyried wrth 

asesu cryfder a natur y dystiolaeth sydd yn bodoli.  

Caiff y cyd-destun yn fframwaith PARIHS (Kitson, Harvey & McCormack, 1998) yn syml 

yw edrych ar yr amgylchedd a chyd-destun lle y caiff yr ymyrraeth ei gyflwyno iddo. Caiff y cyd-

destun ei hystyried mewn tair gwahanol agwedd sef pwysigrwydd cadw diwylliant y grŵp, 

arweinyddiaeth a sut mae’r grŵp yn trefnu eu prosiect. Dyma dair agwedd bwysig iawn i ystyried o 

fewn PC ac mae hynny yn cefnogi’r ffaith fod fframwaith PARIHS yn un addas i’w ddefnyddio yn y 

maes hwn. 

Y trydydd cam yn fframwaith PARIHS (Kitson, Harvey & McCormack, 1998) yw 

rhwyddhad. Rhwyddhad yw’r gefnogaeth sydd ei hangen er mwyn newydd meddylfryd ac agwedd y 

rhai hynny sydd yn hwyluso’r prosiect ond yn ogystal y rhai hynny sydd yn cymryd rhan. Drwy 

helpu’r prosiectau gyda’r rhan hon y mae modd dangos beth sydd angen ei newid o fewn y prosiect er 

mwyn ei weithredu yn llwyddiannus ond hefyd er mwyn sicrhau cynaliadwyedd iddo wedi iddo gael 

ei weithredu. Fan hyn, gan amlaf, mae angen newid meddylfryd unigolion am sut y caiff prosiect ei 

gynnal gan roi awgrymiadau ar newidiadau a all weithio er budd y prosiect er mwyn ei weithredu. 

Gwelir yn yr adolygiad gan Gualano, Voglino, Bert, Thomas, Camussi a Siliquini (2018), 

casglwyd yr holl lenyddiaeth (n = 27) at ei gilydd a roedd y papurau oll yn trafod y buddion a ddaw o 

sesiynau PC ond fod edrych ar y rhwystrau a’r heriau yn aml yn cael ei drafod yn fyr iawn ar ddiwedd 

y papurau. Amcan yr ymchwil hwn yw medru deall sut i gyflwyno prosiectau PC yn llwyddiannus 

mewn cymunedau. Mae deall gweithredu o fewn y maes yn hanfodol gan fod ymchwil gweithredu yn 

sicrhau fod y rhaglen yn addas i sicrhau bod modd cyflwyno’r rhaglenni mewn sawl gwahanol amod 

ond drwy ddilyn fframwaith benodol (Peters, Adam, Alonge, Agyepong & Tran, 2013). Gan fod 
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llawer o bapurau yn edrych ar y buddion (Holmes, 2009; Gigliotti, Morris, Smock, Jarrot & Graham, 

2005) mae’n bryd edrych ar sut i weithredu’r rhaglenni, ei gwneud yn gynaliadwy, yn fforddiadwy i’r 

hir dymor ac yn fwy hygyrch.  

Mae’n bwysig diffinio gweithredu yn gywir. Yn ôl yn 2006 cynhaliwyd pwyllgor 

rhyngwladol i ddiffinio’r derminoleg yn gywir gan fod angen cadarnhau un term cyffredin gan i 29 

ymchwil ddefnyddio gwahanol dermau ar gyfer effeithiolrwydd ymarfer clinigol (Eccles et al., 2009). 

Yma, ym Mhrydain, y termau gweithredu ac ymchwil gweithredu yw’r rhai mwyaf cyfarwydd, a’r 

rhai hynny byddaf yn ei defnyddio yn y traethawd hwn. Yn syml, golygai edrych ar weithredu mewn 

iechyd y canlynol sef edrych ar effeithiolrwydd, diogelwch, dibynadwyedd, ecwiti a pha mor briodol 

yw’r dull o fewn y maes. Drwy ystyried yr holl agweddau hynny mae modd deall sut i weithredu yn 

effeithiol trwy ystyried pa fannau sydd i’w gwella, mae modd cael cynllun cynaliadwy.  

Eglura’r papur gan Eccles et al. (2009) am y camau priodol drwy weithredu mewn gofal, caiff 

y camau ei rannu yn bum cam syml sef ystyried y gwahanol lefelau caiff y gofal ei gynnig, yn ail 

edrych ar newid ymddygiad a chynnal y newid hwnnw, yn drydydd edrych ar y defnydd o theori 

mewn gweithredu, yn bedwerydd ystyried y fframweithiau priodol ac yn olaf treialu er mwyn 

gweithredu. Drwy dorri’r camau yn daclus fel hyn mae’r papur yn egluro gweithredu a’r camau 

priodol drwy ymchwilio’r maes.  

Mae sawl fframwaith o weithredu ac er mwyn gweithredu yn llwyddiannus mae’n syniad 

ymchwilio i ddarganfod pa un sydd fwyaf addas. Yn ôl Hunter (2013) mae’n bwysig dilyn proses 

ymchwil er mwyn deall pa fframwaith gweithredu fuasai yn gweithio orau cyn cyflwyno’r fframwaith 

gweithredu addas. Yn gyntaf mae angen deall beth yw’r broblem, er engraifft yr heriau a’r rhwystrau, 

trwy ddeall y problemau mae’n bosibl deall y camau nesaf i’w dilyn o ran yr ymchwil. Wedi deall y 

broblem, y cam nesaf yw mynd ymlaen i benderfynu beth yw’r cwestiwn ymchwil i ateb y broblem 

honno. Y cam nesaf yn ôl Hunter yw mynd ymlaen i wneud adolygiad llenyddol i weld pa ymchwil 

sydd wedi ei wneud yn barod ym maes y broblem benodol honno. Y pedwerydd cam yw penderfynu 

ar gynllun i’r ymchwil, yna casglu data, yna dadansoddi’r data. Y cam nesaf yw’r lledaennu ac yna 

mae’n amser i ddeall beth sydd angen ei weithredu er mwyn sicrhau ymyraeth llwyddiannus a 

chynaliadwy. Mae fframwaith PAHRIS yn dylanwadu ar y gwaith hwn ond oherwydd y cyfyniadau 

amser o fewn gradd meistr nid oedd yn bosibl dilyn y fframwaith gam wrth gam. Er nad yw’r 

fframwaith benodol hon wedi ei defnyddio yn yr ymchwil hwn mae wedi cael ei gadw yn wraidd i’r 

ymchwil er mwyn ystyried posibiliadau ymchwil i’r dyfodol. 

Gyda phoblogaeth y byd yn heneiddio mae’n her i iechyd a gofal yn fyd-eang yn ôl Suzman, 

Beard, Boerma, a Chatterji (2015). O’r herwydd mae’n bwysig medru gweithredu rhaglenni mewn 

modd cynaliadwy, fforddiadwy a hygyrch er mwyn manteisio ar fuddion rhaglenni PC. Mae Suzman 

et al (2015) yn trafod yr angen i ddarganfod strategaeth effeithiol a thrwy ddilyn fframwaith 

llwyddiannus ar gyfer gweithredu ym maes PC yn gwneud rhaglen lle gall pobl weithredu’r raglen 

mewn gwahanol amodau.  
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Drwy edrych ac ystyried y tri cham sydd ynghlwm â fframwaith PARIHS (Kitson, Harvey & 

McCormack, 1998) mae modd deall sut y buasai defnyddio’r fframwaith benodol hwn wrth ymyrryd 

gyda phrosiectau PC er mwyn sicrhau eu cynaliadwyedd yn medru gweithio yn llwyddiannus. Drwy 

gyflwyno fframwaith PARIHS yn y dyfodol gallwn osod sylfaen cadarn ar gyfer y prosiect ac 

addysgu prosiectau i’r dyfodol. 

 

1.7        Cynaliadwyedd 

Mae cynaliadwyedd yn hynod bwysig i’w hystyried mewn byd lle mae arian yn brin a 

gwariant blynyddol yn cael ei dorri. O ganlyniad mae’n hynod bwysig i ystyried gweithredu wrth 

wneud cynlluniau ac wrth ddadansoddi unrhyw brosiect er mwyn gallu edrych yn ôl a dysgu o’r 

profiad a’r cyfle. Yn ôl Feldman, Mahoney a Seedsman (2003) mae’n bwysig mynd ati i sefydlu 

model sydd yn gynaliadwy cyn mynd ati i gychwyn y prosiect. Un ffordd o sircrhau fod rhaglenni o’r 

math hwn yn gynaliadwy yw sicrhau bod cynllun pendant a bod y trefniadau i gyd yn gywrain. Mae 

llawer o lawlyfrau wedi ei cyhoeddi gan sefydliadau PC megis Generations Working Together 

(Generations Working Together, 2019) sydd wedi lleoli yn yr Alban a Generations United sy’n fudiad 

yn yr Unol Daliaethau am sut i gynnal rhaglenni PC yn effeithiol ac mae’r adnoddau hyn yn cael ei 

gosod fel sylfaeni i helpu unigolion a mudiadau i fynd ati i drefnu prosiectau a digwyddiadau. Gall 

adnoddau o’r fath fod o gymorth yn ogystal drwy wneud prosiectau yn gynaliadwy gan eu bod yn 

trafod syniadau o’u profiadau hwy yn trefnu prosiectau. Gan fod cynlluniau peilot hyn yn aml yn cael 

eu cynnal am gyfnod byr ac yna nid ydynt yn parhau mae’n bwysig edrych ar raglenni PC mewn 

ffordd gynaliadwy sy’n galluogi’r prosiectau barhau. Gallwch ddadlau ei bod hi’n greulon dod a’r 

rhaglen o’r fath i ben i’r ddwy genhedlaeth ac mae’n codi’r cwestiwn os ydi buddion rhaglenni PC yn 

cael yr un effaith os nad oes parhad. 

 

1.8        Polisiau yng nghyd-destun Cymru 

Gwelwn hefyd y Llywodraeth yng Nghymru yn cymryd camau arwyddocaol er mwyn sicrhau 

bod PC yn chwarae rhan blaenllaw yn ein cymunedau. Yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) (2015) mae PC yn un o’r meysydd maent wedi canolbwyntio arno gan y gall PC gael ei 

ddefnyddio ar raddfa genedlaethol i oresgyn unigrwydd. 

Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) i rym gan Lywodraeth Cymru er mwyn 

blaenoriaethu llesiant gyda’r bwriad i wella lles cymdeithasol, economaidd, diwyllianol ac 

amgylcheddol yng Nghymru. Golygai hyn, am y tro cyntaf, ei bod hi’n amodol i unrhyw gyrff 

cyhoeddus ddilyn y ddeddf hon gan sicrhau ei bod yn meddwl am genhedlaethau’r dyfodol gyda 

llesiant yn wraidd i bopeth y maent yn eu trefnu. Mae hyn yn cyfrannu i’w hamcan “Y Gymru a 

Garem erbyn 2050” (Llywodraeth Cymru, 2014) sydd yn anelu i wella’r ansawdd bywyd 

cymdeithasol ar gyfer pob cenhedlaeth erbyn hynny. 
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Hefyd, Cymru yw’r wlad gyntaf lle mae Comisiynydd pobl hŷn, Comisiynydd plant a 

Chomisiynydd cenedlaethau’r dyfodol wedi rhyddhau datganiad ar y cyd (Comisiynydd Pobl Hŷn, 

2019) am eu bwriadau ar gyfer y dyfodol ond lle maent yn datgan fod undod rhwng cenedlaethau yn 

hanfodol. Mae ganddynt hefyd hwb Generations Together a gafodd ei sefydlu yn 2017 er mwyn 

annog gwaith PC yma yng Nghymru. Dengys hyn fod Llywodraeth Cymru yn gefnogol o waith PC, 

yn gweld yr angen ond hefyd yn rhoi gosodiadau yn eu lle i sicrhau fod modd i Gymru gyfan gynnal 

rhaglenni o’r fath. Yn ogystal, yn 2019, fe wnaeth y Llywodraeth gomisynu ymgynghoriad gan 

ganolbwyntio ar sut y gall prosiectau PC gyfrannu tuag at leihau unigrwydd ac ynysigrwydd 

cymdeithasol (Bryers & Owens, 2019). Yn ogystal ag edrych ar PC o safbwynt Cymru edrychwyd ar 

yr hyn sydd yn digwydd mewn gwledydd eraill yn sgîl gwaith PC megis Generations Working 

Together yn yr Alban a Linking Generations yng Ngogledd Iwerddon.  

Yn yr ymgynghoriad a gynhaliwyd gan Bryers ac Owens (2019) i Lywodraeth Cymru mae 

ganddynt sawl canfyddiad sydd yn gefnogol iawn o waith PC a datgan fod PC yn medru helpu i leihau 

ynysigrwydd ac unigrwydd yn gymdeithasol. Un darn diddorol yn yr ymgynghoriad yw sut maent 

wedi dehongli gwahanol lefelau o weithredu a gwneud prosiectau yn fwy cyffredin (Ffigwr 1). Mae’r 

ymgynghoriad wedi addasu gwaith gwreiddiol Kaplan (2004) ac wedi’i trafod y model yng nghyd 

destun Cymru a beth yw’r gwahanol lefelau sy’n berthnasol yma. Mae’r lefelau hyn yn amrywio o’r 

lefel isaf yn codi ymwybyddiaeth trwy drafod gyda phlant am heneiddio er engraifft gall hyn olygu 

rhoi sesiwn wybodaeth Ffrind Dementia gan y Gymdeithas Alzheimer’s. Mae’r lefelau canol sef lefel 

tri yn cynnwys cyfarfod blynyddol er engraifft mynd i gartref gofal i ganu carolau yn ystod cyfnod y 

Nadolig a lefel pedwar yn trafod cyfarfodydd rheolaidd sydd yn brosiect rhwng y gwahanol 

oedrannau. Mae’r lefel uchaf sef lefel chwech yn edrych yn fanylach ar ddarlun ehangach a 

chanolfannau cymdeithasol mewn cymunedau sydd yn groesawgar ac yn apelgar i bobl o bob oedran. 

Dengys hyn bod sawl gwahanol ffordd o fynd ati i PC ond yn ogystal dylem fynd ati i anelu at y 

lefelau uchaf er mwyn gwireddu cymdeithas sydd sy’n gynhwysol i bawb beth bynnag eu hoedran.  

Gydol y traethawd hwn fe fyddwn yn edrych ar gynaliadwyedd sydd yn medru bod yn un ffordd o 

gyrraedd y lefelau uchaf ond hefyd sut nad yw gwir botensial PC wedi ei ddeall eto gan fod llawer yn 

anelu at lefelau tri a phedwar a weithiau pump heb ystyried posibilirwydd lefel chwech a gwneud 

cymdeithas oed gyfeillgar a chanolbwyntio ar weithredu hyn o fewn y maes cynllunio yn ogystal. 

Mae’n bwysig deall y gwahanol lefelau o fewn PC er mwyn llwyddo i wireddu cyrraedd mwy o 

unigolion ond hefyd llwyddo i gyrraedd y lefelau uchaf posibl. Mae hefyd yn ffordd o annog 

unigolion i gychwyn gyda’r lefelau isaf a codi lefelau dros amser, yn enwedig os ydi gweithgareddau 

PC yn newydd iddynt.  

 

 

Ffigwr 1 

Lefelau o weithredu Pontio’r Cenedlaethau 
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Addasiad o waith Kaplan (2004) yn adroddiad Bryers ac Owens (2019). 

 

1.9   Casgliad 

 Yn y traethawd hwn byddwn yn mynd ati i edrych ar bwysigrwydd PC er mwyn taclo heriau 

cymdeithasol megis unigrwydd ac oedraniaeth a byddwn hefyd yn ystyried sut i fynd ati a sut i wneud 

prosiectau PC nid yn unig mor gynaliadwy a sydd bosibl, ond hefyd yn edrych ar wir botensial PC ac 

edrych ar y potensial y tu hwnt i’r math o brosiectau y mae llawer yn cysylltu gyda PC sef prosiectau 

rhwng y ddau begwn sef plant ifanc a pobl hŷn. 

 Er bod PC yn golygu dod a phobl o bob oedran at ei gilydd, yn y gwaith hwn canolbwyntiais 

yn benodol ar y ddau begwn oedran sef oedran mewn addysg bellach ac ysgolion cynradd a’r 

genhedlaeth hŷn. Bydd yr ymchwil hwn a’r astudiaethau achos yn mynd ati i edrych ar yr oedrannau 

hyn mewn prosiectau PC ymhellach ond trafodwyd yn ogystal sut y gall y mathau hyn o brosiectau 

fod o gymorth. Yn benodol gan ei fod yn cyd-fynd â rhai o ofynion y Cwricwlwm i Gymru 

(Donaldson, 2015) ond hefyd yn medru bod yn gymorth i ddatrys unigrwydd a’r diffyg cymysgu sydd 

mewn rhai cymunedau.  

 Yng Nghymru mae polisïau megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn 

gefnogol i PC ac o ganlyniad mae awdurdodau lleol ac ysgolion yn annog mwy i fynd ati i gyflwyno 

prosiectau PC mewn bywydau o ddydd i ddydd. Mae’r ymgynghoriad (Bryers & Owens, 2019) i 

Lywodraeth Cymru hefyd yn awgrymu bod bwriad i edrych mewn i gyflwyno mwy o brosiectau PC 

yn ogystal ag annog mwy i fynd ati mewn sefydliadau ar draws Cymru. Mae Llywodraeth Cymru 

wedi ymrwymo yn eu hamcan “Y Gymru a Garem erbyn 2050” eu bod am wella ansawdd 

cymdeithasol a mae PC yn un ffordd o wneud hynny.  
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 Mae cynaliadwyedd prosiectau yn hynod bwysig er mwyn gwireddu amcanion ac yn ystod yr 

ymchwil hwn byddwn yn mynd ati i weld beth sydd yn gweithio yn llwyddiannus a beth nad yw mor 

llwyddiannus yn y gobaith o ddeall sut i gael prosiectau PC sy’n gynaliadwy. Trwy gael y prosiectau 

yn gynaliadwy bydd mwy yn medru mynd ati i gynnig prosiectau PC heb boeni na fydd modd parhau 

â’r prosiectau wedi cyfnod penodol o amser.   
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PENNOD 2 – AROLWG SGOPIO O LENYDDIAETH PONTIO’R CENEDLAETHAU. 

 

Â llaw un yn gwasgu’r llall,  

Mae dau yng nghwlwm deall. 

                                                 Tîm Banc Sion Cwilt, Ymrysonau Barddas 

 

2.1 Cyflwyniad 

Er y brwdfrydedd a’r diddordeb, prin yw’r ymchwil sydd yn canolbwyntio ar y rhwystrau a’r 

heriau a wynebir rhaglenni o’r fath gyda dim ond naw papur yn dod yn amlwg o’r adolygiad sgopio 

hwn. Pwysig er hyn yw deall beth sydd yn gwneud rhaglen yn llwyddiannus a beth sy’n gwneud un 

yn aflwyddiannus. Bydd y themâu sydd yn dod yn amlwg yn y llenyddiaeth hyn yn bwydo fewn i 

ymchwil a fydd yn canolbwyntio yn benodol ar y rhwystrau, yr heriau a’r llwyddiannau gan lenwi’r 

bwlch hwnnw yn y llenyddiaeth. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf gwelir ambell lawlyfr yn cael ei gyflwyno gan fudiadau ac 

elusennau sydd yn canolbwyntio ar waith PC megis Generations United o’r Unol Daliaethau; United 

For All Ages o Brydain; Generations Working Together yn yr Alban a llawlyfr Ffrind i Mi yng 

Nghymru. Mae’r llawlyfrau yn mynd i’r afael â’r hyn maent wedi’u dysgu trwy brofiad wrth gynnal 

rhaglenni PC ond fel y mwyafrif o’r ymchwil, canolbwyntio ar y buddion wnai rhan helaeth o’u 

llawlyfrau yn hytrach na phecyn cymorth ar sut i weithredu rhaglenni PC llwyddiannus. Canolbwyntia 

llawlyfrau United for All Ages ar y buddion a welir mewn rhaglenni PC a sut y mae’n mynd i’r afael 

ag oedraniaeth ac unigrwydd (United for All Ages, 2019). Yn llawlyfr strategaeth Ffrind i Mi (t.4, 

2018) gwelwn eglurhad ynghylch pwysigrwydd rhaglenni o’r math ond eto ni welwn canllawiau 

pendant i arwain unigolyn i fedru cynnal digwyddiadau PC. Amlyga hyn y gwall mewn llenyddiaeth 

llwyd yn ogystal ag ymchwil am y maes penodol hwn.  

Gyda’r maes hwn yn un eang, pwysig yw canolbwyntio ar sut i wneud un math o raglen yn 

gynaliadwy gyntaf – gan ganolbwyntio ar y rhwystrau a’r heriau a’r llwyddiannau yn y rhaglenni 

penodol hynny. Mae rhaglenni hir dymor yn wynebu heriau a rhwystrau penodol gyda llawer o’r 

heriau yn wynebu’r rhaglenni o ganlyniad i anghenion ychwanegol y genhedlaeth hŷn (Weeks, 

MacQuarrie, Begley, Nilsson & MacDougall, 2016). Mae heriau gwahanol gan bob rhaglen PC ac 

mae’n bwysig cydnabod hynny. 

 

2.2 Amcanion yr adolygiad. 

Amcan yr adolygiad hwn ydi canolbwyntio ar bapurau sydd yn trafod yr heriau a’r rhwystrau 

er mwyn medru deall sut i gynnal rhaglenni llwyddiannus a chynaliadwy. Caiff hyn ei gyflawni mewn 

adolygiad sgopio o’r llenyddiaeth (Munn et al., 2018). Yn ychwanegol mae’r adolygiad hwn yn mynd 

i’r afael i ddeall yr ymchwil sydd yn y maes penodol hwn yn barod ond eto lle gall ymchwil y dyfodol 
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fynd a ni (Grant & Booth, 2009). Drwy edrych ar yr hynny o bapurau sydd yn egluro’r heriau a’r 

rhwystrau hyn, bydd o gymorth i ddeall sut i’w goresgyn hwy a deall y rhwystrau a’r heriau, ynghyd â 

beth sy’n gwneud rhaglenni o’r fath yn llwyddiannus fwydo fewn i gefnogi rhaglenni o’r fath yn y 

dyfodol. Amcan yr arolwg sgopio yw y bydd dysgu o’r adroddiadau byd eang ynghylch heriau a 

rhwystrau cyffredin a ddaw yn amlwg drwy gynnal ymchwil ar raglenni PC.  

 

 

2.3  Methodoleg yr adolygiad 

 Roedd yr adolygiad yn dilyn fframwaith sgopio benodol (Arksey & O’Malley, 2005). Hefyd 

cynhalwyd ymgynghoriad er mwyn trafod casgliadau darllen y llenyddiaeth o fewn yr adolygiad 

(Levac, Colquhoun & O’Brien, 2010). Dewiswyd y dull adolygiad sgopio yn hytrach na dulliau 

adolygiadol eraill gan mai prif bwrpas y math hwn o adolygiad yw mapio’r ymchwil sydd yn bodoli.  

Yn wahanol i adolygiad systematig mae sawl bwriad dros gyflawni arolwg sgopio megis adnabod 

tystiolaeth o fewn y maes penodol, deall sut y caiff ymchwil o fewn y maes ei redeg, adnabod bylchau 

o fewn ymchwil yn y maes penodol ac hefyd i ddeall cysyniadau allweddol o fewn y llenyddiaeth 

(Munn et al, 2018). Dilynwyd fframwaith Arksey ac O’Malley (isod) er mwyn llunio’r adolygiad 

sgopio a’u penderfynwyd yn ogystal i drafod themâu o’r gwaith sgopio gydag arbenigwyr yn y maes i 

weld os oedd y themâu yn gynnwysedig o’r holl themâu cyffredin i godi o raglenni PC. Nid yw’r cam 

olaf a gymerwyd yn yr adolygiad sgopio yn un sy’n ymddangos yn fframwaith a chanllawiau Arksey 

ac O’Malley ond yn gam rydym ni wedi ei haddasu ar gyfer yr adolygiad hwn er mwyn clywed 

adborth o’r themâu a ymddangosodd yn y canlyniadau gydag arbenigwyr o fewn y maes PC yn lleol.  

Trwy ddilyn fframwaith a chanllawiau Arksey ac O’Malley roedd trefn o bump cam i’w 

ddilyn er mwyn cwblhau’r arolygiad sgopio.   

i. Penderfynu ar gwestiynau ymchwil. 

ii. Adnabod y llenyddiaeth. 

ii.i Adnabod y derminoleg gywir ar gyfer y chwiliadau. 

ii.ii Cydnabod y meini prawf (inclusion and exclusion criteria). 

ii.iii  Penderfynu ar y cronfeydd data i’w cynnwys a lleoliadau eraill i gael llenyddiaeth 

addas. 

iii. Torri’r llenyddiaeth 

iii.i Sgrinio’r Teitlau a’r Crynodebau 

iii.ii Darllen papurau llawn 

iv. Siartio’r papurau 

v. Codio, dadansoddi a cyflwyno’r canlyniadau 

v.i Codio y papurau a gwneud adolygiad thematig. 

v.ii Dadansoddi y themâu 
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v.iii Gwerthuso safon y papurau 

v.iv Cyflwyno’r canlyniadau 

 

i. Cwestiynau ymchwil 

Cyn dechrau chwilio am unrhyw lenyddiaeth roedd angen penderfynu ar gwestiynau 

ymchwil. O fewn adolygiad sgopio mae’r hyblygrwydd o’r gallu i newid y cwestiwn ymchwil yn 

ystod yr ymchwiliad ond roedd yn bwysig gosod cwestiwn clir o’r dechrau er mwyn cael 

dealltwriaeth o ofynion yr adolygiad. Roedd modd newid y cwestiwn o ganlyniad i’r darganfyddiadau 

a ganfyddwyd yn ystod yr ymchwiliad.  

1. Beth sy’n gwneud rhaglenni PC yn heriol? 

2. Beth sy’n gwneud rhaglenni PC yn llwyddiannus? 

Dewiswyd y ddau gwestiwn penodol hyn gan ei bod hi’n hanfodol deall ochrau negyddol a 

chadarnhaol i bob rhaglen PC er mwyn dysgu wrth baratoi ar gyfer y gwaith ymchwil. Drwy gymryd 

sylw o’r gwersi a ddaw o wahanol ymyrraethau mewn ymchwil mae modd llunio rhaglenni 

cynaliadwy.  

 

ii. Adnabod y llenyddiaeth 

ii.i Drwy ganolbwyntio ar ofynion y cwestiynau ymchwil, cadw’r nod a’r amcanion ar gyfer 

yr adolygiad yn glir a chanolbwyntio ar leoliadau perthnasol i’r mathau o ymchwil roedd modd 

penderfynnu ar y derminoleg cywir i’w defnyddio ar gyfer ymchwilio’r llenyddiaeth eang (gweler 

tabl 1).  

Er mwyn penderfynu ar feini prawf yr adolygiad sgopio dilynwyd fframwaith meini prawf 

PEO sef poblogaeth, datguddiad ac allbwn/themâu. Dewiswyd y fframwaith meini prawf hyn gan nad 

oedd ymyrraeth mewn sawl papur llenyddiaeth lwyd er bod llawer o’r rhai hynny yn ganllawiau 

defnyddiol ar gyfer yr adolygiad llenyddol hwn i wir ddeall y rhwystrau a’r llwyddiannau (gweler 

Tabl 1).
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Tabl 1.  

Meini Prawf Cynwysedig.  

 

P – Poblogaeth 

 

 

Y genhedlaeth iau a’r genhedlaeth hŷn ar y cyd (ddim yn deuluol). 

 

E – Datguddiad 

 

 

Cael eu cyflwyno i raglen PC neu ôl edrych ar sawl cynllun fu’n 

gweithredu 

O – Allbwn/Themâu Trafod y themâu sydd yn codi o rwystrau/heriau a llwyddiannau y 

prosiectau yn yr ymchwil. 

 

 

Pwysig oedd penderfynu ar feini prawf gwahardd ar gyfer yr arolwg sgopio. Penderfynwyd i 

ganolbwyntio ar bapurau o’r ddeng mlynedd ddiwethaf yn unig ar gyfer yr adolygiad hwn – rhwng 

Ionawr 2008 a Rhagfyr 2018. Bu i’r penderfyniad hwn gael ei wneud ar ddwy resymeg sef yn gyntaf 

ei bod hi’n bwysig i edrych ar waith cyfoes er mwyn deall gofynion heddiw ar gyfer rhaglenni PC ac 

yn ail oherwydd bod yn rhaid cwblhau’r adolygiad mewn amser byr i gyd fynd ag amserlen y MRes 

roedd angen bod yn realistig gyda nifer y canfyddiadau o’r llenyddiaeth. Maen prawf arall nad oedd 

yn gynwysedig oedd papurau o unrhyw iaith nad oedd yn Saesneg a’r rheswm dros beidio eu cynnwys 

oedd oherwydd y costau sydd ynghlwm â chyfieithu. Maen prawf arall a benderfynwyd eithrio oedd 

llenyddiaeth neu ymchwil a oedd yn seiliedig ar waith PC teuluol. Y rheswm dros benderfynu peidio 

cynnwys y maen prawf hwn oedd gan fod yr ymchwil hwn wedi ei seilio ar weithredu rhaglenni nad 

ydynt yn deuluol roedd yn gwneud synnwyr i beidio cynnwys yr astudiaethau hyn yn yr adolygiad 

llenyddol hwn.  

Cyn penderfynu ar ein terminoleg terfynol roedd yn bwysig gwneud ambell chwiliad gyntaf 

gan arbrofi gyda gwahanol derminoleg cyn penderfynu ar y derminoleg derfynol. Fe wnaed hyn drwy 

wneud chwiliadau ar y cronfeydd data canlynol sef PSYCinfo (cronfa data yn y maes Seicoleg), ERIC 

(Education Resources Information Centre), ASSIA (Applied Social Science Index and Abstracts) a 

CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health). 

Nesaf yn y broses o adnabod y llenyddiaeth roedd angen cydnabod y cronfeydd data addas i 

wneud y chwiliad ynddo. Penderfynwyd defnyddio, ERIC, ASSIA a PSYCinfo a CINAHL fel 

cronfeydd data. Dewiswyd y bedair gronfa ddata hyn er mwyn cael ystod eang o gynnwys a sicrhau 

bod y derminoleg i gyd yn gynnwysedig yn y cronfeydd data ar gyfer y chwiliadau. Dyma’r 

cronfeydd mwyaf addas ar gyfer darganfod y papurau addas i’r adolygiad hwn. Mae’r maes PC yn 

berthnasol mewn gwyddorau iechyd a seicoleg, felly roedd cynnwys y gronfa ddata PSYCinfo er 

mwyn cael papurau addas o’r maes hwn (N=56). Gan fy mod yn awyddus i gael papurau oedd yn 
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cynnwys ymyrriadau a oedd wedi digwydd mewn ysgolion roedd cynnwys y gronfa ERIC yn 

defnyddio a dyma’r gronfa y derbynwyd y mwyafrif o bapurau (N=534). Maes arall sydd yn 

berthnasol i PC yw Gwyddoniaeth Cymdeithasol a dyna’r rheswm y defnyddiwyd y gronfa ddata 

ASSIA ar gyfer y chwiliadau (N=15). Y bedwaredd cronfa ddata oedd CINAHL a dewiswyd cynnwys 

y gronfa ddata hon gan fod ‘intergenerational care’ ymysg y derminoleg a fuasai papurau addas i’r 

maes hwnnw yn debygol o’u darganfod yn y gronfa ddata hon (N=30). Wrth edrych ar Tabl 2 gwelir 

sut aethpwyd ati i chwilio ar y cronfeydd data a beth oedd y termau a ddefnyddwyd i ddarganfod y 

llenyddiaeth. Cafodd pob darn llenyddiaeth eu huwchlwytho o’r cronfeydd data i raglen rheoli 

llyfryddiaeth sef ProQuest RefWorks.  

 

iii. Torri’r llenyddiaeth 

Unwaith y cafodd pob llyfryddiaeth o’r bedair cronfa data eu huchlwytho cafodd y copïau 

dyblyg eu tynnu o’r cyfeirnodau cyn dechrau mynd drwyddynt (Tabl 3). Wedi tynnu’r copïau dyblyg 

o’r llyfryddiaeth roedd angen dechrau sgrinio’r teitlau, yna’r crynodebau ac yna’r papurau llawn. 

Gwnaed hyn trwy ddarllen drwyddynt a gwneud yn siwr eu bod yn cyrraedd y meini prawf llwyddiant 

ac yn trafod y rhwystrau, heriau a’r llwyddiannau yn ddigonol. 

Yn gyntaf yn y broses o dorri’r llyfryddiaeth roedd angen sgrinio’r teitlau i gyd a fan hyn 

roedd modd diddynu llawer yn enwedig rhai a oedd yn amlwg ddim yn addas i’r cwestiynau ymchwil 

penodol a rhai a oedd yn cynnwys ymchwil teuluol. O ganlyniad i sgrinio’r teitlau cafodd 232 papur 

ei dynnu o’r llyfryddiaeth (gweler ffigwr 1). 

Wrth ddarllen crynodebau y gweddill (N= 403) roedd yn hanfodol cadw’r cwestiynau i ystyriaeth yn 

ogystal â chofio’r fframwaith PEO. O ganlyniad i fynd drwy’r crynodebau cafodd 327 papur arall eu 

tynnu o’r adolygiad gan adael 76 papur ar gyfer adolygiad terfynol. Gan fod rhwystrau a 

llwyddiannau yn benodol i’n hymchwil sy’n canolbwyntio ar weithredu rhaglenni PC roedd modd 

gweld bod y rhanfwyaf o ymchwil sydd wedi ei gynnal yn canolbwyntio ar fuddion y rhaglenni gan 

drafod pam ei bod yn llesol yn hytrach nac edrych ar sut i wneud y rhaglenni yn gynaliadwy drwy 

ystyried beth sydd yn gwneud rhaglen llwyddiannus. Y cam nesaf oedd darllen y papurau (N=76) 

oedd yn weddill yn llawn er mwyn cael y casgliad terfynol. Dim ond 1.2% o’r papurau llawn a 

ddarllenwyd a gyrrhaeddodd y rhestr terfynol oedd yn trafod y rhwystrau a’r heriau 
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Tabl 2.  
Terminoleg chwiliadau (Defnyddwyd yr un terminoleg ymhob bas data) 

 

PC 

 

 Lleoliad  Sut i gynnal 

rhaglen 

 

“intergeneration* 

program” OR 

“intergeneration* 

activity” OR 

“intergeneration* 

care” 

 

 

 

AND 

 

“community 

setting” OR 

communities OR 

education OR 

school* 

 

 

AND 

 

implement* OR 

hinder OR 

adopt* OR 

sustainab* 

 

 

 

 

Tabl 3.  

Niferoedd papurau o bob cronfa 

Cronfa Data Niferoedd 

CINAHL 30 

ERIC 534 

ASSIA 15 

PSYCinfo 56 

Copïau Dyblyg (tynnu’r nifer yma o’r cyfanswm) 79 

Nifer Terfynol ar ôl cynnal ymchwiliad gyda’r copiau dyblyg wedi’u tynnu 635 
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Ffigwr 2.  

Diagram PRISMA i ddangos trefn dod i’r casgliad terfynol o bapurau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ogystal â darllen y 76 papur terfynol bum yn archwilio teitlau’r rhestrau cyfeirnodau ar 

ddiwedd pob papur i weld os oedd unrhyw bapur arall all fod o fudd i’r adolygiad sgopio ac yna 

dilynwyd yr un broses eto gan sgrinio crynodebau (n =15) oedd gyda teitlau addas ac yna darllen 

(N=4) o’r papurau yn llawn.  

Yn ystod y broses hon er mwyn cadarnhau penderfyniadau gofynnwyd i arbenigwyr o fewn y 

maes i sgrinio deg y cant o’r crynodebau a hefyd 40% o’r papurau terfynol. Drwy wneud hyn roedd 

714 papur yn cael ei 

cydnabod 

Sgrinio 635 teitl 

Tynnu 79 o gopïau deublyg 

Sgrinio 403  Crynodeb 

Tynnu 232 papur 

Sgrinio 76 papur llawn 

Tynnu 327 papur 

8 papur terfynol 

Tynnu 68 papur 

Sgrinio  llyfryddiaeth 

Sgrinio 15 crynodeb 

Sgrinio 4 papur llawn 

1 papur terfynol 

9 papur terfynol 
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cadarnhau fod y papurau cywir ar gyfer yr adolygiad wedi eu dewis a’r sicrwydd fod y cwestiynau 

ymchwil wedi eu cadw o fewn cof. Darllenwyd y 76 papur eto ar ddiwedd y broses er mwyn sicrhau 

nad oedd unrhyw un wedi ei adael allan a ddylai fod yn y adolygiad. Gwelir y drefn o gyrraedd y naw 

papur terfynol yn Ffigwr 1.  

 

iv. Siartio’r papurau 

Yn y pedwerydd cam o’r broses roedd angen gosod crynodeb o’r naw papur ar daenlen Excel 

a llenwi pob blwch priodol am y papur penodol. Roedd amrywiaeth o wahanol gynlluniau ac 

amcanion yn y naw papur terfynol. Roedd papur Melville, (2016) yn trafod manteision cael canolfan 

benodol sydd wedi’i deilwra ar gyfer mwy nag un genhedlaeth a sut mae modd manteisio ar hynny. 

Roedd dau bapur (David, Yeung, Vu, Got & Mackinnon, 2018; Conway & Hodgman, 2008) yn trafod 

cerddoriaeth fel modd i gysylltu’r ddwy genhedlaeth. Roedd pedwar papur (Senior & Green, 2017; 

Burgman & Mulvaney, 2016; Norouzi, Chen & Jarrott, 2015; Alcock, Camic, Barker, Hanidi & 

Raven, 2011) yn canolbwyntio ar newid agwedd y ddwy genhedlaeth tuag at ei gilydd ac roedd 

hwnnw yn amcan clir i beth roeddent yn eu disgwyl fel canlyniad o’r cynllun PC. Bwriad dau bapur 

(Lane, 2016; Holmes, 2009) oedd sicrhau buddion i’r ddwy genhedlaeth megis gwneud y bobl iau yn 

ddinasyddion da a rhoi ymdeimlad o werth i’r genhedlaeth hŷn. Er bod gwahaniaeth amlwg rhwng y 

ymchwil a’r hyn a gynhaliwyd o’r themâu roedd yn amlwg fod llawer iawn yn debyg sydd yn dangos 

fod rhwystrau a heriau tebyg i sawl cynllun PC.  

Aethpwyd ati i fewnbynnu’r holl wybodaeth o’r papurau terfynol fewn i dabl (Atodiad 

B).Rhannwyd y tabl fel a ganlyn sef manylion y papur (teitl, awduron, blwyddyn cyhoeddi a gwlad), 

amcan y papur, methodoleg, ymyrraeth (os oedd), canlyniadau ac unrhyw wybodaeth allweddol. 

Roedd y tabl hwn yn hwyluso cymharu’r llenyddiaeth trwy weld tebygrwydd ac anhebygrwydd 

rhyngddynt. Yn ogystal â hyn roedd yn gymorth i ymgyfarwyddo gyda’r papurau.  

 

v. Codio, dadansoddi a cyflwyno’r canlyniadau 

Wedi’r siartio’r papurau terfynol roedd angen darllen y papurau i gyd unwaith eto er mwyn 

adnabod themâu yn eu mysg. Fe wnaed hyn drwy brintio copiau glan o bob papur a darllen drwyddynt 

yn drylwyr gan ddod yn gyfarwydd gyda phrif themâu.  

Defnyddiwyd dadansoddiad thematig (Braun, Clarke, Hayfield & Tierry, 2019) er mwyn 

adnabod y syniadau a’r themâu amlwg a ddengys o’r papurau a werthuswyd. Dewiswyd dadansoddi 

yn thematig gan ei fod o gymorth er mwyn darganfod y prif thema mewn data ansoddol sydd yn dod 

i’r amlwg a hynny ar draws sawl ymchwil. Term eang yw dadansoddi thematig sydd yn disgrifio tri 

math gwahanol o ddadansoddi data ansoddol sef ‘dibynadwyedd codio’, dull gweithredu ‘llyfr codio’ 

neu ddull gweithredu ‘atgyrch’ (Braun, Clarke, Hayfield & Terry, 2017). Defnyddwyd dadansoddi ar 

ffurf y dull ‘llyfr codio’ a golygai hynny drwy osod y themâu a’u codio yn berthnasol. Mae pedwar 

cam penodol ar gyfer dadansoddiad thematig (Green & Thorogood, 2018).  
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1. Ymgyfarwyddo gyda’r llenyddiaeth. 

2. Cydnabod y themâu. 

3. Codio’r llenyddiaeth. 

4. Rhoi trefn ar y themâu a’r codiau. 

Roedd y broses hon yn golygu darllen y papurau ambell waith gan wneud nodiadau ar y 

papurau ynghylch a’r themâu. Defnyddwyd papurau ‘post-it notes’ ag uwcholeuwyr er mwyn 

adnabod themâu o’r papurau. Yn ôl Ryan a Bernard (2003) mae’n bwysig dilyn ambell strategaeth 

megis edrych am yr hyn sy’n gyffredin ac yn anhebyg rhwng y gwahanol bapurau a hefyd edrych os 

oes unrhyw beth yn ailadroddus.  Wedi dechrau cydnabod y themâu pwysig lluniwyd rhestr o’r 

themâu gan argraffu copiau glan o bob papur a mynd drostynt unwaith eto gan nodi y themâu mewn 

mannau penodol. Drwy wneud hyn roedd darlun clir o’r themâu yn dod i’r amlwg.  

 

2.4  Themâu 

1. Pwysigrwydd Trefnu 

2. Pwysigrwydd y ddwy genhedlaeth  

3. Pwysigrwydd paratoi ac addysgu 

4. Gwir botensial PC heb ei wir ddeall 

5. Amser 

 Er fod themâu yn gorgyffwrdd yn naturiol, roedd bob un o’r themâu uchod yn haeddiannol o 

gael eu trafod yn unigol er eu bod ar adegau yn rhannu codiau. Yn dilyn dewis y themâu trafodwyd y 

rhai hynny gydag arbenigwyr ag ymarferwyr yn y maes er mwyn cael eu barn hwy ar y themâu. 

Roedd tair arbenigwraig ynghlwm yn y drafodaeth lle trafodwyd y themâu a ddaeth i’r amlwg o’r 

adolygiad sgopio yn fanwl gan glywed eu barn nhw. 

 

 2.4.1  Thema 1 – Pwysigrwydd Trefnu 

Y thema mwyaf sydd yn dod i’r amlwg wrth ddarllen y llenyddiaeth oedd pwysigrwydd 

trefnu ac efallai bod hwn yn ymddangos yn un amlwg gan fod trefnu yn hanfodol ar gyfer unrhyw 

weithgaredd boed hynny yn un addysgiedig neu ddim. Er hyn, mae’n bwysig nodi ei fod yn rhan 

hanfodol o raglenni PC gan ei fod yn gosod sylfaen gadarn ar ddechrau’r prosiect er mwyn medru 

gweld llwyddiant. Gall y trefnu fod yn amrywiaeth o drefnu pob sesiwn i fod â gweledigaeth gadarn 

ac amcan clir o beth maent eisiau ei wireddu erbyn diwedd y rhaglen neu ar wahanol adegau o fewn y 

rhaglen, gall hefyd gyfrannu tuag at sicrhau bod unigolion addas yn cymryd rhan. Mae hyn yn 

cynnwys llawer o drefniadau logisteg sydd yn amrywio o leoliadau’r rhaglenni, hyd y sesiynau i 

sicrhau bod y gofynion y ddwy genhedlaeth yn cael ei darparu yno megis cadeiriau addas, mynediad 

addas ac yn y blaen.  
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Daw’r thema hwn o dan ein ail gwestiwn yn yr adolygiad sgopio hwn sef beth sy’n gwneud 

rhaglen PC yn llwyddiannus ac i’r gwrthwyneb sut y gall diffyg trefn arwain at broblemau 

ychwanegol i’r rhaglen ac o bapurau’r adolygiad sgopio. Daw i’r amlwg fod trefnu cywrain yn 

cyfrannu tuag at lwyddiant rhaglen. Mae synnwyr cyffredin yn perthyn i’r thema hon ond mae’n 

hanfodol er mwyn cael rhaglen llwyddiannus. Drwy baratoi a sicrhau amser i gyfarfod a threfnu cyn 

i’r rhaglen gychwyn mae ymchwil yn pwysleisio fod hynny yn cyfrannu tuag at lwyddiant eu 

rhaglenni (Burgman & Mulvaney, 2016; Holmes, 2009).  

Mae cynllun pendant o’r cychwyn yn dod i’r fei yn y thema pwysigrwydd trefnu a 

pwysleisiodd Burgman a Mulvaney (2016) fod trefnu cynnar yn hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant 

rhaglen. Golygai hyn wneud trefniadau ddigon ymlaen llaw gan sicrhau fod y trefniadau oll yn eu lle 

cyn cychwyn y rhaglen. Roedd yn amlwg ei bod hi’n bwysig cael yr unigolion addas a oedd ynghlwm 

â’r rhaglen er mwyn y trefniadau. Aeth Holmes (2009) ymlaen i ddisgrifio camau cyntaf y broses 

gynllunio drwy egluro mai’r cam cyntaf o’r broses gynllunio oedd pan roedd angen sicrhau bod cyd-

lynydd y rhaglen gofal plant yn ystyried y disgwyliadau o’r rhaglen yn ogystal â chydnabod y criteria. 

Aeth Holmes ymlaen i drafod pob cam yn y trefnu ac yn amlwg roedd y cynllun wedi ei drefnu er 

mwyn sicrhau effeitholrwydd y rhaglen. Cyfanswm o dri cham oedd i gynllun Holmes sef y cam 

cyntaf oedd trefnu o ochr y plant, yr ail gam oedd trefnu o safbwynt y cartref gofal a’r pobl hŷn a’r 

trydydd cam oedd y ddwy ochr yn cyfarfod i drafod unrhyw broblemau eraill a all godi. Dengys hyn y 

pwysigrwydd i edrych ymlaen ar holl bosibiliadau rhaglen gan ystyried a cheisio rhagweld problemau 

a atal rhaglennu rhag cyrraedd eu llawn potensial a bod yn llwyddiannus. Roedd yn bwysig dilyn 

cynllun pendant a oedd yn rhoi camau penodol i sefydlu’r rhaglen gyda Burgman a Mulvanney (2016) 

yn sicrhau fod yr “instructors coordinated with school personnel, obtained parent/guardian 

permission, organised supplies, provided supervision, and arranged transport” (t.355). Yn ôl Senior a 

Green (2017) mae’n hanfodol fod trefnu cywrain yn digwydd a gan drafod canlyniad eu hymchwil 

hwy mae pwysigrwydd trefnu yn amlwg, “results can be positive, however programs need to be well 

planned to meet with success and reduce risk of unintended outcomes” (t.303).  Drwy drefnu a 

rhagweld beth oedd am ddigwydd a beth all fynd o’i le roedd hynny’n golygu fod hwyluswyr y 

rhaglen yn barod i oresgyn unrhyw broblem gan sicrhau llwyddiant i’r raglen.  

Yn ogystal o dan y thema pwysigrwydd trefn mae’n hanfodol cael amcan clir o’r cychwyn 

cyntaf a bod y bwriad a beth rydych eisiau ei gyflawni o’r rhaglen yn dod yn amlwg. Gwelir hyn ym 

mhapur Lane (2016) lle roedd PC yn digwydd rhwng plant oedran cynradd yn cwrdd â phobl hŷn 

oedd wedi goroesi strôc. Roedd amcan y cynllun yn syml a hynny oedd i ymgyfarwyddo’r plant i fod 

yn gyfarwydd a chyfforddus gydag unigolion oedd wedi dioddef o strôc. Gydag amcan syml fel hyn 

roedd yn haws mesur os oedd y cynllun yn llwyddiannus ai peidio. Gwelwyd hyn gan y plant 

“demonstrated new insights into what it’s like to live with stroke and learned that the adults’ different 

capacities.” Dyma oedd amcan y cynllun penodol hwn o’r cychwyn ac roedd modd mesur hyn drwy 

ddadansoddi adborth gan y oedolion oedd wedi goresgyn strôc a hefyd yr adborth gan yr ysgol. Oddi 
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tan y thema trefnu daw pwysigrwydd cyfathrebu yn amlwg iawn. Heb gyfathrebu trefniadau yn 

effeithiol a rhwng pawb sydd yn rhan ohono mae peryg na all y sesiynau fod yn llwyddiannus. Mae’n 

bwysig fod pawb yn gytun er mwyn cael cysondeb ac er mwyn i’r sesiynau gael ei cynnal fel y mae y 

trefnwyr yn dymuno. Daw hyn yn bwysig er mwyn cyfathrebu amcan a bwriad y cynllun. Ym mhapur 

Melville (2016) daw yn amlwg ei fod yn bwysig cyfathrebu yn glir beth yw’r cynllun, ac yn bwysig 

fod y staff hefyd yn gwybod sut i gyfathrebu’r cysyniad hwnnw. Roedd Melville yn trafod canolfan 

PC ac felly mae’n hanfodol fod y staff yn gwybod sut i gyfathrebu’n glir “what the Centre is, for 

whom, and how it can be used, had a considerable effect on who used the centre and for what 

purpose” (t.79); er mwyn sicrhau cyrraedd ei wir botensial o ran PC. Dengys hyn fod angen 

dealltwriaeth clir o’r cychwyn cyntaf ynghylch beth yw’r weledigaeth ar gyfer pob cynllun pontio a 

sut i gyfathrebu hyn, mae’n bwysig fod hyn yn cael ei ddatrys yn ystod y trefnu cychwynnol i osgoi 

unrhyw gamddealltwriaeth di-angen neu gynllun ddim yn cyrraedd ei wir botensial o ganlyniad. 

Daeth Holmes (2009) hefyd i gasgliad o amcanion a beth ddylai’r rhaglen wireddu ac roedd ganddynt 

bump amcan cyfangwbl ar gyfer y rhaglen PC. Roedd y pump amcan yn bethau i’w ystyried wrth 

wneud y trefniadau ond yn ogystal fel amcanion ar gyfer y rhaglen hefyd. Roedd y pump amcan gan 

Holmes fel a ganlyn “knowledge and understanding of human growth and development” (t.114), 

“developmentally appropriate practice and support for both children and elders” (t.114), 

“consideration of cultural similarities and differences” (t.114), “respect for all individuals during each 

phase of development and implementation” (t.114) a “input from all parties” (t.114). Gweler fod yr 

amcanion hyn nid yn unig yn amcanion ar gyfer cael rhaglen PC llwyddiannus ond yn ogystal yn 

pwysleisio pwysigrwydd pawb sydd ynghlwm a bod boddhad yn bwysig i bawb. Yn ogystal, 

pwysleisodd Norouzi, Chen a Jarrott (2015) nad amcan cyfan gwbl yn unig sydd yn bwysig i’w chael 

ond amcan a disgwyliadau pob gweithgaredd benodol, “intergenerational (IG) facilitators and 

partners…should identify project goals and guidelines to set expectations for activities” (t.263-4). 

Drwy nodi disgwyliadau ar gyfer pob gweithgaredd mae modd gwireddu cyrraedd yr amcan gyfan 

gwbl ar gyfer yr holl sesiynau.  

Er bod pwysigrwydd trefnu hefyd yn glir gan Melville (2016) daw pwysigrwydd i’r staff a’r 

rhai hynny sydd yn hwyluso’r sesiynau i feddwl yn fwy creadigol wrth wneud y trefniadau hynny yn 

amlwg, “staff to think more creative and provide more innovative ideas for working 

intergenerationally” (t.80). Dengys hyn pwysigrwydd yn ystod cynllunio i feddwl tu hwnt y bocs, fel 

petai a deall ei fod yn bosib cyflawni manteision di-ddiwedd. Ar adegau mae’n bwysig arbrofi gan 

fod pob partneriaeth PC yn wahanol ac yn unigryw ac mae’n bwysig asesu y ddau grŵp cyn 

penderfynu y trefniadau sydd orau iddynt hwy o un sesiwn i’r llall.  

Er bod trefnu yn bwysig ar gyfer y math hyn o raglenni pwysleisir Norouzi et al, (2015) bod 

hyblygrwydd yr un mor bwysig. Er eu bod wedi trefnu thema ar gyfer pob sesiwn benodol roeddynt 

yn teimlo fod hyblygrwydd yn bwysig ar gyfer pob un sesiwn yn enwedig wrth drefnu 

gweithgareddau ar gyfer y ddwy genhedlaeth sydd gydag anghenion penodol eu hunain. Gallwch 



35 
 

drefnu sesiwn y buasech chi’n credu y buasai’r ddwy genhedlaeth yn eu mwynhau gyda thema 

benodol ond gallwch ddeall nad gwneud y gweithgareddau y ffordd benodol fuasai orau ganddynt 

hwy, yn enwedig gyda phlant “flexibility is an important factor in working with younger toddlers” 

(t.263). Dengys hyn er bod trefniadau yn bwysig ac wedi profi i gyfrannu tuag at fesur llwyddiant yn 

y math hyn o raglenni ond fel y pwysleisia y papur hwn mae hyblygrwydd a’r parodrwydd i ddelio â 

phethau yn mynd yn wahanol i’r trefniadau yn bwysig er mwyn sicrhau bod y rhaglenni yn sicrhau 

cael y profiad gorau o’r ddwy genhedlaeth. 

 

 2.4.2  Thema 2 – Pwysigrwydd ymgynnwys y ddwy genhedlaeth 

Thema arall oedd pwysigrwydd ymgynnwys y ddau grŵp sef sicrhau eu bod ynghlwm â’r 

trefniadau, yn cael ei hystyried ymhob penderfyniad ac bod teimlad o werth iddynt. Roedd yn bwysig 

fod anghenion a diddordebau pob cenhedlaeth yn cael eu cymryd mewn ystyriaeth, golygai hyn unai 

dewis gweithgareddau a oedd yn pontio’r ddwy genhedlaeth fel a wnaeth David et al. (2018) gyda 

cerddoriaeth, “music is capable of bridging gaps between generations due to it’s universal appeal” (t. 

337). Ymchwil arall a ganolbwyntiodd ar gerddoriaeth oedd ymchwil Conway a Hodgman (2008) lle 

roeddynt yn cyflwyno dwy ensemble/côr lleol i’w gilydd gyda’r amcan i gyd-berfformio. Bu i 

ganfyddiadau eu ymchwil “highlights the potential power of music as a pathway to deepening 

intergenerational communication and understanding” (t. 235). Drwy ddewis gweithgaredd neu themâ 

i’r sesiynau sydd o ddiddordeb neu yn apelgar i’r ddwy genhedlaeth yna mae mwy o siawns cael 

parodrwydd i gymryd rhan yn y sesiynau. Pwysleisiodd Burgman a Mulvaney (2016) yn ogystal y 

pwysigrwydd i baratoi ar gyfer y ddwy genhedlaeth gan nodi y dylai “program ideas should reflect the 

needs of both groups” (t. 357), sydd yn bwysig er mwyn ennyn diddordeb y ddwy genhedlaeth mae’n 

bwysig trefnu sesiynau a gweithgareddau sydd nid yn unig yn addas ond hefyd yn apelgar iddynt. 

Aeth Burgman a Mulvaney ymlaen i drafod yn ymhaelaethach sut ei bod yn benodol wedi dewis 

“activities chosen for intergenerational contact were familiar to the older adults” (t.357). Ar gyfer y 

plant eglurodd Burgman a Mulvaney syniadau penodol ar gyfer gweithgareddau iddynt hwy, y 

genhedlaeth iau.   

Pwysleisiodd Norouzi et al. (2015) y pwysigrwydd fod teimlad o werth yr unigolion, hynny 

yw bod eu presenoldeb hwy o werth. Roedd modd sicrhau hyn drwy gynnwys y genhedlaeth hŷn wrth 

drefnu gweithgareddau’r sesiynau, a sichrau bod gweithgareddau a oedd yn “demonstrates that their 

expertise and experiences are valuable” (t.264). Papur arall a oedd yn teimlo bod cynnwys “interests, 

talents and hobbies” (t.117); cenhedlaeth hŷn y rhaglen a hynny er mwyn defnyddio eu arbenigedd ar 

gyfer y sesiynau oedd Holmes (2009). Roedd hyn yn rhoi’r gallu iddynt arwain sesiynau penodol gan 

eu bod yn medru cynnal sesiynau a oedd yn dangos eu arbenigedd nhw. Roedd yn bwysig hefyd fod 

gan y plant synnwyr o bwrpas yn ôl Norouzi et al (2015) a gwnaed hynny drwy “involve children as 

experts to develop and facilitate programming for their elder friends” (t.264). Pwysleiswyd fod “older 

adults and children are essential components in any IG activity” (t.260); ac mae’n bwysig cofio pa 
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mor bwysig yw eu ymroddiad i’r rhaglen PC a gwerthfawrogi hynny er mwyn sicrhau rhaglen 

llwyddiannus. Mae Holmes hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd y genhedlaeth hŷn wrth iddynt 

“stressed the value of elder input” (t.116); a’u cyfraniad tuag at y raglen PC. Er bod hyn yn clymu 

gyda’r thema gyntaf sef pwysigrwydd trefnu gwelwyd bod mewnbwn y ddwy genhedlaeth yn bwysig 

ar gyfer y trefniadau, “involving individual elders in planning, implementing and evaluating” (t.264) 

yn ôl Norouzi et al.Nid dim ond teimlad o werth caiff y ddwy genhedlaeth o hyn ond hefyd y balchder 

iddynt drefnu’r hyn a chydnabod mae hwythau sydd yn gwybod beth maent yn ei fwynhau.  

Newid agwedd y ddwy genhedlaeth tuag at ei gilydd oedd un o amcanion papur Alcock et al. 

(2011) a fe fesurwyd hynny drwy gyfweld ar y dechrau ar diwedd i ddeall syniadau’r ddwy 

genhedlaeth am ei gilydd ac fe welwyd newid cadarnhaol yn agweddau’r ddwy genhedlaeth at ei 

gilydd yn dilyn diwedd y rhaglen, er hyn buasai yn ddiddorol petai’r papur wedi ymhelaethu mwy am 

amser y sesiynau i ddysgu mwy am faint o amser gymerwyd i’r agwedd gael ei newid. Yn amlwg, er 

mwyn cyrraedd gwir botensial hyn roedd angen manteisio ar y ddwy genhedlaeth. Gwnaed hyn drwy 

ddysgu pwysigrwydd y naill a’r llall, drwy “learning about each other and from each other” (t.428).  

Drwy ddysgu am ei gilydd a gan ei gilydd roedd y ddwy genhedlaeth yn hynod bwysig i lwyddiant y 

rhaglen ond hefyd roedd yn rhoi synnwyr o bwrpas.  

Drwy ddod ar ddwy genhedlaeth at i gilydd nid yn unig mae’n bosibl manteisio ar y ddwy 

genhedlaeth i gael y mwyaf o’r cynllun, yn ôl Melville (2016) bu iddynt deimlo fod y ddwy 

genhedlaeth ar eu gorau pan oeddynt yn treulio amser gyda’i gilydd. Safle penodol PC oedd yn cael ei 

fesur yn y ymchwil hwn a roedd modd i’r awduron weld gwahaniaeth rhwng pan oedd y ddwy 

genhedlaeth arwahan o gymharu gyda’i gilydd. 

 

 2.4.3  Thema 3 - Pwysigrwydd paratoi ac addysgu.  

Yn syml, pwysleisa’r thema hon y pwysigrwydd o addysgu’r ddwy genhedlaeth am ei gilydd 

cyn cychwyn y rhaglen, yn enwedig anghenion y ddwy genhedlaeth (Lane, 2016). Yn aml, gwelir fod 

gan blant gysyniadau penodol am y genhedlaeth hŷn a’r genhedlaeth hŷn yn ogystal gyda cysyniadau 

penodol am y genhedlaeth iau. Mae gwaith PC yn ffordd o waredu oedraniaeth (Gonçalves, Hatton-

Yeo, & Farcas, 2016). Gwelir rhagfarn ar sail oed yn ogsytal a dengys hyn nid yn unig addysgu y 

ddwy genhedlaeth sydd yn cymryd rhan sydd angen ar brydiau ond yn ogystal staff a hwyluswyr y 

sesiynau. Y brif reswm am hyn yw gan amlaf mae gan y staff brofiad gydag un genhedlaeth yn unig 

ac angen dysgu mwy am y genhedlaeth arall cyn dechrau’r sesiynau.  

Mae Lane (2016) yn disgrifio sesiynau PC rhwng plant a goroeswyr strôc sydd yn golygu bod 

angen addysgu’r plant am beth yw strôc yn ogystal â henaint. Yn y papur hwn dim ond addysgu’r 

genhedlaeth iau yn flaenorol i’r sesiynau a wnaed yr ymchwilydd. Gwnaed hyn drwy ymweld â’r 

ysgol gan egluro beth yw strôc ond roedd y rhan fwyaf o addysgu am strôc yn cael ei wneud gan y 

genhedlaeth hŷn yn ystod y sesiynau ac roedd hynny yn un o’r amcanion a oedd gan y sesiynau 

hynny. Roedd yn amlwg nad yn unig addysgu am fynd yn hŷn oedd yn bwysig ond yn bwysicach 
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efallai, addysgu’r plant am effeithiau strôc sydd yn rhywbeth sydd yn effeithio’r genhedlaeth hŷn gan 

amlaf. Mae hefyd yn bwysig addysgu plant nad yw heneiddio a strôc yn golygu diwedd i fywyd 

unigolion bob tro.  

Pwysleisia Melville (2016) ei bod hi’n bwysig i “encourage staff training and development” 

(t.79); a hynny er mwyn sicrhau bod y sesiynau yn cyrraedd ei llawn botensial ac y dylai’r 

hyfforddiant hwnnw gynnig “introduction to the field of intergenerational practice” (t. 79); gan fod 

hwnnw yn faes sydd yn anghyfarwydd i lawer o unigolion. Wrth weithio gyda’r genhedlaeth iau 

mewn ysgol neu’r genhedlaeth hŷn mewn cartref gofal yna mae’r unigolion yn dod yn arbenigwyr 

gyda’r genhedlaeth benodol yno ac o ganlyniad i hynny mae’n bwysig iddynt gael ei addysgu am y 

ddwy genhedlaeth, a hefyd y ddwy genhedlaeth yn dod ynghyd mewn prosiect PC, roedd Melville yn 

ogystal yn pwysleisio’r pwysigrwydd o ganiatau’r amser a’r rhyddid i’r staff gael y cyfle i feddwl yn 

greadigol am gyfleoedd unigryw i’r prosiect PC ac yn benodol beth i wneud yn ystod y sesiynau. Bu i 

baratoadau ymchwil David et al. (2018) yn ogystal sicrhau fod yr hwyluswyr yn cael cefnogaeth 

ychwanegol cyn cychwyn y prosiect drwy roi 16 awr o hyfforddiant a oedd yn cynnwys “five 90-

minute lectures from the program director, and presentations from three experts in the field” (t.332). 

Roedd hyn yn eu paratoi ar gyfer y rhaglen PC a oedd yn rhywbeth newydd i sawl un ohonynt ac 

roedd yn bwysig eu bod yn cael y mewnwelediad hwn. Roedd Holmes (2009) hefyd yn gweld 

pwysigrwydd mewn paratoi ac ystyried posibiliadau ar gyfer y rhai hynny oedd yn hwyluso’r 

sesiynau, roedd hyn yn cynnwys sicrhau fod gan y staff y “knowledge and understanding of human 

growth and development” (t.114); a bod hynny yn bwysig ar gyfer cael dealltwriaeth o’r ddwy 

genhedlaeth.  

Fe wnaeth Holmes (2009) yn ogystal baratoi’r genhedlaeth hŷn yn rhinwedd eu rôl fel 

gwirfoddolwyr yn hytrach na defnyddwyr y rhaglen gan drosglwyddo cyfrifoldeb iddynt a oedd yn 

rhoi perchnogaeth o’r rhaglen, unwaith eto roedd eu defnyddio fel gwirfoddolwyr yn gwneud iddynt 

brofi teimlad o werth. Yn ystod y paratoad cyn cychwyn y rhaglen, fe wnaethant sicrhau bod y 

genhedlaeth hŷn yn cael trosolwg o ddisgwyliadau rhaglen normal gofal plant, diogelwch a 

rhesymwaith datbygiad plentyn. Roedd yn bwysig i’r gwirfoddolwyr hyn ddeall a dysgu ynghylch 

hyn cyn cymryd rhan yn y rhaglen er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn cyrraedd ei llawn botensial a 

datblygiad sy’n hanfodol i blant yn digwydd. Fe wnaeth y plant gael eu paratoi yn ogystal ar gyfer y 

math arbennig hwn o raglen cyn cychwyn y rhaglen a hynny drwy i’r athrawon gyflwyno themâu am 

heneiddio i blant gan gychwyn agor trafodaeth a sicrhau bod dealltwriaeth. Roedd Senior a Green 

(2017) hefyd yn gweld pwysigrwydd i’r athrawon gael trafodaeth gyda’r plant ymlaen llaw i drafod 

pobl hŷn ac i “familiarize the students with the ageing process” (t.302); ac o ganlyniad i hyn yr 

ymddygiad disgwyledig gan y plant. Yn ôl Senior a Green, yn aml mae hyn yn bwysig gan nad yw 

pob plentyn mewn dosbarth wedi cael y cyfle i fod yn gyfarwydd a phobl o’r genhedlaeth hŷn, neu 

heb gael y cyfle i dreulio llawer o amser â hwy cyn y math hwn o gyfle.  
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Dengys y thema hwn fod pwysigrwydd paratoi yn rhan anatod o’r camau i’w dilyn cyn 

cychwyn y sesiynau. Gall olygu paratoi un o’r ddwy genhedlaeth, y ddwy genhedlaeth neu’r rhai 

hynny sy’n gyfrifol am hwyluso’r sesiynau. Drwy eu paratoi ac ei addysgu, mae pawb yn gwybod 

beth i’w ddisgwyl o PC gyda’r ddwy genhedlaeth ac yn barod ar gyfer treulio amser ag oedran sydd 

efallai ychydig yn anghyfarwydd iddynt hwy.  

 

 2.4.4 Thema 4 – Gwir botensial PC heb ei ddeall. 

Mae potensial PC yn ddi-ddiwedd gyda’r oll a all rhaglen ei wireddu yn agored iawn a’r sawl 

opsiwn am yr oll a all gael ei gyflawni. Tydi’r llawn botensial heb ei wir ddeall nag ychwaith yr holl 

bethau cadarnhaol y medrwn gael o raglenni PC a gyda rhai rhagenni yn colli’r potensial posibl 

(VanderVen, 1999; VanderVen, 2004). Mae’r thema hon yn un eang iawn gan y gall gyfeirio at sawl 

agwedd a beth sydd ar goll fel petai yn y rhaglenni hyn.  

Un engraifft o hyn yw fod rhaglenni yn aml yn canolbwyntio ar bobl hŷn a plant yn hytrach 

na pobl sydd ag anghenion ychwanegol fel plant a pobl hŷn gyda heriau emosiynol, ymddygiad, 

gwybyddol a corfforol (Burgman & Mulvaney, 2016) a hefyd rhaglen yn cynnwys pobl hŷn a oedd 

wedi goroesdi strôc (Lane, 2016). Drwy gynnwys rhanddeiliaid sydd â gofynion ychwanegol mae’n 

dangos mwy o botensial i’r math hwn o raglenni ac yr hyn a all gael ei gyflawni. Mae hefyd yn agor 

drysau i fwy o opsiynnau o ran cynnigon y rhaglenni. Dengys y math hwn o ymchwil y gall hyn fod 

yn lwyddiannus ac mae’n “rare that an intergenerational project would involve two populations with 

such divergent and serious impairments” (Burgman & Mulvaney, 2016, t.358) sydd yn nodi nad oes 

digon yn trefnu rhaglenni o’r mathau hyn. Roedd gan yr unigolion hŷn fwy yn gyffredin na’r disgwyl 

ac roedd hynny o gymorth iddynt yn ystod y rhaglen yn ôl Burgman a Mulvaney.  

Ar drywydd ychydig yn wahanol, trafodir diffyg deall y gwir botensial eto ym mhapur 

Burgman a Mulvaney (2016) a’r tro hwn yn awgrymu ffyrdd i gael mwy o’r math hyn o raglenni ac i 

gael y mwyaf o’r perthnasoedd arbennig hyn sydd wedi sefydlu. Fe ânt ymlaen i drafod sut fod 

atgofion a datblygiad perthynas yn cael ei golli o un ymweliad i’r nesaf ac o ganlyniad, ar adegau 

roedd angen cymryd ychydig o gamau yn ôl ar ddechrau pob sesiwn er mwyn i’r ddwy genhedlaeth 

ail gyfarwyddo â’i gilydd. Un datrysiad i hyn a oedd yn cael ei awgrymu gan Burgman a Mulvaney 

oedd “video sessions and letters between…to maintain connections” (t.357); ac roedd hyn yn galluogi 

i berthnasau barhau i flaguro y tu allan i sesiynau a fel nad oedd y berthynas yn cael ei effeithio o 

ganlyniad i pa mor aml roeddent yn cwrdd. Opsiwn arall i’w ystyried ydi sicrhau bod mwy o 

safleoedd PC ar gael, er engraiff, gofal dydd i’r henoed a meithrinfoedd yn rhannu adeiladau neu agor 

meithrinfa mewn cartref gofal. Yn aml, mae rhaglenni PC yn cynnwys y sesiynau yn unig heb drafod 

llawer am yr hyn sydd yn digwydd o un sesiwn i’r llall a’r potensial sydd i feddwl yn greadigol am sut 

y gall y berthynas barhau i flaguro y tu hwnt i’r sesiynau penodol. 

Potensial di-ddiwedd arall sydd yn cael ei drafod hefyd yw’r holl botensial ymchwil sydd 

gyda’r math hyn o raglenni ond hefyd y diffyg tystiolaeth dibynadwy sydd ar gael ar hyn o bryd ac 
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mae cyfleoedd di-ddiwedd ar gyfer gwneud mwy a mwy o ymchwil yn edrych ar fwy o agweddau 

(Lane, 2016). Fel soniais ym mhennod 1, mae llawer o bapurau eisioes yn edrych ar y buddion ond 

nawr mae angen edrych ar fframweithiau gweithredu a deall llawer mwy am sut i weithredu a gwneud 

rhaglenni PC yn fwy cynaliadawy. 

 

 2.4.5  Thema 5 – Amser 

Mae amser yn beth sy’n bwysig i’w gael yn gywir mewn rhaglenni PC er mwyn cael y mwyaf 

o’r sesiynau a’r profiad. Mae’n bwysig nodi nad oes ateb pendant i hyn a gan fod pob rhaglen PC yn 

unigryw mae’n bwysig deall beth sydd yn gweithio orau i’r raglen benodol honno. Mae amser wrth 

gwrs yn cael ei effeithio gan oedrannau a gallu’r rhai sydd yn cymryd rhan yn ogystal. Nid oes un 

ffordd i wneud rhaglen PC, mae’n rhywbeth rhaid i bob rhaglen weld beth sydd yn gweithio orau 

iddynt hwy, er hyn gall cael rhai awgrymiadau. 

Un ffordd o wybod beth sydd yn gweithio o ran amser a chysondeb sesiynau yw holi’r ddwy 

genhedlaeth sydd ynghlwm â’r math hwn o waith. Dyma wnaeth David, et al. (2018) gan ddeall fod y 

cyfranwyr eisiau sesiynau hirach a mwy cyson na’r hyn a gafwyd dros y cyfnod o wyth wythnos sef 

pedwar gweithdy a oedd yn 90 munud y sesiwn. Y brif reswm roedd y cyfranogwyr eisiau cynyddu’r 

amser a’r cysondeb oedd “in order to develop deeper relationships” (David et al, 2018, t.336). Mae’n 

amlwg o hynny eu bod yn gweld budd o’r rhaglen ac eisiau cael y mwyaf posibl ohono. 

 

 2.5  Trafodaeth ag arbenigwyr yn y maes 

          Penderfynwyd cynnal grŵp ffocws yn hytrach na cyfweliadau unigol yn y gobaith y buasai 

trafodaeth yn cael ei cynnal am y themâu yn hytrach na ond cytuno. Sefydlwyd y grŵp ffocws yn 

gyntaf yn dilyn sefydlu swydd cydlynydd PC o fewn yr awdurdod lleol o dan nawdd Integrated Care 

Funding (ICF), cafodd y swydd hon ei sefydlu i gyd fynd gyda’r ymchwil hwn. Roedd y grŵp ffocws 

yn cynnwys tair arbennigwr oedd wedi gweithio â sawl gwahanol brosiect ar draws yr awdurdod lleol 

er mwyn clywed o’i profiadau personol hwy os oeddynt yn cytuno gyda themâu’r adolygiad sgopio. 

Trwy gael yr adborth hwn o’r grŵp ffocws bychan hwn mae’n cryfhau’r canfyddiadau.  

 

 

 

 

Tabl 4  

Cyfranogwyr y grŵp ffocws. 

Cyfweliad Côd cyfranogwyr 

Grŵp Ffocws – Rheolwr prosiect PC A 
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Grŵp Ffocws – Gweithiwr celfyddydol a wedi cael profiad o brosiectau PC B 

Grŵp Ffocws – Cerddor Preswyl a wedi cael profiad o brosiectau PC C 

 

 Yn dilyn deall a dadansoddi themâu yr adolygiad sgopio fe gyflwynwyd y themâu 

hynny i ymarferwyr a rheolwyr gwasanaethau PC o fewn yr awdurdod lleol er mwyn deall eu barn 

hwy ond yn ogystal er mwyn gweld os oedd unrhyw thema hanfodol ar goll. Cymerwyd nodiadau yn 

ystod y cyfweliadau (Atodiad C). Roedd eu adborth yn ddefnyddiol gan gefnogi’r hyn oedd eisioes 

wedi ei ddarganfod, ymhelaethu ar ambell bwynt ac oedd wedi ei ddarganfod ond yn ogystal cynnig 

syniadau newydd nad oedd wedi codi o’r adolygiad sgopio. Cyflwynwyd pob thema yn unigol ac yna 

eu trafod cyn cael trafodaeth agored ar y diwedd am unrhyw beth arall yr oeddent yn teimlo oedd yn 

bwysig i’w cynnwys. Roedd y cyfweliadau yn rhai hollol anffurfiol gan annog trafodaeth yn hytrach 

na’r ymdeimlaed eu bod yhn cael eu cyfweld. Ond er hyn, cafodd yr hyblygrwydd a drafodwyd yn 

Norouzi, Chen a Jarrott (2015) hefyd ei bwysleisio a sut weithiau “mae’n rhaid i ni gychwyn 

rhywbeth cyn gweld yn union pa gyferiad da ni’n mynd, a dyna sut mae’r hyblygrwydd yn dod i 

mewn.[C]” Mae hyn yn mynd â ni at y ffaith fod pob rhaglen PC yn unigryw ac efallai nad yw 

cynllun neu trefniadau a wnaeth weithio ar gyfer rhaglen PC blaenorol am weithio ar gyfer y nesaf a 

dyna pam fod “addasu trefniadau wrth fynd ymlaen [A]” hefyd yn bwysig er mwyn cael y gorau o 

unrhyw raglen. Er bod hyblygrwydd yn bwysig roedd aelodau’r grŵp ffocws yn nodi er hyn bod 

sylfaen gadarn yn bwysig cyn cychwyn unrhywbeth. Trafodwyd yn ogystal ar gyfer yr hyblygrwydd 

ei bod hi yn bwysig cael trefnydd neu hwylusydd sydd â rhinweddau arbennig o unigolyn drwy gael 

“arweinydd sydd yn reit feddwl agored a gyda’r gallu i drafod gyda phawb o’r gwahanol bartis…math 

o berson sy’n gallu gwrando ar bawb [B].” Mae hyn yn bwysig gan wrth wneud trefniadau mae’n 

bwysig bod yn agored i syniadau ond yn ogystal yn barod i wrando ar bawb sydd ynghlwm a bod yn 

barod i dderbyn os nad yw cynllun yn cael ei ddilyn air am air.  

Mae’n bwysig hefyd yn ychwanegol i’r weithgaredd rydych wedi ei baratoi ar gyfer sesiwn 

benodol cael pethau wrth gefn rhag ofn i unrhyw weithgaredd orffen yn gynt na’r disgwyl neu i 

weithgaredd beidio gweithio a bod yna wastad rhywbeth wrth gefn a gall yr arweinydd wneud hyn 

“drwy gael y tool-kit ma yng nghefn dy feddwl…plan B…plan C [A]” Nid ydi popeth yn gweithio fel 

rydych yn broffwydo o hyd felly fel unrhyw weithgaredd buasai rhywun yn ei drefnu mae’n bwysig 

cael pethau wrth gefn rhag ofn. Yn ogystal â hyn nid ydych yn gwybod os wnaiff y weithgaredd 

rydych wedi ei threfnu blesio’r ddwy genhedlaeth ac mae’n bwysig cael syniadau wrthgefn. Rheswm 

arall dros gael gweithgareddau a syniadau eraill wrth gefn ar gyfer y sesiynau yw rhag ofn i 

weithgaredd orffen yn gynt na’r disgwyl. Un syniad yn aml yw cael gemau bwrdd gerllaw ar gyfer 

diwedd y sesiynau os oes amser dros ben. Mae gemau bwrdd yn ddefnyddiol gan eu bod yn aml yn 

gemau mae’r ddwy genhedlaeth yn gyfarwydd â hwy ond yn ogystal mae’n ffordd dda i’r ddwy 

genhedlaeth ddatblygu perthynas.  
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2.5.1       Thema 1 - Pwysigrwydd Trefnu 

Y thema gyntaf drafodwyd oedd pwysigrwydd trefnu a roedd pawb yn gytun bod trefnu yn 

beth hynod o bwysig ar gyfer rhaglenni PC. Trafodwyd sawl agwedd a oedd yn bwysig yn ystod y 

camau cyntaf cyn i raglen gychwyn megis asesiad risg, adnabod yr anghenion a sut fod diffyg trefnu a 

rhagweld yn medru arwain tuag at fethiant rhaglen. 

 2.5.2   Thema 2 - Pwysigrwydd y ddwy genhedlaeth 

        Roedd pawb yn gytun unwaith yn rhagor nad yw rhaglenni yn llwyddiannus heb ystyried y ddwy 

genhedlaeth a deall cyfraniad y ddwy genhedlaeth fel rhan o’r cynllun ac ei fod yn bwysig ei fod “yn 

berthynas gyfartal [A].” Pwysleiswyd hefyd ei bod yn bwysig dewis gweithgareddau yn ofalus gan y 

gall gweithgareddau helpu’r berthynas a hwyluso’r cyfathrebu ond trwy drefnu rhai anaddas a gormod 

o weithgareddau gall hynny fod yn negyddol gan sarnu perthynas rhwng y ddwy genhedlaeth gan 

amharu ar ei hyder hwy. Mae’n bwysig sicrhau bod y gweithgareddau sydd yn cael ei trefnu yn 

galluogi digon o amser ar gyfer y cyfathrebu rhwng y ddwy genhedlaeth gan fod cyfle i'r ddwy 

genhedlaeth siarad a magu perthynas ydi un o brif amcanion y mathau hyn o raglenni. Mae angen 

“cael y cyfle ne i drefnu y berthynas o un i un [B]” sydd yn allweddol ar gyfer datblygu’r perthnasau 

hyn.  

  Mae y teimlad o werth yn bwysig yn y math hyn o raglenni lle mae gan y ddwy genhedlaeth 

ymdeimlad eu bod yn gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall yn ystod y sesiynau hyn. Un pwynt 

diddorol a gafodd ei godi gan y cyfweliad grŵp ffocws oedd yr ymdeimlad o werth ymysg plant gan 

“doesna ddim hierarchy yn perthyn i hyn, o fewn addysg weithie ma gallu plentyn yn dod allan ond 

yn fan hyn mae pawb ar yr un lefel [B]” ac mae hyn yn dangos arbenigedd y mathau hyn o raglenni 

sef fod pawb sydd yn cymryd rhan yn gallu elwa a tydi eu cefndir neu eu gallu academaidd y tu allan 

i’r rhaglen ddim am effeithio ar hynny.   

 2.5.3        Thema 3 - Pwysigrwydd paratoi 

       Cytunwyd unwaith eto bod y thema hwn yn bwysig ar gyfer llwyddiant rhaglen PC. Fan hyn 

canolbwyntiwyd yn benodol yn y cychwyn ar y pwysigrwydd o addysgu plant am Ddementia “pwysig 

sôn wrth y plant ‘o ella neith y ddynes fach yma holi dy enw ambell waith neu anghofio dy enw [C]” 

ac efallai “ideally falla mi fyse ni yn medru cynnal sesiwn Ffrind Dementia i blant, ma nw di addasu’r 

sesiynau yn arbennig i blant a mi fysa rheiny yn ddefnyddiol [B].” Mae sesiynau Ffrindiau Dementia 

yn sesiwn wybodaeth am ddim sydd yn cael ei cynnal gan wirfoddolwyr y Gymdeithas Alzheimer’s 

ym Mhrydain a trafodwyd sut buasai’r math hwn o adnodd yn hynod bwysig ar gyfer paratoi plant ar 

gyfer rhaglen PC. Mae y paratoi hefyd yn bwysig er mwyn cael gwared o’r stigma sydd gan y ddwy 

genhedlaeth at ei gilydd er engraifft os “da chi’n sôn am ddementia efo plant pan ma nhw’n ifanc dio 

ddim am fod yn big deal pan mae nhw’n hŷn. [C]” Rhaid cofio nad ydi pob un o’r henoed wedi bod 
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yn nain a taid ac felly mae’n bwysig agor trafodaeth gyda nhw hefyd am blant a’r genhedlaeth iau. Un 

syniad a gafodd ei godi oedd “y plant wedi cael cyfle i sgwennu proffil am ei hunain y gyflwyno ei 

hun ac roedd hyn wedi agor llygaid y pobl hŷn ac annog nhw i ddod [B]” ac mae hynny yn dangos 

fod paratoi’r ddwy genhedlaeth i ddechrau adnabod ei gilydd a deall mwy am y naill a’r llall cyn 

cychwyn y rhaglen o fudd i hwyluso cyflwyno’r ddwy genhedlaeth i’w gilydd cyn cychwyn ac yn 

cyfrannu tuag at lwyddiant y rhaglen hefyd.  

  2.5.4            Thema 4 - Gwir botensial PC heb ei ddeall 

             Gwelir y potensial i fod yn ddi-ddiwedd fan hyn pan drafodwyd y themâu gyda sawl opsiwn 

am beth gall gael ei gyflawni ac mae hyn am fod yn help i’r ddwy genhedlaeth ddeall ei gilydd. Un 

syniad gan y grŵp ffocws o arbenigwyr [A], [B] ac [C] yr oedd bod angen dechrau “cynllunio fel bod 

pawb efo’i gilydd, cynllunio tai…a wedyn cael gwared o’r bwlch sydd rhwng oedrannau… a creu 

llefydd lle bod y ddwy genhedlaeth yn gallu bod. [B]” Mae angen herio rhagdybiaethau a gwneud 

hynny trwy barhau i gyflwyno gwaith PC yn unig o fewn addysg neu tai gofal ond yn ogystal meddwl 

yn fwy agored am yr holl botensial y medrith ddod drwy bontio’r cenedlaethau a gwneud hynny drwy 

weithio gyda “clybiau henoed, merched y wawr a ballu hefyd. [B]” Sonir am sut fod angen mynd a 

hyn yn bellach a hynny trwy “adeiladu stadau tai sydd yn addas i bawb… peidio cael yr un 

demographics yn byw yno… angen newid diwylliant yndoes. [B]” Gall PC weithio y tu hwnt i’r 

syniad arferol hwnnw “drwy fagu’r meddylfryd o feddwl am bopeth drwy lygad PC yna mae’r 

potensial yn aferthol. [B]” Dengys hyn fod cymaint o botensial ond hefyd cymaint o opsiynau o beth 

fedrith gael ei wneud a’r hyn a all gael ei gynnig. Dengys hyn yn ogystal sut gall PC gyfrannu i helpu 

goresgyn problemau cymdeithasol eraill “achos meddwl ‘dwi am broblemau iechyd meddwl ac 

unigrwydd a sut y gall PC helpu i daclo hyn hefyd. [A]”  

 2.5.5        Thema 5 - Amser 

         Mae amser yn thema eang ac “nid oes amser perffaith gan fod pawb efo rhywbeth o hyd [A]” 

ac mae hynny yn bwysig i gofio wrth drefnu amser ar gyfer y sesiynau. Er bod cysondeb ac amser yn 

bwysig i’w drafod ac ystyried yr hyn a oedd yn peri gofid i’r grŵp ffocws oedd cynaliadwyedd a’r 

ffaith fod sawl rhaglen PC yn rhywbeth sydd yn para dros gyfnod byr yn unig “fedri ddim jesd mynd 

a gadel yn nafedri… ma yn rhaid i ti arwain i rhywbeth arall… os ydi’r pres di mynd ma di darfod 

ond rhaid cynnig rhywbeth arall. [C]” Dengys hyn y peryg o gynnig rhywbeth cyson i grŵp o 

unigolion, yn enwedig os pwrpas y prosiect ydi taclo unigrwydd, y peryg fod arian am ddod i ben a 

fod yr unigolion am golli’r hyn roedd ganddynt. Mae’n hawdd i rhywun fynd yn ddibynol ar brosiect 

yn enwedig os mai dyna un o’r unig gyfleoedd sydd ganddynt o fewn wythnos i gyfathrebu ag eraill. 

Roedd cwestiwn yn codi wedyn ynghylch pa mor greulon a moesegol ydi tynnu rhywbeth fel hynny 

oddi arnynt. Y peryg yw cynnig prosiect a’i dynnu yn ôl gan bod colli rhywbeth sydd yn fuddiol ar ôl 

ei dderbyn am gyfnod o amser yn medru bod yn greulon a gwneud mwy o ddrwg nac o werth.  

  Mae’n bwysig bod yn hyblyg gydag amser gan fod gwahanol amseroedd yn addas ar gyfer 
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gwahanol bobl “ma mor bwysig bod yn hyblyg o ran amser [C]”. Golygai hyn y pwysigrwydd o fod 

yn hyblyg yn y dechrau er mwyn deall pa amseroedd sydd orau i bawb. Gall hyn olygu hyblygrwydd 

o ran hyd y sesiwn neu amlder y sesiwn. Er hyn mae ochr arall i’r geiniog o ystyried amseroedd sef 

cael cysondeb ac wedi bodloni ar yr amser ar amlder gorau mae’n bwysig cadw i hwnnw er mwyn 

sicrhau nad yw’n amharu ar bresenoldeb y prosiect. 

 2.5.6       Materion ychwanegol 

       i) Trafnidiaeth / Lleoliad 

       Yng nghefn gwlad Cymru yn aml nid yw pethau drws nesaf i’w gilydd ac o ganlyniad i hynny 

mae “trafnidiaeth a cost trafnidiaeth yn gallu bod yn issue. [C]” Mae’n bwysig meddwl o amgylch 

hyn drwy ystyried unai sut i fedru cael trafnidiaeth rhesymol ond yn fwy cynaliadwy yw edrych ar y 

lleoliadau a gweld gyda pa grŵp o bobl o’r genhedlaeth hyn neu grŵp o bobl o’r genhedlaeth iau sydd 

fwyaf agos at ei gilydd yn ddaearyddol. 

       ii) Brandio / Enw 

        “Enw ein rhaglen ni oedd Atgofion ar Gân ac roedd llawer yn peidio dod gan feddwl fod o 

rhywbeth i wneud efo Dementia pan oedd o ar gyfer pawb [A]” Dengys hyn y pwysigrwydd o sicrhau 

fod angen diddymu’r stigma ond hefyd ceisio cael enw a marchnata fydd yn atyniadol na fuasai’n atal 

unigolion rhag mynychu’r sesiynau.  

 2.6       Casgliad 

O weld mai dim ond naw papur oedd yn gymwys i’w dadansoddi mae yn ymddengys mai 

prin yw’r ymchwil sydd yn canolbwyntio yn benodol ar lwyddiant, cynaliadwyedd, rhwystrau a 

heriau rhaglenni PC ond er hyn fe ddaw themâu yn amlwg o’r ymchwil hwn yn ogystal â chael eu 

cefnogi gan y drafodaeth ymysg arbenigwyr am y themâu hynny o’u profiadau hwy gyda rhaglenni 

o’r math hyn. Er bod edrych ar fuddion y rhaglenni yn bwysig er mwyn dysgu o raglenni pobl eraill, 

cael ysbrydoliaeth gan raglenni a hefyd deall gofynion y mathau hyn o raglenni mae’n bwysig bod 

ymchwil yn edrych ar lwyddiannau a heriau o fewn rhaglenni PC. Mae canfyddiadau’r adolygiad 

sgopio hwn yn dangos fod diffyg llenyddiaeth yn y maes sydd yn edrych ar y rhwystrau a’r heriau a 

welir mewn prosiectau PC.  

O’r naw thema ddaeth yn amlwg roedd y ffaith fod y tri arbenigwr lleol o fewn y maes yn 

ogystal yn cytuno â’r canfyddiadau hyn yn atgyfnerthu canfyddiadau’r adolygiad sgopio. Mae’r 

themâu yn canolbwyntio ar beth mae’r papurau a’r ymchwil yn nodi fel yr hyn sydd wedi eu helpu i 

unai lwyddo gyda’u prosiect neu wedi ei helpu i unai oresgyn dros rhwystrau a heriau neu eu osgoi’n 

gyfangwbl. Roedd y pum thema sef pwysigrwydd trefnu, pwysigrwydd y ddwy genhedlaeth, 

pwysigrwydd paratoi, gwir botensial PC heb ei ddeall ac amser yn rhai y buasai rhywun yn aml yn ei 

hystyried wrth fynd ati i drefnu. Ond mae’r canfyddiadau hyn yn atgyfnerthu y pwysigrwydd i bob un 

o’r themâu hyn yn sgîl cael prosiect sydd yn llwyddiannus ond yn ogystal yn gynaliadwy. Yn ogystal 

i’r pum thema a ddaeth yn amlwg yn y papurau ymchwil roedd y tri arbenigwr yn ogystal yn credu ei 
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bod yn bwysig nodi pwysigrwydd trafnidiaeth a hefyd brandio ac enw’r prosiect. Gan nad yw’r ddau 

thema hyn yn angenrheidiol yn un sydd cyn bwysiced i’r papurau ymchwil a ddewiswyd yn yr 

adolygiad sgopio hwn mae’n awgrymu ei fod efallai yn bwysig yma yng Nghymru ac yn fwy lleol. 

Roedd yr arbenigwyr wedi’i lleoli mewn sir wledig a gall hynny amlygu trafnidiaeth fel her. Bydd y 

pum thema hwn yn cael eu trafod yn y bedwaredd bennod ynghlwm a gweddill y themâu a ddaw i’r 

amlwg. Nid yw’r ddwy thema ychwanegol a drafodwyd yn y grŵp ffocws i’w cynnwys ar ben ei 

hunain oherwydd nad ydynt yn brif themâu ond yn sicr byddant yn cael ei hystyried yn ystod yr 

ymchwil.  
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PENNOD 3 – METHODOLEG 

Un llaw yn cydio’n y llall,  

Hyn a ddaw â chyd-ddeall. 

                                                         Tîm Gogledd Ceredigion, Ymrysonau Barddas. 

 

3.1   Cyflwyniad 

 Trafodwyd llenyddiaeth addas a oedd yn bwydo mewn i’r ymchwil a’r hyn rydym yn 

ymchwilio yn y bennod ddiwethaf. Gwelwyd sawl thema yn dod i’r amlwg o’r llenyddiaeth hwnnw 

gan ganolbwyntio a’r rwystrau a heiriau a oedd eisioes wedi dod yn amlwg mewn ymchwil blaenorol 

a oedd yn canolbwyntio ar allbwn ymchwil a oedd yn edrych ar waith PC. Yn y bennod hon trafodir 

sut cafodd yr ymchwil empirig hwn ei gyflawni. Mae’n bwysig egluro y methodoleg yn ogystal a 

phaham y dewiswyd y methodoleg penodol hwnnw. Mae pwysigrwydd i gyflawni’r ymchwil penodol 

hwn gan nad oes engreifftiau o wybod i ni yng Nghymru sydd wedi ei cefnogi gan ymchwil yn 

cefnogi gweithredu rhaglenni PC. Yn ogystal, mae diddordeb ar lawr gwlad gyda sawl mudiad a 

chyngor sir yn dewis cefnogi rhaglenni PC ond yn ogystal y llywodraeth yn gwneud ymgynhoriad yn 

ymatebol i gais y pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon. Mae diddordeb amlwg ar lawr 

gwlad gyda chynhadledd PC yn denu 113 i Brifysgol Bangor (11/04/2019) a phwyllgor yn y cynulliad 

wedi ei seilio ar Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015) yn gweld PC fel un dull 

effeithiol i’w ddefnyddio er mwyn lleihau cyfradd y pobl sydd yn ystyried ei hunain i fod yn profi 

unigrwydd. Mae dau ymgynghoriad diweddar yn y maes yn dangos pa mor amserol yw edrych ar 

bwysigrwydd PC sef un ar gyfer Llywodraeth Cymru (2019) sef ‘Adolygiad o fecanweithiau 

allweddol mewn arferion sy’n pontio’r cenedlaethau, a pha mor effeithiol ydynt o ran lleihau 

unigrwydd/ynysigrwydd cymdeithasol’ ac un ar gyfer San Steffan (APPG, 2019) ‘Healing the 

Generational Divide’.  

Mae’n bwysig nodi fod y traethawd a’r gwaith ymchwil hwn wedi’i wneud mewn 

partneriaeth â KESS II a Chyngor Gwynedd ac o ganlyniad mae’r gwaith ymchwil maes i gyd wedi’i 

gyflawni yng Ngwynedd gyda’r pedwar astudiaeth achos mewn gwahanol safleoedd yn y sir. 

 

3.2  Amcanion yr Ymchwil 

Mae dau amcan yn yr ymchwil hwn sef y canlynol: 

1.Deall gweithredu rhaglenni yn y broses o sicrhau rhaglen PC llwyddiannus a chynaliadwy. 

2.Cyfrannu mewn cynhadleddau gan gynnal gweithdai a chyflwyniadau i rannu ymarfer da.  
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3.3  Dyluniad yr Ymchwil 

Cynhaliwyd astudiaeth empirig gyda pedwar astudiaeth achos yng Ngogledd Cymru gyda 

dwy raglen yn rhedeg yn wythnosol a dwy yn fisol mewn lleoliadau trefol. Bydd astudiaeth ôl-syllol 

yn cael ei chynnal ar ddwy raglen PC a gynhaliwyd yn wythnosol gan Swyddog PC yn gynharach yn 

2018 gydag un mewn lleoliad gwledig ac un mewn lleoliad dinesig. 

Drwy edrych ar astudiaethau achos amrywiol a oedd gyda gwahanol amcanion a strwythr 

roedd modd i’r deall ystod ehangach o’r heriau, rhwystrau a’r llwyddiannau mewn rhaglenni PC. 

Mae’r ymchwil hwn yn adeiladu ar ymchwil blaenorol a’r hyn a ganfyddwyd o’r adolygiad sgopio a 

oedd wedi edrych ac ystyried effeithiau cael rhaglenni cynaliadwy gan gryfhau canfyddiadau 

blaenorol yn ogystal â chyflwyno canfyddiadau newydd a ffres a all fwydo fewn i lawlyfrau a 

chwarae rhan blaenllaw yn y broses i gymryd camau cadarnhaol er mwyn cael ffyrdd pendant o 

weithredu rhaglenni PC cynaliadwy a hygyrch ond hefyd sut i weithredu y rhaglenni yn effeithiol 

gand ddilyn camau Hunter (2013).  

 Ymchwil ansoddol sydd wedi ei ddefnyddio yn yr ymchwil hwn gan ddefnyddio 

mwy nag un methodoleg o’r maes hwn i gasglu data er mwyn cael canlyniadau eang a chyfoethog sef 

cyfweliadau, grŵp ffocws a cadw dyddiaduron ymchwil. Cyflwynwyd cais moeseg (Atodiad B- 

Protocol) i fwrdd moeseg y Brifysgol er mwyn derbyn caniatâd gan sicrhau fod yr ymchywil yn 

cydym,ffurfio a rheolau Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol RhDDC (2018). Dewiswyd ymchwil 

ansoddol gan bod gwrando ar brofiadau’r rhai hynny sy’n rhan o’r prosiectau hyn a holi’r rhai nad 

ydynt yn bwysig a nad oedd ystadegau am gael y rhesymau holl bwysig o’r llawr gwlad. Mae 

ymchwil ansoddol yn bwerus er mwyn sicrhau cyrraedd at wraidd y wybodaeth defnyddiol (Merriam 

& Grenier, 2019) a rydych yn gwneud hynny drwy glywed gan y rhai hynny sydd wedi bod ynghlwm 

a PC. Ni fuasai ymchwil meintiol wedi bod cystal ac ymchwil ansoddol i’r gawith hwn gan fod deall 

barn unigolion am y prosiectau o fewn y gwahanol astudiaethau achos yn bwysig er mwyn cael 

mewnwelediad i’r hyn roeddynt yn wynebu fel heriau a rhwystrau ond hefyd er mwyn deall eu 

llwyddiannau. Roedd mesur y rhwystrau a’r heriau gyda ymchwil meintiol yn her yn ei hun gan bod 

trafodaeth dros gyfweliad yn rhoi’r cyfle i unigolion fynegi barn a dweud heriau, rhwystrau ac heriau 

efallai ni fuaswn wedi ei gynnwys mewn cwestiynau i’w mesur yn feintiol. Roedd modd hefyd dysgu 

llawer o’r holiaduron ar-lein a trwy gyflawni dadansoddiad thematig ar yr holiaduron ar-lein a’r 

cyfweliadau roedd modd ceisio gweld darlun llawn o’r sefyllfa gyda prosiectau PC yng Nghymru ac 

yn fwy penodol o fewn yr awdurdod lleol. 
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Tabl 5 

Astudiaethau Achos, Safleoedd a’r Data Gasglwyd. 

Astudiaeth Achos Rhanddeiliaid Data Gasglwyd 

1 (Ôl-Sylliol) Ysgol Gynradd + Cartref Gofal 

Ychwanegol 

Cyfweliadau 

2 (Ôl-Sylliol) Ysgol Gynradd + Cartref Gofal Cyfweliadau 

   

3 Ysgol Gynradd + Tai Gofal Ychwanegol Cyfweliadau a Dyddiadur Cydlynydd PC 

4 Safle Coleg Addysg Bellach + Cartref 

Gofal + Grŵp Heneiddio’n Dda 

Grŵp o’r gymuned a Choleg Addysg 

Bellach 

Cyfweliadau, grŵp ffocws a dyddiadur 

 

  3.3.1   Holiaduron ar-lein 

Wrth ddylunio holiaduron mae’n bwysig dylunio’r cwestiynau yn fanwl er mwyn sicrhau’r 

atebion gorau o’r holiaduron (Rowley, 2014) yn ogystal er mwyn medru cael darlun clir erbyn diwedd 

yr astudiaeth. Roedd canllawiau Rowley yn benodol ar gyfer ymchwilwyr newydd gan roi arweiniad 

ar gyfer dylunio holiaduron yn effeithiol. Holiadur ar-lein oedd un mesur yn yr ymchwil hwn ac mae 

holiaduron yn fodd defnyddiol iawn mewn ymchwil i fedru dysgu ffeithiau cymdeithasol (Brückner, 

2017) ac mae modd dysgu llawer am gymdeithas o’r math hwn o fesurydd. Defnyddiodd  Gill, Leslie, 

Grech a Latour (2013) rhaglen ar-lein Survey Monkey i gasglu data gan y cyhoedd. Mantais o 

ddefnyddio holiadur ar-lein yw bod modd cyrraedd unigolion na fuasech yn llwyddo i wneud wrth 

gael holiadur papur gan alluogi cael atebion gan gynulleidfa ehangach. Yn yr oes sydd ohoni, mae 

defnyddio modd technegol yn hytrach na holiaduron ar bapur yn well ac yn gallugoi cael mwy o 

atebion (Dale & Hagen, 2007). Dangosodd ymchwil Dale a Hagen er fod rhwystrau technegol i 

ddefnyddio holiaduron electroneg bwydodd wyth allan o’r deg ymatebydd bod yn well ganddynt 

ddefnyddio holiaduron electroneg, hefyd nodwyd bod holiaduron ar-lein yn cymryd llai o amser i’w 

cwblhau a oedd yn fanteisiol. Drwy gynnig holiaduron a oedd yn cymryd llai o amser i’w cwblhau 

mae’n annog ymatebwyr i dreulio amser yn ateb yr holiadur. Yn ogysal, canfyddwyd bod llai o wallau 

yn y canlyniadau. Hefyd, mae modd ateb holiaduron SurveyMonkey ar ffonau symudol sydd yn 

gwneud yr holiadur hyd yn oed yn haws, cefnoga’r ymchwil hwn gan Zhang et al., (2012) y defnydd 

o holiaduron electroneg, yn enwedig rhai y medrwch ei cyflawni ar eich ffonau o gymharu â 

holiaduron papur-a-beiro.  

Cyn cyflwyno’r holiaduron ystyrwyd mai’r her mwyaf tebygol gyda’r holiaduron a fuasai 

diffyg dealltwriaeth ynghylch beth oedd ystyr y term ‘PC’ ond oherwydd y pryder hwnnw rhoddwyd 

eglurhad o’r term ar dudalen cyntaf yr holiadur sef y canlynol ‘PC yw’r term a gaiff ei ddefnyddio am 
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weithgareddau lle mae gwahanol genedlaethau yn gwneud gweithgaredd neu treulio amser gyda’i 

gilydd. Un engraifft o bontio’r cenedlaethau ar S4C oedd y rhaglen Hen Blant Bach.’ Yn aml, pan yn 

cyfeirio at beth yw PC mae’n hawdd defnyddio rhaglenni megis Hen Blant Bach (S4C) a The 

Toddlers That Took On Dementia (BBC Wales) sef dwy raglen yng Nghymru sydd wedi dennu 

llawer o sylw at waith PC.  

Er mwyn cael gwell dealltwriaeth am y nifer oedd yn cyfrannu neu ddim yn cyfrannu mewn 

gweithgareddau neu prosiect PC penderfynwyd creu holiadur i’w rannu ar wefannau cymdeithasol ac 

i’w rannu â pobl uniongyrchol o fewn y maes. Roeddem yn ogystal eisiau dealltwriaeth o sut fath o 

weithgareddau a prosiectau yn y maes hwn a oedd yn cael ei cynnal, syniad o’r lleoliadau drwy ofyn 

am hanner cyntaf y côd post, syniad os oedd oedrannau yn fwy tebygol o gymryd rhan nag erall a 

hefyd eisiau deall y themâu a oedd yn annog unigolion i gymryd rhan ac y themâu oedd yn reswm nad 

oedd eraill yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a phrosiectau o’r math hwn. 

Roedd un holiadur ar gyfer unigolion oedd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau neu 

brosiect PC. Roedd yn bwysig cael gwybod yr atebion hyn er mwyn deall y rhwystrau a’r heriau wrth 

gynnig cyfleoedd PC ond yn ogystal i ymgyfarwyddo â’r gwahanol fathau o weithgareddau PC roedd 

pobl yn cymryd rhan ohonynt yng Nghymru ond hefyd pa mor rheolaidd. Roedd cyfanswm o wyth o 

gwestiynnau yn yr holiadur lle roedd unigolion yn cyfrannu mewn gweithgareddau neu prosiect PC 

(Atodiad Ch). 

Roedd holiadur arall at sylw’r rhai hynny nad oeddynt wedi bod yn cyfrannu mewn 

gweithgareddau PC ac roedd eu atebion hwy o ddiddordeb i gael deall beth oedd yn rhwystro 

unigolion rhag cymryd rhan yn y math hyn o weithgareddau ond hefyd os oedd o ddiddordeb 

ganddynt. Er mwyn deall yr heriau ar rhwystrau yn llawn mae’n hanfodol clywed gan y rhai lle nad 

ydynt yn cyfrannu. Roedd cyfanswm o bum cwestiwn yn yr holiadur i unigolion lle nad oeddynt yn 

cyfrannu mewn gweithgareddau neu prosiect PC (Atodiad D).  

Hawdd buasai mynd i gynhadleddau a digwyddiadau sydd yn ymwneud â gwaith PC gan holi 

unigolion i ateb holiaduron ond buasai hynny wedi golygu canlyniadau un-ochrog gan bobl sydd yn 

bennaf eisoes yn ymwneud a gwaith PC. Holl bwrpas yr holiaduron SurveyMonkey oedd gwybod yn 

ogystal pam nad yw pobl yn cymryd rhan mewn gwaith PC ac o ganlyniad yn rhwystrau. Roedd 

gwybod pam nad oedd pobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau PC yr un mor bwysig a gwybod 

pam eu bod nhw. Roedd cyfanswm o bedwar dewis holiadur ar gael ar-lein ar SurveyMonkey sef dau 

i bobl a oedd yn cyfrannu mewn gweithgareddau PC (Atodiad Ch), un yn Gymraeg ac un yn Saesneg 

a holiadur arall ar gyfer y rhai hynny nad oeddynt yn cyfrannu mewn gweithgaredd PC (Atodiad D), 

ac eto roedd un yn Gymraeg ac un yn Saesneg.  

Rhannwyd yr holiaduron hyn trwy gysylltu yn uniongyrchol gydag unigolion a rhannu linc 

dros ebost ac ar gyfrif Trydar @cenedlaethau. Roedd hyn yn golygu’r potensial i fedru cyrraedd mwy 

o bobl, rhai a oedd yn cyfrannu at brosiectau PC a rhai lle nad oeddynt. 
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 3.3.2  Astudiaethau Achos  

Wrth ddadansoddi’r data bydd y cyfweliadau yn cael ei rhannu, y rhai unigol a’r rhai grŵp 

ffocws a’r dyddiaduron a gadwyd gan swyddog PC a gan yr ymchwilydd, fel astudiaethau achos fel 

fod modd cymharu’r gwahanol safleoedd a hefyd rhwng gwahanol fathau o sesiynau. Roedd 

oedrannau yn amrywio gydag astudiaeth achos un, dau a tri yn cynnwys disgyblion ysgol cynradd 

rhwng yr oedrannau chwe ac wyth mlwydd oed (blwyddyn ysgol tri a pedwar) tra roedd astudiaeth 

achos pedwar gyda disgyblion mewn coleg addysg bellach lle roeddynt oll yn hyn na 16 mlwydd oed. 

Roedd hefyd cysondeb y sesiynau yn amrywio o un astudiaeth achos i’r llall gydag astudiaeth achos 

un, dau a tri yn roedd y ddwy genhedlaeth yn cwrdd unwaith bob wythnos am gyfnod o chwe 

wythnos. Roedd astudiaeth achos pedwar yn cynnal dau beilot yn fisol, un ar fore Mawrth cyntaf y 

mis ac un ar ail fore Gwener y mis a cynhaliwyd un o’u peilotau unwaith yr wythnos am gyfnod o fis.  

Mae defnyddio astudiaethau achos ansoddol yn ffordd i ymchwilydd fedru dadansoddi 

rhaglenni a datblygu ymyrriadau ar gyfer y rhaglenni hynny drwy gymharu o un astudiaeth achos i’r 

llall (Baxter & Jack, 2008). Mae astudiaethau achos ansoddol yn ystyried llawer o bethau gan 

gynnwys natur yr achos, cefndir, lleoliad, agweddau eraill megis costau, sut gall yr astudiaeth achos 

penodol gael ei adnabod a sut gall y rhai hynny sydd yn rhan o’r astudiaeth achos eu adnabod 

(Stouffer, 1941; Gerring, 2006). Nid oes angen casglu’r holl ddata blaenorol ar gyfer astudiaethau 

achos, gall ymchwilydd ddewis a dethol. Yn ôl Baxter a Jack, mae defnyddio methodoleg astudiaeth 

achos mewn ymchwil yn ddefnyddiol oherwydd ei hyblygrwydd a’i drylwyder. Un cynnig ar 

astudiaethau achos yw Stake (1995) ac mae’n nodi arbenigedd astudiaethau achos o fedru gweld yr 

hyn sydd yn codi o’r ymchwil cyfan ond yn ogystal trafod pob astudiaeth achos yn unigol a trafod eu 

canfyddiadau unigol hwy arwahan yn ogystal. Mae astudiaethau achos hefyd yn rhoi’r cyfle i edrych 

ar faes o sawl agwedd yn ogystal a phrofi persbectif bywyd go iawn (Cope, 2015). 

Mesurydd arall yn yr ymchwil hwn oedd cyfweliadau ac roedd hyn yn cynnwys amrywiaeth o 

gyfweliadau unigol a chyfweliadau grwpiau. Mae cyfweld yn galluogi cael strategaeth addas ar gyfer 

casglu data ansoddol gan alluogi’r ymchwilydd i gael gweledigaeth cyfoethog o barn unigolion a 

grwpiau am yr hyn maent wedi dysgu o’r ymchwil. Defnyddwyd cyfweliadau a oedd yn lled-

strwythuredig ar gyfer y cyfweliadau gan fod defnyddio’r math hyn o gwestiynau mewn cyfweliad yn 

galluogi i’r ymchwilydd dderbyn atebion sydd yn fwy amrywiol gan fod y cwestiynau yn fwy pen-

agored ac ddim yn anogi’r unigolyn sydd yn cael ei gyfweld i ateb mewn ffordd benodol (Fontana & 

Faye, 2005). Defnyddiwyd cyfweliadau grŵp yn hytrach na dim ond cyfweliadau unigol gan fod 

cyfweliadau grŵp yn ychwanegu elfen gymdeithasol sydd yn annog trafodaeth ymysg y rhai sy’n 

cymryd rhan (Kitzinger & Barbour, 1999). Golygai hyn ar adegau y gallwch gael atebion mwy manwl 

wrth i bobl helpu ei gilydd i feddwl mwy am atebion a phawb yn bwydo oddi ar ei gilydd.  

Cynhaliwyd y cyfweliadau yn anffurfiol mewn ystafelloedd yn y cartrefi gofal neu’r ysgolion 

gan greu awyrgylch ymlaciol ar gyfer yr unigolyn a oedd yn cael ei gyfweld ac roedd pob un 

cyfweliad yn cael ei recordio ar ddyfais (Olympus Digital Voice recorder WS- 321M) cyn ei 
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drosglwyddo yn ddiogel ar U:Drive y brifysgol. Dilynwyd rhestr o gwestiynau ar gyfer y cyfweliadau 

unigol (Atodiad Dd) a chyfweliadau grŵp ffocws (Atodiad E) lle roedd y cyfweliadau yn lled 

strwythedig. Yn dilyn camau moeseg y Brifysgol roedd pob cyfwelydd yn derbyn taflen wybodaeth 

(Atodiad F) ac roedd taflen wybodaeth arbennig i’r rhai hynny o dan 18 i’w rhieni (Atodiad G). 

Roedd cyfle i bawb holi unrhyw gwestiynau roedd ganddynt cyn llenwi ffurflen ganiatad (Atodiad Ff) 

a hefyd ffurflen ganiatâd benodol i rieni (Atodiad Ng). Gan ein bod mewn gwlad ddwyieithog roedd 

copi Cymraeg a Saesneg o’r daflen wybodaeth a’r ffurflen ganiatad ar gael bob tro ac roedd pob 

cyfwelydd a grŵp ffocws yn cael penderfynu cyflawni’r cyfweliad trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n 

Saesneg.  

Trefnwyd i gyfweld yn dilyn y sesiwn olaf ar adeg a oedd yn gyfleus i’r unigolyn yn yr ysgol 

neu yn y cartref gofal mewn ystafell wag neu swyddfa. Roedd pob recordiad yn cael ei gadw yn ddi-

enw yn unol a chanllawiau RhDDC (2018) nes diwedd yr ymchwil (31/08/2019) a’r trawsgrifiad yn 

cael ei gadw yn ddi-enw yn dilyn hwnnw fel rhan o’r ymchwil cwbledig. Galluoga recordio’r 

cyfweliadau fod y cyfwelydd yn cael llwyr ymroi i’r cyfweliad yn lle colli rhannau pwysig wrth 

wneud nodiadau ac hefyd yn medru tynnu’r unigolyn yn ôl at y cwestiwn ofynnwyd yn ogystal a 

chadw rheolaeth o’r amser. Er mwyn sicrhau cael y wybodaeth gyfoethocaf o gyfweliadau mae’n 

bwysig fod ymchwilydd yn amseru a rheoli’r cyfweliadau yn ofalus (Lincoln, Lynham, & Guba, 

2011). Yn ogystal, ar adegau mae angen i’r cyfwelydd ddefnyddio annogaeth er mwyn cael yr 

unigolyn sydd yn cael ei gyfweld yn ôl at y cwestiwn sydd wedi ei holi pan fo’r angen (Patton, 1990). 

Roedd dau fath o gyfweliad yn cael ei wneud yn yr ymchwil hwn sef cyfweliad un-i-un a 

chyfweliad grŵp ffocws. Penderfynwyd gwneud amrywiaeth o’r ddau er mwyn cael adborth a data 

eang. Penderfynwyd cyfweld myfyrwyr astudiaeth achos 4, yr unig gyfranogwyr rhaglen oedd yn cael 

ei cyfweld, ar sail grŵp er mwyn ennyn trafodaeth anffurfiol ymysg y myfyrwyr yn hytrach na’i 

cwestiynu. Cynhaliwyd y ddau grŵp ffocws mewn dwy ystafell yn y coleg, un mewn ystafell 

ddosbarth ac un mewn ystafell gynhadledd o fewn y coleg addysg bellach. Golygai defnyddio grŵp 

ffocws yn hytrach na chyfweliadau unigol fod hyder yr unigolion yn cynyddu gan gael cyfle i gael 

mwy o drafodaeth. Trwy gael y myfyrwyr i drafod yn hytrach na’i holi un wrth un roedd mwy o 

siawns iddynt nid yn unig gyfrannu yn y sgwrs ond cytuno ag anghytuno gyda’r hyn roedd un yn 

dweud gan roi cyfweliad cyfoethog iawn i’r ymchwil. Mae cynnal cyfweliad ar ffurf grŵp hefyd yn 

galluogi i’r unigolion a fuasai yn llai hyderus i gael ei cyfweld yn unigol gael cyfrannu’n anffurfiol i’r 

drafodaeth (Kitzinger, 1995). Cafodd pob cyfweliad eu trawsgrifio gan yr ymchwilydd cyn dechrau’r 

broses o ddadansoddi yn thematig gan gyfeirio at pob astudiaeth achos o fewn y dadansoddiad 

hwnnw. Bydd hyn yn sicrhau bod modd gwahaniaethu rhwng astudiaethau achos er mwyn medru 

gweld y gwahaniaeth yn yr achosion unigol hynny. 
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3.4   Moeseg 

Cafodd y prosiect cyfan ei gyflwyno a’i gymeradwyo gan fwrdd moeseg yr Ysgol 

Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor gan sicrhau bod holl wybodaeth am y prosiect ynghlwm yn 

ogystal â holl ffurflenni’r prosiect (Rhif Moeseg: 2018-16378). Cyflawnwyd protocol (Atodiad B) ar 

gyfer cyflwyno’r cais i’r ysgol. Gan nad oedd unrhyw unigolion bregus yn rhan o’r data nid oedd 

angen gofyn am ganiatâd moeseg gan unrhyw gorff allanol megis yr Gwasanaeth Iechyd Gwladol 

Cymru (GIG). 

Cyn pob cyfweliad unigol a grŵp roedd yn rhaid i bawb dderbyn a deall tudalen wybodaeth 

(Atodiad F) yn ogystal ag arwyddo ffurflen ganiatad (Atodiad Ff). Roedd y ffurflen ganiatad hon yn 

caniatau’r ymchwilydd i’w cyfweld, i recordio’r cyfweliad, ac i gadw’r holl wybodaeth yn ddi-enw 

nes diwedd yr ymchwil (31/08/2019) a cyflwyno trawgrifiau yn ddi-enw fel rhan o’r traethawd 

terfynol hwn. Roedd ffurflen wybodaeth dwyieithog a ffurflen ganiatad dwyieithog wahanol i bawb 

lle roedd enwau penodol lleoliadau’r ymchwil yn cael ei defnyddio yn ogystal a ffurflen ganiatad 

benodol ar gyfer myfyrwyr dan ddeunaw mlwydd oed (Atodiad G) a ffurflen ganiatâd (Atodiad Ng) y 

Coleg er mwyn sicrhau caniatad rhiant/gwarchodwr.  

Mae’r ffurflenni caniatâd yn sicrhau fod yr ymchwilydd yn dilyn cyfarwyddiadau rheolau 

diweddaraf RhDDC (2018). Cafwyd cyfarfod gyda pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio y 

Brifysgol er mwyn deall y canllawiau’r rheolau RhDDC diweddaraf ac o ganlyniad roedd modd 

sicrhau bod y camau priodol er mwyn diogelu data yn cael ei cymryd yn ystod yr ymchwil hwn. 

Dilynodd yr ymchwilydd gyfarwyddiadau Polisi Rheoli Data Prifysgol Bangor (2017) yn ogystal a 

chyngor gan bennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio’r brifysgol. O ganlyniad roedd yr ymchwilydd 

yn dilyn Polisi Rheoli Data Prifysgol Bangor (2017) a hefyd rheolau RhDDC cenedlaethol (2018) 

trwy’r holl broses ymchwil ac yn enwedig yn ystyriaeth storio data a’r pwysigrwydd o’i gadw’n 

ddiogel. 

Er mwyn gweithio i leihau unrhyw faich ar unrhyw gyfranogwr cynnigwyd amseroedd oedd 

yn gyfleus ac yna roedd yr ymchwilydd yn mynd atynt hwy er mwyn casglu data er mwyn lleihau’r 

faich arnynt. Trwy roi opsiynau o amseroedd addas er mwyn casglu’r data roedd yr ymchwilydd yn 

sicrhau nad oedd baich di-angen ychwanegol arnynt drwy iddynt gymryd rhan a chynorthwyo’r 

ymchwil. 

 

3.5       Sampl a Recriwtio 

3.5.1.  Meini Prawf Cynhwysiad 

Roedd y sampl yn cynnwys unigolion oedd yn hwyluso’r rhaglen yn hytrach na’r rhai hynny oedd 

yn cymryd rhan. Golygai hynny gynnwys staff y cartrefi gofal a’r rheolwyr (n = 5) a’r athrawon ar 

prifathrawon (n = 7). Cafodd dau grŵp ffocws ei gynnal gyda myfrywyr astudiaeth achos pedwar, un 

gyda’r myfyrwyr a oedd yn dilyn y cwrs harddwch a oedd yn trîn gwinedd mewn cartref gofal lleol  

(n = 3) ac un gyda myfyrwyr gofal a iechyd a oedd ynghlwm â’r sesiynau unigrwydd yn y lleoliad    
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(n = 8). O ran astudiaethau achos dyma oedd y niferoedd penodol i’r rhai hynny a gafodd eu cyfweld, 

astudiaeth achos un (n = 2), astudiaeth achos dau (n = 3), astudiaeth achos tri (n = 5) ac yn astudiaeth 

achos pedwar  (n = 13). Bu i Swyddog PC gadw cofnod o astudiaeth achos tri ar ffurf dyddiadur 

(Atodiad P). Gyda’r holl wahanol ffurf o gasglu gwybodaeth roedd modd cael barn sawl unigolyn 

gwahanol a oedd yn edrych o wahanol safbwyntiau er mwyn cael dealltwriaeth eang.  

 

 3.5.2  Meini Prawf Gwahardd 

Nid oedd yr ymchwil hwn yn cyfweld y plant a’r pobl hŷn a oedd yn cymryd rhan yn y sesiynau. 

Y rheswm dros beidio cynnwys cyfweliadau â rhain oedd oherwydd gan ein bod yn ffocysu ar y 

rhwystrau a’r heriau penderfynwyd cyfweld y rhanddeiliaid oedd yn trefnu ac yn hwyluso’r sesiynau 

yn hytrach. Er hyn, penderfynwyd cyfweld myfyrwyr astudiaeth achos 4 a’r prif reswm dros y 

penderfyniad hwn oedd oherwydd fod ymchwil PC gyda’r oedran hwn yn brin iawn ond hefyd bu 

iddynt gymryd rhan allweddol yn y sesiynau ac roeddem yn awyddus i glywed eu awgrymiadau a’u 

barn.  

 

3.6         Y broses Casglu Data 

Yn dilyn y broses a ddisgrifwyd yn protocol y cais moeseg (Atodiad B) roedd y casglu data 

yn digwydd dros gyfnod o chwe mis (Chwefror-Gorffennaf 2019). Roedd yr ymchwilydd yn 

ddosbarthu taflenni gwybodaeth (Atodiad F; Atodiad G) yn egluro beth roedd yr ymchwil yn edrych 

arno ac roedd hyn yn galluogi i’r unigolyn a oedd yn cael ei gyfweld feddwl cyn dechrau’r cyfweliad 

am yr hyn a oedd yn berthnasol i’w rhaglen hwy yn ymwneud a gofynion yr ymchwil hwn. Roedd yr 

ymchwilydd yn cysylltu â’r unigolion sef yr athrawon a’i prifathrawon a staff a rheolwyr y cartrefi 

gofal, sef y rhai hynny oedd o fewn y meini prawf cynhwysiad tuag diwedd eu rhaglen neu yn dilyn y 

sesiwn olaf (e.e. wythnos olaf ond un neu olaf mewn rhaglenni wythnosol neu mewn rhaglenni misol 

yn sesiwn rhif pedwar). Erbyn y cyfnod hwn roedd yr unigolion wedi cael gwell syniad i adnabod 

heriau, rhwystrau a llwyddiannau ond hefyd yn medru adlewyrchu ar y rhaglen hyd yn hyn ond eto, 

rhagweld i’r dyfodol, sef un o gwestiynau’r cyfweliad.  

 

3.7        Dadansoddi Data 

Cafodd yr holiaduron ar-lein, y cyfweliadau, y dyddiaduron a’r grwpiau ffocws oll eu 

dadansoddi ar ffurf dadansoddiad thematig (Braun & Clarke, 2006). Mae dadansoddiad thematig yn 

fodd i ddarganfod patrymau mewn data ansoddol. Drwy weld y patrymau hyn ar ffurf themâu mae 

modd deall y data a gasglwyd yn well ond eto mae modd gweld beth sydd yn gyffredin yn yr atebion 

o gymharu ac atebion arall. Yn syml, thema a all godi o ddadansoddiad thematig yw unrhyw 

wybodaeth sydd yn codi o’r data sydd yn ymwneud â’r cwestiwn ymchwil neu sydd yn batrwm 

amlwg yn y data (Braun & Clarke, 2006). Un peth unigryw am ddadansoddiad thematig yw nad oes 

canllawiau pendant i sut i benderfynu yn union beth yw’r themâu sydd yn codi o’r dadansoddiad 
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thematig, gall y thema fod yn batrwm sydd i’w weld yn llawer iawn o’r data neu ond yn datblygu 

mewn ambell fan yn y data ond ei fod yn rhywbeth sydd o bwys i’r cwestiwn ymchwil. Yn ôl Braun a 

Clark, mae barn yr ymchwilydd yn hanfodol wrth ddadansoddi’r data mewn dadansoddiad thematig.  

 

3.8 Casgliad 

 Ymchwil ansoddol defnyddwyd yn y ymchwil hwn gyda gwahanol ddulliau o gasglu data 

mewn sawl gwahanol ddull o holiaduron ar-lein i gyfweliadau a grwpiau ffocws ar ffurf astudiaethau 

achos. Roedd y cyfuniad wybodaeth yn gallugi gwell dealltwriaeth o pob astudiaeth achos. 
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PENNOD 4 – CANLYNIADAU 

Eofn yw cam ifanc ŵr,  

Amynedd yw cam henwr. 

                                                   Wyn James 

 

4.1  Cyflwyniad 

Yn y bennod hon trafodir canlyniadau’r ymchwil mewn dau wahanol ran. Yn gyntaf trafodir 

canlyniadau’r holidauron ar-lein ac yna mynd ymlaen i drafod canlyniadau o’r cyfweliadau llafar yn 

yr astudiaethau achos penodol. Defnyddwyd y wefan Survey Monkey er mwyn dosbarthu’r 

holiaduron a chasglu ymatebion a rhannwyd y rhai hynny ar wefannau cymdeithasol gan ddefnyddio 

cyfrif trydar (@cenedlaethau) a oedd wedi ei greu ar gyfer rhannu ymarferion da o fewn y maes 

penodol hwn er mwyn cael ystod eang o gyfranogwyr ar draws Cymru. Roedd amrywiaeth o 

gwestiynau gyda’r rhan fwyaf yn agored a rhai megis oedran yn rai dewisiol, gyda cwestiynau 

penodol ar gyfer unigolion a oedd yn cyfrannu at brosiectau PC (Atodiad Ch) ac at rhai lle nad 

oeddynt yn cyfrannu (Atodiad D). 

 

4.2      Holiaduron  

Bydd y rhan hon yn cael ei rannu i drafod rhai o nodweddion demograffeg ymatebwyr y ddau 

holiadur sef ystod oed ac lleoliadau daearyddol ac yna trafod gweddill o’r atebion ar wahân gan 

ganolbwyntio ar y themâu sydd yn dod i’r amlwg. 

Er nad oes modd gwybod rhif pendant a dderbyniwyd yr holiaduron gan eu bod wedi ei 

rhannu ar-lein ond cafwyd eu rhannu ar gyfrif Trydar @cenedlaethau a oedd gyda 120 dilynnwr ar y 

pryd. Gan fod yr ymchwil hwn wedi ei dargedu i ymarferwyr yng Nghymru yn unig roedd gofyn i 

bawb oedd yn ateb fod yn byw yng Nghymru. Petawn yn rhannu holiadur ar gyfer ymchwil eto 

buaswn yn defnyddio meddwaledd megis bit.ly er mwyn cael gwybodaeth ychwanegol e.e. lle mae’r 

linc wedi’i gyrraedd a hefyd cael gwybod faint o unigolion gliciodd y linc ar ben nifer aeth ati i ateb. 

 Cyfrannodd (N = 32) yn yr holiadur lle roeddynt wedi cyfrannu mewn gwaith PC. Yn yr 

holiadur lle roeddynt wedi cyfrannu bu i bedwar cyfranogwr adael yr atebion yn wag neu ysgrifennu 

‘dim’ neu ‘N/A’ ac o ganlyniad ni gynhwysodd hwy yn y set data terfynol gan adael (n = 28) holiadur 

cyflawn. Cafwydd ymateb tebyg (N = 34) yn yr holiadur lle nad oeddynt wedi cyfrannu mewn gwaith 

PC o’r blaen, er hyn ni gyflawnwyd yr holiadur llawn gan bob unigolyn. Roedd ystod oedran rhwng 

18 mlwydd oed i dros 65 mlwydd oed wedi cyfrannu mewn gwaith neu unrhyw weithgaredd PC. 

Defnyddiwyd Excel er mwyn trefnu’r data a chreu graff er mwyn cael gwell dealltwriaeth o ystod 

oedran ymatebwyr yr holiaduron. 

 



55 
 

 4.2.1 Demograffeg 

Ystod oed 

 Er mwyn gweld os oedd unrhyw cyd berthynas ynghylch oedrannau cyfrannu mewn gwaith 

PC a ddim gofynnwyd yn y ddau holiadur am oedran pob cyfranogydd.  

 

Ffigwr 3. 

Oedrannau’r rhai hynny sydd yn cyfrannu 

 

 

Ffigwr 4. 

Oedrannau’r rhai hynny nad ydynt yn cyfrannu 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Dan 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

N
if

er

Oedrannau

Ystod oedran y rhai sydd yn cyfrannu mewn 
gweithgareddau

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Dan 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

N
if

er

Oedrannau

Ystod oedran y rhai nad ydynt yn cyfrannu mewn 
gweithgareddau



56 
 

Gwelir o ffigyrau tri a phedwar uchod bod y rhan fwyaf o gyfranogwyr sydd wedi ateb y ddau 

holiadur rhwng yr oedrannau 18 a 24 mlwydd oed ond yn ffigwr 3 o’r rhai hynny sydd yn cyfrannu 

bod ystod da iawn o oedrannau rhwng 18 a 54 yn cymryd rhan mewn gweithgareddau neu prosiectau 

PC. Un o’r rhesymau dros gael nifer uchel yn yr oedran rhwng 18 a 24 mlwydd oed yw mai’n debygol 

dyma’r gynulleidfa dderbyniodd yr holiadur. Gan fod yr holiadur wedi ei rannu ar y cyfryngau 

cymdeithasol fwy na dim ac mae ymchwil yn nodi mai’r oedran mwyaf poblogaidd o ddefnyddwyr 

Facebook yw 18-34 oed a Twitter yn 18-29 oed (London School of Economics, 2017). O ganlyniad i 

hyn, mae’n egluro pam mae fan hyn y gwelir y nifer uchaf o gyfranogwyr i’r holiaduron. O ganlyniad 

ni fedrwn ddadlau y golygai hyn fod mwy o unigolion yn y grŵp oedran 18-24 oed yn cyfrannu mewn 

gwaith PC o gymharu ac unrhyw oedran penodol arall.  

 

Lleoliadau. 

 Penderfynwyd yn ogystal holi y cyfranogwyr am hanner cyntaf eu côd post er mwyn gweld 

os oedd unrhyw wybodaeth diddorol yn dod o sail hyn. Holwyd am ddim ond hanner cyntaf y côd 

post er mwyn gwarchod cyfrinachedd.  

 Roedd amrywiaeth o godiau post ar draws Cymru gyfan wedi ymateb i’r holiaduron ar-lein. 

Er gadawodd rhai ymatebwyr (n = 6)  y blwch lleoliad yn wag roedd y nifer uchaf o ymatebwyr yn 

dod o gôd post Gogleddol yn cychwyn gyda LL (n = 46) ac yn amrywiaeth tebyg o ymatebwyr o 

godiau post eraill ar draws Cymru; SA (n = 6), NP (n = 3), SY (n = 4) a CF (n = 1). Mae’n debyg bod 

y canran uchaf o ymatebwyr o’r Gogledd gan fod yr holiaduron wedi’i rhannu ar gyfryngau 

cymdeithasol yn hannu o Ogledd Cymru a oedd yn naturiol gyda mwy o gysylltiadau gogleddol. 

Er bod lleoliadau ar draws Cymru wedi cyfrannu yn y ddau holiadur nid oedd unrhyw ardal 

yn fwy tebygol o fod yn cyfrannu i weithgareddau PC o gymharu ag unrhyw ardal arall. Gall hyn fod 

yn gadarnhaol drwy ystyried bod gweithgareddau PC yn cael ei cynnal rhywfaint ar draws Gymru 

gyfan. Er hyn yn naturiol, yn ogystal, roedd mwy o ymatebion gan bobl o Ogledd Cymru ond nid 

oedd hynny yn dangos bod mwy yn cyfrannu yn y Gogledd na’r De ond yn hytrach gan eu bod wedi 

eu rhannu ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol o’r Gogledd roedd pobl o’r Gogledd yn fwy o weld yr 

holiadur ar-lein.  

 

 4.2.2  Holiadur Cyfrannu (n = 32) 

Mae ymatebion yr holiadur cyfrannu yn cael eu cydnabod o’r côd SM1 i SM32. 

Cwestiwn 3 -  Eglura pa weithgareddau PC rwyt wedi cymryd rhan ynddynt? 

Cafwyd atebion amrywiol gan yr gyfranogwyr gyda mwy o atebion (n = 23) yn Gymraeg nac 

oedd o ymatebion Saesneg (n = 9). Roedd y mathau o weithgareddau yn amrywio o weithgareddau 

oedd wedi eu trefnu yn benodol gan brosiect neu fudiad fel Age Connects (n = 3), Clwb Cemig (n = 

1), cynlluniau cyfeillio (n = 1). Roedd eraill wedi cyfrannu mewn gweithgareddau a oedd yn sgîl 

gweithgaredd neu fudiad a oedd ganddynt yn digwydd yn rheolaidd beth bynnag megis mynychu 
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capel (n = 4), corau neu cerddorfa (n = 2), Merched y Wawr (n = 2) a hefyd sawl cyfranogwr i’r 

holiadur wedi cymryd rhan yn y math hwn o waith drwy ysgolion (n = 7).  

Cwestiwn 4 – Beth ddylanwadodd i ti gymryd rhan?  

Gwelwn unwaith eto lawer o wahanol atebion gyda rhai eisiau codi ymwybyddiaeth o 

ddementia (n = 2). Roedd llawer o atebion yn cyfeirio at y dylanwad a gafodd rhaglen Hen Blant 

Bach arnynt (n = 4), a’r rhanfwyaf yn teimlo pwysigrwydd PC a hanfodrwydd o fewn cymdeithas     

(n = 7) a hefyd gwelwn y pwyslais am bwysigrwydd traddodiad (n = 4).  

Cwestiwn 5 – Beth oedd yn llwyddiannus? 

Roedd llawer o wahanol atebion am y llwyddiannau sydd yn dangos yr ystod eang o 

brosiectau a gynhaliwyd ond hefyd yr ystod eang o lwyddiannau a all gweithgareddau PC ei gynnig. 

Roedd yr ystod eang o lwyddiannau yn amrywio o weld datblygiad y ddwy genhedlaeth o sesiwn i 

sesiwn (n = 6), unigolion anisgwyl yn cymryd rhan allweddol (n = 2), pwysigrwydd cerddoriaeth  (n = 

2), y gyfeillgarwch arbennig rhwng y ddwy genhedlaeth (n = 8).  

Cwestiwn 6 – A wnest ti wynebu unrhyw heriau?  

Gan fy mod yn canolbwyntio yn benodol ar ddysgu o’r heriau a rhwystrau prosiectau PC 

roedd yn hanfodol gweld os oedd unrhyw heriau neu rhwystrau amlwg i ddysgu ohonynt o’r 

holiaduron hyn. Fan hyn, trafododd y cyfranogwyr yr heriau roeddynt wedi ei wynebu o ganlyniad i’r 

prosiectau roeddynt wedi bod yn cymryd rhan ynddynt. Soniwyd am rwystrau a heriau megis cyllid  

(n = 2), niferoedd rhy isel yn mynychu (n = 4), baich ychwanegol (n = 2) ac anwybodaeth (n = 8).  

 

Cwestiwn 7 - Wyt ti’n parhau gydag unrhyw weithgaredd PC? 

 

Ffigwr 5. 

Graff cylch yn nodi canran sydd yn parhau a niferoedd nad ydynt yn parhau. 

 

 

 

Wyt ti'n parhau gyda unrhyw weithgaredd PC?

Yndw - 75%

Nagydw - 25%
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Cwestiwn 8 – Gan edrych yn ôl ar gwestiwn 7 – pam? 

Roedd y seithfed a’r wythfed cwestiwn yn perthyn i’w gilydd. Y seithfed cwestiwn oedd os 

oedd yr unigolyn yn parhau gydag unrhyw fath o waith PC ar y funud a’r wythfed cwestiwn yn gofyn 

iddynt ymhelaethu ynghylch pam, sut bynnag y bu iddynt ateb y cwestiwn blaenorol. Atebodd y 

mwyafrif  (75%) eu bod yn parhau gyda gweithgareddau PC (n = 21) a’r gweddill yn ateb nad ydynt 

(n = 7). Gwelir o’r graff cylch (ffigwr 3) bod mwyafrif o’r cyfrangogwyr i’r holiadur yn parhau i 

gyfrannu i weithgareddau PC ond gwelir hefyd bod chwarter o’r unigolion sydd wedi ateb yr holiadur 

wedi rhoi’r gorau i gyfrannu mewn gweithgareddau PC.  

Yn yr wythfed cwestiwn roeddwn yn holi pam eu bod wedi ateb fel y gwnaethant yn y 

cwestiwn blaenorol. Eglurir y rhai a ddywedant nad ydynt yn parhau fod amser yn brin (n = 2) neu 

nad oes dim wedi ei drefnu yn eu ardal ar yr adeg penodol hwnnw (n = 3). Wrth edrych ar y rhesymau 

y mae unigolion yn parhau i gymeryd rhan mewn gweithgareddau PC mae’n amlwg bod boddhad yn 

ffactor sy’n dylanwadu ar lawer i barhau (n = 9), teimlai eraill rhyw ddyletswydd cymdeithasol (n = 

7) ac eraill yn parhau wedi sylwi ar nifer y buddion (n = 7). 

  

 4.2.3  Holiadur Ddim yn Cyfrannu 

Mae ymatebwyr nad oedd yn rhan o weithragedd PC yn cael eu adnabod fel SM33-SM66. 

Cwestiwn Un – Ydi rhaglenni PC o ddiddordeb i ti  - a pam? 

Cafwyd (n = 34) ymateb, y mwyafrif eto yn ymateb yn Gymraeg (n = 28) a’r gweddill yn 

Saesneg (n = 6) gydag y mwyafrif yn ateb ei fod o ddiddordeb iddynt (n = 20), rhai yn ateb nad yw o 

ddiddordeb (n = 7) ac erioed wedi clywed amdano (n = 1). Wrth edrych ar atebion y rhai hynny sydd 

heb ddiddordeb i gymeryd rhan mewn PC gwelir nad ydynt yn rhoi cyfiawnhad ynghylch pam nad yw 

o ddiddordeb iddynt ond yn hytrach yn nodi nad ydyw. Wrth edrych ar atebion y rhai hynny sydd o 

ddiddordeb cymryd rhan mewn gweithgareddau PC gwelir ystod eang o atebion megis pwysigrwydd 

o fewn byd addysg (n = 4), eraill wedi gweld y rhaglen Hen Blant Bach a gyda diddordeb o ganlyniad 

i’r rhaglen yno (n = 3) ac eraill oherwydd yr holl fuddion maent yn ymwybodol fod gweithgareddau 

PC yn gynnig i’r ddwy genhedlaeth (n = 8). 

 

Cwestiwn 2 – Pam nad wyt ti yn cymryd rhan mewn gweithgareddau PC? 

Gofynnwyd y cwestiwn hwn er mwyn deall y rhwystrau a wynebir pobl cyn cymryd rhan 

mewn gweithgareddau o’r math hwn. Atebwyd y cwestiwn gan y mwyafrif o gyfranogwyr (n = 33). 

Gwelir ystod eang o ymatebion megis pryder costau (n = 1), digon o gyfleoedd o fewn eu teulu beth 

bynnag (n = 2), ond yn amlwg y ddau brif ateb ynghylch pam nad yw pobl yn cymryd rhan yw 

oherwydd diffyg amser (n = 9) ac yn fwy na dim nad ydynt yn ymwybodol o gyfleoedd (n = 24).  

 

 

 

Ffigwr 6. 
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Graff cylch yn dangos diddordeb mewn gweithgareddau PC. 

 

 

 

Cwestiwn 3 – Beth fuasai yn eu gwneud yn fwy hygyrch i ti? 

Unwaith eto, mae modd deall beth yw’r rhwystrau o’r cwestiwn hwn ond yn ogystal dysgu 

sut i oresgyn y rhwystr penodol hwnnw. O’r holl gyfranogwyr (n = 33) a gyfrannodd i’r atebion fan 

hyn nodir sawl ateb ynghylch sut i wneud y cyfleoedd yn fwy hygyrch megis cael swyddog penodol i 

hyrwyddo’r math hwn o waith (n = 3), mwy o gyfleoedd a mwy o hysbysebu (n = 18), rhywbeth sydd 

yn addas i bobl sydd yn gweithio’n llawn amser (n = 2) a cymorth ariannol (n = 1).  

 

4.3  Themâu Holiaduron Ar-Lein 

 4.3.1 Thema 1 - Traddodiad 

Atebir ambell gyfranogwr am y ffaith nad oedd y gweithgareddau PC fyth yn rhywbeth 

swyddogol a oedd wedi ei drefnu gan neb ond yn “rhan o’n naturiol o’m magwraeth [SM19]” ac fel 

eglurir un arall “cefais fy magu gyda sawl wncwl answyddogol [SM15]” a fe ddaw hyn a ni at thema 

amlwg o’r atebion (n = 4) ynghylch sut fod gweithgareddau PC yn digwydd yn naturiol mewn 

mannau yng Nghymru ac mae PC yn rhywbeth sydd yn ran o rai cymunedau yng Nghymru a hynny 

heb unrhyw arweiniad, digwyddiad swyddogol yn cael ei drefnu na dim.  

Math o draddodiad arall sydd i’w weld yn cael ei golli o fewn cymdeithas yw mynychu capel. 

Er bod cyfranogwyr (n = 4) wedi trafod mynychu’r capel fel modd i bontio’r cenedlaethau, gyda mwy 

yn mynychu capel yn rheolaidd yn y degawdau blaenorol mae’n debyg buasai mwy o bwyslais mewn 

atebion gan gyfranogwyr am bwysigrwydd y capel fel modd traddodiadol o bontio’r cenedlaethau. 

Roedd y capel hefyd yn fan cymdeithasol roedd pobl o bob oedran yn mynychu oleiaf unwaith yr 

wythnos yn rheolaidd mewn cymdeithas, ond bellach mae oed cyfartalog y rhai hynny sydd yn 

Ydi gweithgareddau pontio'r 
cenedlaethau o ddiddordeb i ti?

Yndi 

Erioed wedi clywed amdano 

Nagydi 
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mynychu capel wedi cynyddu. Golygai hyn nad oes cymaint o gyfle i gymdeithas trawsgenedlaethol 

ond yn hytrach ei fod wedi newid i fod yn fath o gymdeithasu rhwng y to hŷn yn y gymdeithas yn 

unig.  

Yn amlwg o’r atebion nid capel yn unig sydd yn fodd traddodiadol o bontio’r cenedlaethau, 

sonir am elfennau cymdeithasol eraill sydd mewn cymdeithas sydd yn galluogi i bobl bontio’r 

cenedlaethau yn ogystal. Y mathau o fudiadau a gafodd eu henwi oedd Merched y Wawr sef sefydliad 

cenedlaethol i ferched yng Nghymru neu corau neu gerddorfa. Mae mynychu’r mudiadau a’r 

sefydliadau penodol hwn yn rhan naturiol o fywyd o ddydd i ddydd i’r unigolion hyn fodd bynnag ac 

elfen ychwanegol yw PC. Dengys hyn, mewn cymunedau sydd yn PC yn draddodiadol ac fel rhan o 

fyw mae’n digwydd o fewn mudiadau cymdeithasol sydd eisioes yn bodoli sydd yn agored i bobl o 

bob oedran.  

Eto yn yr atebion i’r pedwerydd cwestiwn cawn ein ail gyflwyno i bwysigrwydd traddodiad  

(n = 4) ym myd PC wrth i gyfranogwyr nodi sut ei fod yn “arferiad [SM18]”, yn “ffordd o fyw 

[SM25]”, yn “rhan o’m magwraeth [SM19]” ac un ateb yn nodi gair syml “mam [SM31]” sef 

dylanwad rhiant i basio PC fel rhan pwysig o’u magwraeth ymlaen i’r genhedlaeth nesaf. Dengys yr 

atebion uchod hyn sut fod PC yn rhywbeth sydd yn rhan naturiol o’u cymdeithas a’u magwraeth ac 

nad yw’n rhywbeth sydd yn cael ei drefnu o wythnos i wythnos.  

Unwaith eto, gwelir pwyslais ar sut ei fod yn rhywbeth traddodiadol, er nad oes patrwm clir 

mewn lleoliadau sydd yn ei weld yn draddodiadol ac oherwydd hynny gall y traddodiad ffynu o 

rhywle arall fel yn draddodiadol yn deuluol.  O ganlyniad mae’r cyfranogwyr hynny yn credu ei fod 

yn rhywbeth a ddylai fod yn rhan o gymdeithas. Gan fod gweithgareddau PC yn rhywbeth naturiol 

nad yw wedi ei drefnu i rai unigolion mae’r unigolion hynny hefyd yn teimlo’r pwysigrwydd nad yw 

PC yn mynd yn rhywbeth ffals sydd yn cael ei dreiddio’n orfodol fewn i’w cymuned ond yn hytrach 

“do’n i’m angen trefnu na chwilio am ddim, a dwi o’r farn mai dyma’r ffordd orau, y ffordd mwyaf 

ffafriol er mwyn sicrhau effeitholrwydd wrth bontio’r cenedlaethau [SM15]” fe ai’r cyfranogwr 

ymlaen o egluro PC mewn ffordd syml iawn am sut bod modd darganfod cyfle i bontio’r cenedlaethau 

yn unrhyw le gan fod “rhywun yn rhywle [SM15]” yn chwilio am gwmni unigolyn o oedran arall.  

 

 4.3.2 Thema 2 – Pwysigrwydd o Fewn Byd Addysg 

Ail thema amlwg o’r atebion hyn yw pwysigrwydd y byd addysg ag ysgolion (n = 7). Fel 

sonwyd ym mhennod 1 gyda mwy o bwyslais yn dod yn y cwricwlwm newydd i Gymru yn 2022 

(Donaldson, 2015)  mewn ysgolion uwchradd a cynradd yng Nghymru ac mae modd gweld sut y gall 

athrawon ac ysgolion gyflwyno rhaglenni PC o dan y cwricwlwm newydd. Gan fod pwyslais ar fwy o 

‘brofiad’ o fewn y cwricwlwm newydd mae’n amserol iawn i gynnig mwy o gyfleoedd PC yng 

Nghymru.  

Gyda llawer o’r atebion yn cyfeirio at fod wedi cyfrannu mewn gweithgareddau PC o fewn 

addysg neu mewn ysgolion. Mae hyn yn gadarnhaol gan ei fod yn digwydd yn barod mewn rhai 
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ysgolion a hynny cyn y cwricwlwm newydd lle mae PC am fod yn addas ar gyfer sawl thema ac am 

gyfrannu ar gyfer yr hyn sydd angen ei gyflawni o fewn blwyddyn ysgol. 

Gwelir wrth i lwyddiannau gweithgareddau PC gael ei rhestru unwaith eto gwelir sut bod y 

llwyddiannau hyn yn cyfrannu at amcanion cwricwlwm newydd Donaldson (2015). Dengys hyn sut 

fod sawl agwedd o fewn prosiectau PC yn gymorth i gyrraedd yr amcanion sydd wedi ei gosod gan 

Donaldson. Gwelir atebion i’r holiadur yn cyffwrdd ag agweddau o fewn y chwe maes dysgu a 

phrofiad. Yn ogystal a hyn, mae datblygiad personol yn cael pwyslais o fewn y cwricwlwm a gwelir y 

gair datblygiad y plant (n = 6) yn cael ei ddefnyddio gan sawl cyfranogwr i’r holiadur, yn enwedig y 

datblygiadau o un sesiwn i’r llall.  

Yn gyntaf, gwelir fod sgwrsio yn rhywbeth sydd yn dod i ddigwydd yn naturiol rhwng y 

ddwy genhedlaeth sydd yn amlwg yn dod o dan y maes dysgu ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu 

ond mae magu sgîl o gyfathrebu yn effeithiol hefyd yn bwysig er mwyn cyrraedd y pedwerydd diben 

(Donaldson, 2015) sef dod yn unigolyn sydd yn bod yn aelod gwerthfawr mewn cymdeithas. Daw 

hyn law yn llaw â’r gallu i fedru cyfathrebu ag unigolion o bob oedran, cefndir a diwylliant.  

Yn ail, gwelir agwedd arall o’r chwe elfen maes dysgu a phrofiad yn cael ei gyfeirio ato sef 

dyniaethau. Mae modd dysgu llawer am hanes lleol gan aelodau hŷn ein cymdeithas ac mae’n beryg i 

lawer o’r hanesion hyn gael ei colli heb gael ei adrodd gan y to hŷn. Roedd pwyslais gan un ateb 

ynghylch sut fod y plant wedi mwynhau dysgu ac yn elwa o’r profiad hwnnw ond yn ogystal y pobl 

hŷn yn gwerthfawrogi’r cyfle i gael rhannu hanesion. Mae gan y to hŷn yn aml hanesion, storiau, 

argymhellion ffyrdd o fyw a phrofiadau bywyd diddorol i ddysgu i’r genhedlaeth iau a gwelir sawl 

unigolyn yn gweld hyn fel llwyddiant o brosiectau PC (n = 5).  

Yn drydydd, llwyddiant arall a nodir sydd yn gwireddu un o’r chwe maes dysgu yw canu sef 

yr elfen celfyddydau mynegiannol a hynny drwy i unigolion nodi canu a chanu caneuon traddodiadol 

fel gweithgareddau llwyddiannus o fewn eu prosiectau PC.  

Drwy weld y llwyddiannau sydd yn cyfrannu tuag cyrraedd yr elfennau maesydd dysgu mae 

modd deall pam fod ysgolion yn dewis cynnwys gweithgareddau PC yn rhan o addysg yr ysgol. 

Gwelir sawl ateb yn yr holiadur hwn unwaith eto yn cyfeirio at y pwysigrwydd o gynnwys y mathau 

hyn o weithgareddau o fewn y byd addysg gyda sawl athro, pennaeth a llywodraethwr yn gweld y 

buddion ac yn awyddus i gychwyn y mathau hyn o weithgareddau. Cyfeirir (n = 2) tuag at sut fod PC 

yn cyfrannu tuag at iechyd a lles y ddwy genhedlaeth sydd yn un o feysydd dysgu a phrofiad yng 

nghwricilwm newydd  Cymru (Donaldson, 2015).  

Wedi clywed am y buddion y mae’r gweithgareddau hefyd yn gynnig mae hynny yn ogystal 

yn annog ysgolion i fod yn awyddus i ddechrau prosiect o weithgareddau PC. O wybod ei fod yn 

fuddiol ac yn cyrraedd sawl agwedd o gwricilwm Donaldson (2015) mae hyn yn amlygu gwerthoedd i 

bontio’r cenedlaethau o fewn byd addysg. 

 

 4.3.3 Thema 3 – Dylanwad Cyfryngau 
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Yn amlwg o sawl ateb (n = 4) dylanwadodd y raglen Hen Blant Bach (S4C, 2016; 2017) ar 

sawl unigolyn i gymeryd rhan mewn gweithgareddau PC. Dengys hyn fod rhoi llwyfan ar deledu yn 

denu llawer o sylw ac yn annog unigolion i gymryd rhan. Dengys hyn yn ogystal wrth i rai bobl ofyn  

beth oedd ystyr ‘PC’ a drwy holi os oeddyn wedi clywed am y raglen ‘Hen Blant Bach’ roedd pobl yn 

gyfarwydd â’r syniad a beth olygai’r cyfan. Roedd Hen Blant Bach yn raglen a ddaeth a chyfleoedd o 

bontio’r cenedlaethau dros gyfnod o dridiau rhwng canolfannau dydd a meithrinfa leol (Woods, 

Hamer, Jones & Williams, 2019). Roedd yn rhaglen a gafodd gydnabyddiaeth rhyngwladol ond yn 

fwy na hynny, llwyddodd i gipio sylw gan annog eraill, fel a welir o atebion yr holiadur, i gymeryd 

rhan yn y mathau hyn o weithgareddau. Dengys hyn fod rhaglen sydd yn cael llwyfan cenedlaethol yn 

medru annog llawer i gymeryd rhan yn y math hwn o weithgaredd.  

Gwelir eto ddylanwad y rhaglen Hen Blant Bach (S4C, 2016) ar y diddordeb y mae’n magu 

ar unigolion i fod eisiau cymryd rhan mewn gweithgareddau PC. Amlyca hyn y gallu sydd gan 

rhaglen deledu neu y cyfryngau i ennyn diddordeb cymdeithas i wneud gweithgaredd o fath penodol. 

Mae’n amlwg y bu i’r gyfres hon adael marc ar sawl unigolyn ac o ganlyniad yn eu sbarduno i 

gymeryd rhan mewn gweithgareddau PC.  

 

 4.3.4 Thema 4 – Cydwybod Cymdeithasol 

Soniai sawl cyfranogwr (n = 7) am sut bod cymdeithas yn bwysig ac y dylai PC fod yn rhan 

naturiol ohono ac i rai ei fod yn “ffordd o fyw [SM25]”. Gyda cyfartaledd oedran cymdeithas yn 

heneiddiol roedd yn amlwg fod “cydwybod cymdeithasol [SM14]” rhai a phwysigrwydd “cefnogi’r 

gymdeithas [SM22]” i eraill yn ddylanwad cryf am pam eu bod yn credu fod PC yn beth pwysig a 

ddylai fod yn rhan annatod o gymdeithas. Teimlai llawer y pwysigrwydd i gyfrannu yn eu cymdeithas 

lleol gan nodi mai dyma un ffordd y maent yn teimlo sydd yn medru cyfrannu at hynny.  

Mae’n amlwg unwaith eto o atebion y cwestiwn hwn bod rhai unigolion (n=4) yn teimlo fod 

cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol megis PC yn hanfodol mewn cymdeithas ac y gall 

fod yn ffordd i wella’r gymdeithas maent yn byw ynddi.  

Pwysleisir eraill (n = 3) ar y cydwybod cymdeithasol penodol mewn ardalodd gwledig yn 

dilyn cau ysgolion bychain ac fod yr ysgol unwaith wedi bod yn PC yn naturiol mewn cymunedau fel 

hynny. Yn ogystal, roedd y capel hefyd yn fan lle roedd PC yn digwydd yn naturiol yn y cymunedau 

hyn, un engraifft o hyn yw gofal dydd y Waen. Gofal Dydd y Waen yw canolfan ddydd mewn capel 

deuddydd yr wythnos ac yn agored i unrhyw un sydd angen cymorth oherwydd gwaeledd iechyd. 

Bellach mae’r pwysau i sicrhau fod PC yn digwydd yn yr ardaloedd gwledig hyn yn disgyn ar yr 

unigolion o fewn y gymuned ac mae cydwybod cymdeithasol yr unigolion yno’n gwneud iddynt 

ddeall pwysigrwydd ac hanfodrwydd y math hyn o weithgareddau gan ei fod yn “ffordd o sicrhau 

cymuned glós [SM19]”.  

Er mwyn cloi’r mae’r dyfyniad yn atgyfnerthu pwysigrwydd PC; “mae sgwrs fach yn golygu 

lot i berson hŷn, a mae beth sydd ganddynt hwy i ddweud mor bwysig [SM29]” a sut fod PC yn cael 
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ei weld fel ffordd o fyw ac mae’r amcan fuasai i Gymru gyfan fod yn gefnogol o’r syniad fod PC yn 

ffordd o fyw ac nid yn unrhywbeth sydd yn cael ei weld fel baich.  

 

 4.3.5 Thema 5 - Cyfeillgarwch 

Gweler pwysigrwydd cyfeillgarwch yn amlwg fel llwyddiant ar gyfer prosiectau PC gydag 

unigolion yn rhoi atebion gan drafod digwyddiadau penodol megis “roedd un dynes mewn cadair 

olwyn sydd ddim yn siarad na symud llawer yn ymestyn ei braich am y plant [SM20]” ac ar adegau 

roedd y gyfeillgarwch unigryw ac arbennig yn sioc i bobl a oedd yn adnabod rhai o’r cyfranogwyr 

wrth weld unigolion nad oeddynt yn disgwyl iddynt gymeryd rhan yn dangos diddordeb yn y 

gweithgareddau rhwng y ddwy genhedlaeth a’r genhedlaeth hyn yn “naturiol amddiffynnol [SM3]” 

o’r genhedlaeth iau a’r genhedlaeth iau yn “naturiol glên [SM3]”. Roedd pwyslais yn ogystal ar sut 

fod y cyfeillgarwch arbennig hwn hefyd yn digwydd yn naturiol a sut fod y sgwrsio yn digwydd yn 

naturiol yn eu mysg.  

 

 4.3.6 Thema 6 – Anwybodaeth 

Dywed cyfranogwyr (n = 8) fod elfennau o anwybodaeth wedi golygu fod cynnal y prosiectau 

PC yn heriol. Golygai hyn ddiffyg dealltwriaeth o heneiddio megis oedolion methu gweld neu clywed 

ar plant ddim yn gwybod sut i ddelio â hyn ond eto dywedodd un cyfranogwr i’r gwrthwyneb gan 

nodi nad ydi pethau fel hyn yn amharu ar blant i greu perthynasoedd. Er hyn gwelodd un cyfranogwr 

y diffyg dealltwriaeth hwn o safbwynt y plant yn achosi i blant ddigaloni. O ganlyniad, roedd 

anwybodaeth yn gallu arwain at brofiad llai pleserus o’r holl brosiect.  

Daw i’r amlwg o atebion yr holiadur hwn fod yn sicr llawer o ddiddordeb i gymeryd rhan 

mewn gweithgareddau PC o fewn cymdeithas ond fod anwybodaeth yn broblem sydd yn amharu ar y 

nifer sydd yn cymryd rhan. Atebodd sawl cyfranogwr (n = 24) yn sgîl y thema penodol hwn gan nodi 

unai nad oeddynt yn gwybod am unrhyw gyfleoedd lleol, ddim yn derbyn digon o wybodaeth am y 

math hyn o weithgareddau neu nad ydynt yn teimlo bod digon o gyfleoedd yn y math hyn o 

weithgareddau ar gael. Dengys hyn y galw am y math hyn o weithgareddau gan fod diddordeb i 

gymeryd rhan, unigolion yn awyddus o weld y buddion a hefyd unigolion yn gweld y buddion o fewn 

cymdeithas. Golygai hyn fod angen cynnig mwy o’r math hyn o weithgareddau o fewn cymdeithas, 

ond yn ogystal, sicrhau fod yr wybodaeth am y cyfleoedd yn cyrraedd unigolion sydd â diddordeb.  

 

 4.3.7 Thema 7 – Gwybodaeth 

I’r gwrthwyneb o thema rhif chwech mae’r thema hwn yn pwysleisio’r gwahaniaeth os yw 

unigolion yn ymwybodol o’r buddion a’r daioni a ddaw o’r gweithgaredd. Gyda cyfranogwyr (n = 8) 

yn nodi eu bod yn gwybod am y buddion a ddaw o weithgareddau PC a fod hynny yn eu gwneud yn 

awyddus i gymeryd rhan yn y math hyn o weithgareddau dengys hyn y pwysigrwydd i rannu’r 

newyddion am y buddion ac i sicrhau fod hyn yn wybodaeth llawr gwlad yn hytrach na rhywbeth 
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sydd yn cael ei nodi o fewn y byd academaidd yn unig. Awgrymir rhai o’r atebion hyn fod bod yn 

ymwybodol o’r buddion yn golygu eu bod yn awyddus iawn i gymeryd rhan yn y math hyn o 

weithgareddau a mai dyma’r prif ddylanwad iddynt wneud.  

Mae’n amlwg fod angen mwy o gyfleoedd ar gael i unigolion o fewn cymdeithas ond yn 

ogystal mwy o hysbysebu am y cyfleoedd sydd ar gael fel fod unigolion yn ymwybodol ohonynt. 

Mae’r diddordeb yn sicr yno ond llawer ddim yn gwybod lle i fynd i gael cymryd rhan nag wedi 

clywed am y cyfleoedd sydd ar gael. Er mwyn hyrwyddo unrhyw beth o fewn cymdeithas mae’n 

bwysig fod pobl yn ymwybodol o beth sydd ar gael, mae peryg fod y math hyn o weithgareddau yn 

cael ei cynnig i bobl o fewn mudiadau/ysgolion yn hytrach na bod yn rhywbeth sydd yn agored i 

bawb. 

 

 4.3.8 Thema 8 – Amser 

Mae prysurdeb bywyd yn effeithio llawer o bobl fel a welir yn amlwg o’r ymatebion yn yr 

holiadur. Gwahaniaethau mawr i amharu ar hyn yw fod mwy o ferched yn gweithio tu allan ir cartref 

o fewn cymdeithas nawr nac o’r blaen a golygai hynny bod llai o amser ar gyfer gweithgarwch 

cymdeithasol. Teimlai sawl cyfranogwr (n = 9) y buasen yn hoff o gymeryd rhan mewn 

gweithgareddau PC ond eu bod yn teimlo fod amser yn brin ac yn amlwg nid ydynt yn gweld y math 

hyn o weithgaredd fel rhan hanfodol o’i dyddiadur wythnosol, “dwi’n rhy brysur [SM40]”, “amser yn 

brin [SM62] ac “ar hyn o bryd diffyg amser [SM65]”. Awgrymir hyn y bod angen cynnal sesiynau 

sydd yn llai rheolaidd ac ddim yn cymryd llawer o amser unigolyn. Drwy sicrhau fod cynigion fel hyn 

ar gael mae’n debyg y buasai modd i fwy ymrwymo.  

 

 4.3.9 Thema 9 – Swyddi 

Awgrymir ambell gyfranogwyr (n = 3) y buasai cael unigolyn sydd yn gyfrifol am y math hwn o 

waith, efallai swydd gyflogedig o fewn mudiad neu gyngor sir, yn ei gwneud yn llawer haws i wneud 

y math hyn o weithgareddau yn fwy hygyrch ac yn gweld buasai cael “swyddog yn gweithio dros y 

math hwn o weithgaredd yn y gymuned  neu gynllun cenedlaethol [SM41]” yn gymorth. Fel y nodir 

mewn atebion blaenorol yn y ddau holiadur, mae ffurflenni gwarchod i’w llenwi gan gynnwys 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a Y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) i boeni 

amdano yn ogystal a threfnu’r sesiynau. Petai arian yn cael ei roi i gynnal swydd yn y math hwn o 

waith yna buasai llawer mwy o gyfleoedd yn cael ei creu, caiff hyn ei awgrymu yn nghanfyddiadau ac 

awgrymiadau ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru (Bryer & Owens, 2019). 

 

 4.3.10  Casgliad Themâu 

Gwelir naw thema yn dod yn amlwg o atebion yr ddau holiadur sef: traddodiad; pwysigrwydd 

o fewn byd addysg; dylanwad cyfryngau; cydwybod cymdeithasol; cyfeillgarwch; anwybodaeth a 
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gwybodaeth; amser a swyddi. O’r naw thema hyn gwelir pethau sydd yn hwyluso gweithgareddau PC 

ond sydd hefyd yn rhwystrau ac yn heriau i lwyddiannau’r gweithgareddau hyn.  

 

4.4  Cyfweliadau Astudiaethau Achos 

Yn y rhan hwn trafodir pob astudiaeth achos yn unigol cyn mynd ymlaen i drafod y themâu 

sydd wedi dod yn amlwg o’r cyfweliadau. Cynhaliwyd cyfweliadau ar ffurf cyfweliadau unigol a 

cyfweliadau grŵp. Bydd tabl 4 (is-law) yn egluro beth yw pob cyfweliad a pha gyfweliadau gasglwyd 

o bob astudiaeth achos. Penderfynwyd trafod pob rhaglen beilot ar ffurf astudiaeth achos unigol gan 

fod amodau pob un  yn wahanol. Yn ogystal â hyn mae dadansoddiad o gofnodion a gafodd ei cadw 

gan Swyddog PC ar gyfer un astudiaeth achos. Mae cyfanswm o bedwar astudiaeth achos gyda 

gwahanol fathau o raglenni ac amodau yn ymwneud â phob astudiaeth achos.  

Trafodir pob astudiaeth achos yn unigol, cyn trafod y themâu amlwg o bob un ar y cyd yn y 

diwedd. Fel drafodwyd ym mhennod tri dewiswyd defnyddio astudiaethau achos oherwydd yr 

hyblygrwydd a’r trylwyder (Baxter & Jack, 2008) maent yn gynnig fewn ymchwil ac yn ein galluogi i 

roi sylw i’r hyn sydd yn codi ar draws yr ymchwil cyfan (Stake, 1995) gan weld y darlun llawn. 

 

Tabl 6 

Tabl yn dangos codiau’r cyfweliadau a’r cofnodion. 

Astudiaeth Achos Cyfweliad Ochr 

Addysg 

Cyfweliad 

Ochr Gofal 

Cyfweliad 

Myfyrwyr 

Cofnod 

swyddog 

1 1a 1b   

2 2a 2b   

3 3a, 3b, 3c 3ch  3d 

4 4a, 4b 4c 4ch, 4d  

 

 

 4.4.1  Astudiaeth Achos Un.   

 

Edrych yn ôl ar gyn-raglen sydd yn digwydd yn astudiaeth achos un. Rhaglen rhwng ysgol 

gynradd a chartref gofal ychwanegol oedd astudiaeth achos un gyda’r plant o’r ysgol rhwng chwe ac 

wyth mlwydd oed (n = 15) a phreswylwyr y cartref gofal ychwanegol (n = 10). Yn hwyluso’r 

sesiynau roedd un athro, un cymhorthydd dosbarth, dau aelod o staff o’r cartref gofal a hefyd 

cydlynydd PC.  

Cafodd y rhaglen hon ei chynnal wedi hanner tymor y Sul Gwyn a’r Haf yn 2018 am gyfnod 

o chwe wythnos, cynhaliwyd y sesiwn gyntaf ar 12fed o Fehefin a’r olaf ar yr 17eg o Orffennaf. Y 

sesiwn gyntaf oedd ‘dod i adnabod ei gilydd’ ac roedd yn gyfle i’r plant a’r pobl hŷn ddechrau sefydlu 
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perthynas. Yn ystod yr ail sesiwn roeddynt yn plannu gyda’i gilydd, penderfynwyd cynnal y sesiwn 

hwn wedi i ambell un o’r trigolion nodi eu diddordeb mewn garddio. Y trydydd sesiwn a gynhaliwyd 

oedd sesiwn peintio cerrig a bwydo adar. Yn y bedwaredd sesiwn cafwyd y plant yn dod a’u tegannau 

i mewn a trefnwyd cael tegannau o’r cyfnod pan oedd y pobl hŷn yn blant gan gymharu a roedd cyfle 

i sgwrs egin yn naturiol o hyn wrth i lu o gwestiynau gael eu holi. Y pumed sesiwn gynhaliwyd oedd 

sesiwn chwaraeon PC lle roedd cyfle i’r ddwy genhedlaeth gymryd rhan mewn llu o wahanol fathau o 

chwaraeon, yn ystod y sesiwn hon cafwyd menthyg deunyddiau gan Dementia Go (Cyngor 

Gwynedd). Y chweched sesiwn a’r olaf oedd sesiwn hwyl fawr lle cafwyd tê parti i ddathlu y cyfnod 

a cyflwynodd y plant y cerrig a baentwyd yn y trydydd sesiwn fel anrheg i’r oedolion. Yn ystod y 

chwe wythnos roedd pymtheg o blant yn cymryd rhan a nifer yr oedolion yn amrywio rhwng wyth a 

deg. Cymraeg a Saesneg oedd iaith y cyfathrebu er fod yr ysgol yn ysgol uniaith Gymraeg.  

 Yr hyn sydd yn gwneud yr astudiaeth achos hwn yn un ddefnyddiol iawn o ran canlyniadau 

yw’r ffaith nad yw’r prosiect wedi parhau wedi’r cyfnod peilot chwe wythnos a hynny am sawl 

rheswm ond mae adborth fel hyn yn ddefnyddiol ar gyfer bwydo fewn i ymchwil sydd yn edrych yn 

benodol ar y rhwystrau a’r heriau. Y teimlad a geir o’r ddau gyfweliad gynhalwyd gyda pennaeth yr 

ysgol a rheolwr y cartref gofal ychwanegol yn yr astudiaeth achos hwn yw nad oes digon o 

gefnogaeth a brwdfrydedd y brifathro’r ysgolac o ganlyniad, heb y brwdfrydedd a’r anogaeth yno 

anodd oed medru cynnal prosiect sydd yn ei chanfod fel baich ychwanegol i’r ysgol. Daw sawl côd i’r 

fei o’r ddau gyfweliad ac fe godir themâu amlwg yn ogystal o rwystrau a heriau sydd yn wynebu 

rhaglenni PC ond yn ogystal yr hyn sydd yn cyfrannu tuag at raglen lwyddiannus.  

Cyfeirir at y ddau gyfweliad fel 1a (Atodiad H) sef cyfweliad gyda cynrychiolydd o’r ysgol 

ac 1b (Atodiad I) fel cynrychiolydd o’r cartref gofal ychwanegol. 

 

4.4.2  Astudiaeth Achos Dau. 

 

Yn debyg i’r astudiaeth achos gyntaf, fan hyn edrychir yn ôl unwaith eto ar raglen beilot a 

gafodd ei chynnal yn ystod yr run un cyfnod ar y Dydd Iau gan gychwyn ar yr 14eg o Fehefin 2018 

a’r sesiwn olaf yn cael ei chynnal ar yr 19eg o Orffennaf, 2018. Ar gyfer y peilot hwn penderfynwyd 

ddewis yr un nifer (n = 8) o blant a oedd o bobl hŷn (n = 8) yn cymryd rhan fel fod modd paru a bod 

niferoedd cyfartal. Yn hwyluso’r sesiynau hyn roedd un cymhorthydd dosbarth o’r ysgol, un aelod o 

staff o’r cartref ac un cysylltwr cymunedol a oedd yn gweithio i’r sir. Roeddynt hefyd wedi bod mewn 

perthynas cyn i ni gyflwyno’r peilot gyda plant hŷn (blwyddyn pump) yr ysgol yn ymweld â’r cartref 

yn rheolaidd ers pedair mlynedd. Yn wahanol i astudiaeth achos un mae’r berthynas rhwng yr ysgol 

a’r cartref gofal wedi parhau wedi’r cynllun peilot.  

Dilynnwyd trefn tebyg i amserlen astudiaeth achos un fan hyn gyda gweithgareddau o’r un 

math yn cael ei trefnu yn wythnosol. Y sesiwn gyntaf oedd sesiwn dod i adnabod ei gilydd lle roedd y 

pobl hŷn a’r plant wedi paratoi proffil syml o’u hunain fel testun sgwrs cyn mynd ati mewn parau i 
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chwarae gemau bwrdd gyda’i gilydd. Yn yr ail sesiwn trefnwyd eu bod yn addurno potiau blodau ac 

yna yn plannu hadau yn y potiau hynny. Yn y trydydd sesiwn aethpwyd ati i ganu hwiangerddi 

traddodiadol Cymreig a creu crefft i gyd-fynd gyda’r hwiangerddi hynny. Y sesiwn nesaf oedd sesiwn 

ddoe a heddiw lle cafwyd cyfle i’r pobl hŷn hel atgofion am yr ardal a cyfle i’r plant ddysgu hanes yr 

ardal. A hithau yn wythnos mabolgampau’r cartrefi gofal Dementia Go yn wythnos pump aethpwyd 

ati i gynnal gweithgareddau yn y cartref, roedd y gemau yn amrywio o bêl fasged i daflu bag ffa at 

darged. Yn y chweched sesiwn, ar olaf, cafwyd tê parti i ddathlu’r prosiect ond hefyd yn gyfle i’r 

plant ffarwelio gyda preswylwyr y cartref am yr Haf. 

Cyfeirir at y cyfweliadau fel 2a (Atodiad J) am gyfweliad grŵp cynrychiolwyr o’r ysgol a 2b 

(Atodiad L) yn gyfweliad cynrychiolydd o’r cartref gofal. 

 

4.3  Astudiaeth Achos Tri.  

 

Yn wahanol i’r ddau astudiaeth achos blaenorol mae’r astudiaeth achos hwn yn un y bu’r 

ymchwilydd yn mynychu yn wythnosol er mwyn cael gwell dealltwriaeth a mewnwelediad or 

astudiaeth achos a’r maes ymchwil cyn casglu data er hyn nid oedd unrhyw ddylanwad ar yr ymchwil 

wrth i’r ymchwilydd beidio amharu ar y sesiynau. Bu i cydlynydd PC, sef swyddog o fewn yr 

awdurdod lleol a oedd yn trefnu’r sesiynau yn yn yr astudiaethau achos ac yn hwyluso’r sesiynau 

hynny, yn ogystal gadw cofnod ysgrifenedig yn wythnosol o bob sesiwn gan wneud cofnod yn 

arbennig o rwystrau a heriau a wynebwyd. Cynhaliwyd y raglen beilot hon yn ystod rhwng hanner 

tymor yr Hydref a gwyliau’r Nadolig 2018. Cynhaliwyd y sesiwn gyntaf ar yr wythfed o Dachwedd 

a’r olaf ar yr 20fed o Ragfyr sef y Dydd Iau olaf cyn i’r ysgol gau am y Nadolig.Roedd y disgyblion 

oll yn blwyddyn 3 a rhannwyd y dosbarth (n = 33) yn dri grŵp (n = 11) gan wneud system rota ar 

draws y cyfnod peilot o saith wythnos. Drwy gadw cofnod ar ddiwedd pob sesiwn golygai hyn nad 

oedd llawer yn cael ei golli o ran beth ddigwyddodd dros y cyfnod ond yn ogystal roedd yn gymorth i 

gydlynydd PC fedru wneud y newidiadau oedd angen o un sesiwn i’r llall. 

Yn sesiwn cyntaf pob grŵp sef wythnos un, tri a pump cafwyd sesiwn dod i adnabod ei 

gilydd ac roedd y plant wedi paratoi proffil syml o’u hunain fel testun sgwrs, yna aethpwyd ati i 

chwarae gemau bwrdd mewn parau neu mewn grwpiau bychain.  

Cyfeirir at y cyfweliadau fel 3a (Atodiad LL), 3b (Atodiad M) a 3c (Atodiad N) fel 

cyfweliadau unigol gan staff yr ysgol a 3ch (Atodiad O) fel cyfweliad gyda staff y fflatiau gofal 

ychwanegol. Yn ogystal, cyfeirir at y cofnod a gadwyd gan gydlynydd PC yr awdurdod lleol fel 3d 

(Atodiad P). 

 

4.4.4  Astudiaeth Achos Pedwar 

 



68 
 

Fan hyn cafwyd cyfanswm o dair rhaglen ei chynnal gan un lleoliad. Caiff pob rhaglen ei 

thrafod yn unigol ond er hyn yr un coleg oedd ynghlwm â’r tair rhaglen. Y rhaglen gyntaf roedd 

myfyrwyr cwrs harddwch (n = 4) a’i tiwtor yn ymweld â cartref gofal lleol er mwyn gwneud ewinedd 

y preswylwyr. Roedd y rhaglen hon yn cael ei chynnal am awr a hanner unwaith bob mis. Er nad oedd 

yn rhaglen rheolaidd, yr un myfyrwyr oedd yn mynychu pob sesiwn ac yr un preswylwyr oedd gan 

amlaf yn gofyn am driniaeth gwinedd ac o ganlyniad roedd perthynas i’w weld yn magu. Yn 

gyfartalog roedd y myfyrwyr yn gwneud gwinedd (n = 8) preswyliwr pob ymweliad.  

Roedd yr ail raglen yn cael ei chynnal unwaith y mis yn ogystal sef sesiwn atal unigrwydd. 

Fan hyn roedd y Swyddog PC wedi mynd o amgylch ardaloedd gyda chymorth y Cysylltwr 

Cymunedol i wahodd trigolion hyn a oedd yn byw ar ben ei hunain ac ddim yn ymgymryd a llawer yn 

gymdeithasol i fod yn rhan or cynllun. Roedd yr unigolion (n = 5) yn mynychu’r coleg ac yn cymryd 

rhan mewn gwahanol gyfleoedd o sesiynau celf i sesiynau ar drin gwallt. Roedd y myfyrwyr yn 

amrywio yn ddibynnol ar gynnwys y sesiwn: myfyrywyr a oedd yn astudio celf yn mynychu sesiynau 

celf, myfyrwyr a oedd yn astudio trin gwallt yn mynychu sesiynau trin gwallt gyda myfyrwyr iechyd 

a gofal yn mynychu pob sesiwn. Gan amlaf roedd nifer y myfyrwyr yn amrywio gyda myfyrwyr 

iechyd a gofal yno yn gyson (n = 6) a myfyrwyr cyrsiau arbenigol yn amrywio yn ddibynnol ar 

ofynion y sesiwn. Roedd yr unigolion hyn a’r myfyrwyr iechyd a gofal yn cael pryd o fwyd ym 

mwyty’r coleg ar ddiwedd pob sesiwn ac yn cael y cyfle i drafod yn anffurfiol gyda’r trigiolion hyn 

a’r sgwrs yn llifo yn naturiol. Roedd pob sesiwn, gan gynnwys y pryd ar y diwedd, yn cymryd 

oddeutu dwy awr i ddwy awr a hanner. 

Cyfeirir at y cyfweliadau o’r astudiaeth achos hwn fel 4a (Atodiad PH) ar gyfer 

cynrychiolydd o’r coleg ar gyfer y rhaglen cyntaf, 4b (Atodiad R) am y cyfweliad rhwng trefnydd a 

hwylusydd o’r coleg ar gyfer y tri sesiwn. Yn y cyfweliad gydag aelod o’r staff o’r cartref gofal ar 

gyfer y peilot cyntaf cyfeirir tuag at y cyfweliad hwnnw fel 4c (Atodiad RH). Cynhaliwyd dau grŵp 

ffocws gyda myfyrwyr y coleg a cyfeirir at y ddau grŵp ffocws fel 4ch (Atodiad S) sef grŵp ffocws 

peilot un (n = 3) sef myfrwyr cwrs harddwch a 4d (Atodiad T) fel grŵp ffocws gyda myfyrwyr o’r 

trydydd peilot (n = 8) sef myfrwyr cwrs iechyd a gofal.  Y trydydd rhaglen oedd myfyrwyr y 

Fagloriaeth Gymreig, sef cymhwyster lefel A gan Lywodraeth Cymru, yn mynychu Clwb 

Heneiddio’n Dda bob bore Llun am gyfnod o bedair wythnos er mwyn helpu rhai gyda thechnoleg 

gwybodaeth. Yn anffodus nid oedd y sesiynau hyn mor llewyrchus a’r ddwy rhaglen arall ond roedd 

llawer o le i ddysgu ar gyfer datblygiad. Roedd y sesiynau yn fwy o steil ‘galw draw’ ond mae lle i 

ddysgu a datblygu o hynny.  

 

4.5  Themâu Astudiaethau Achos 

Yn gyntaf byddwn yn mynd ati i drafod pob thema yn unigol gan ganolbwyntio lle y gwelir y 

thema benodol yn codi a’i arwyddocad. Byddwn yn mynd ati ar ddiwedd y bennod i drafod y themâu 
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ar y cyd gan roi cyd-destun iddynt yn ogystal a chanolbwyntio ar y berthynas sydd i’w weld 

rhyngddynt.  

 

 4.5.1 Thema 1 – Amser 

Thema a ddaeth i’r amlwg yn ogystal yn y themâu amlwg o’r Survey Monkey oedd amser. 

Roedd yn codi o’r cyfweliadau o dan sawl gwahanol gôd ond eto gydag sawl gwahanol ystyr gyda 

rhai yn edrych ar y profiad fel fod amser yn mynd yn rhy gyflym fel a nodir yn cyfweliad astudiaeth 

achos dau “dim ond am awr oedden ni’n gael...wel roedd awr yn fflio heibio [2a]”. Dengys hyn sut 

fod mwynhad amlwg yn dod o’r rhaglenni hyn a sut nad yw rhai yn gweld awr yn ddigon o amser i’r 

rhaglenni hyn. Caiff hyn ei gefnogi o ran cysondeb amser ymweliadau gan gyfranwyr yng 

nghyfweliad grŵp ffocws y trydydd cynllun peilot y coleg “mi fysa fo’n well yn fwy amlach [4d4]” 

ac yna cyfranwr yn ychwanegu “wrach bod y timeslots bach hirach so dani’n gallu... cael mwy o 

amser i drafod [4d2]”. Mae clywed hyn gan fyfyrwyr yn ategu at y mwynhad a gaiff y ddwy 

genhedlaeth o’r profiad hwn, yn enwedig myfyrwyr mewn coleg addysg bellach gan mai prin yw 

ymchwil PC gyda’r oedran hyn gyda llawer mwy o ymchwil yn canolbwyntio ar bontio’r 

cenedlaethau rhwng plant ifanc a phobl hŷn.  

Her arall gyda thema a welwyd mewn cyfweliad oedd y ffaith nad oes amser gorau mewn 

cartref henoed. Fel bwysleisiodd cyfwelai “be di’r amser gorau i ddod achos fod pethau’n mynd 

ymlaen, pethau gwahanol a da ni’n trio ffitio rownd [4a].” Yn amlwg mae’r her hon yn un ddiddorol 

gan nad oes ateb amlwg. Yn amlwg, mewn cartref gofal nid oes modd rheoli digwyddiadau o 

ddiwrnod i ddiwrnod ac yn sicr nid oes un amser penodol o un wythnos i’r llall yn amser hollol 

gyfleus i gynnal sesiwn gan fod pob diwrnod yn gwbl wahanol o ran gofynion a phwysau gwaith y 

staff i fedru helpu i hwyluso sesiwn.  

 

 4.5.2 Thema 2 – Costau Ychwanegol 

Thema arall sydd yn dod yn amlwg o’r cyfweliadau yw’r pryder am yr holl gostau 

ychwanegol a all wynebu ysgolion a chartrefi gofal o ganlyniad i gynnal y rhaglenni PC hyn yn 

ychwanegol i gostau arferol o ddydd i ddydd. Yn ystod yr astudiaethau achos hyn roedd y costau 

ychwanegol hyn megis costau trafnidiaeth a deunyddiau i gynnal y sesiynau yn cael ei talu gan 

Gyngor Gwynedd, ond wrth gwrs roedd yn amlwg fod y costau ychwanegol wedi’r cyfnod peilot yn 

rhwystr amlwg a oedd yn dylanwadu ar ddiwedd y cynllun yn lleoliad astudiaeth achos un ac roedd y 

ffaith nad oedd y cartref gofal ar ysgol o fewn pellter cerdded i’w gilydd yn rwystr. Yn aml roedd yn 

ddadl o fuddion/mwynhad/profiad yn erbyn y gôst a’r pwysau gwaith ychwanegol.  

Un is-thema a oedd yn gost ychwanegol oedd trafnidiaeth. Os nad oedd y lleoliadau o fewn 

pellter cerdded yna roedd cost ychwanegol yn wynebu’r raglen a hynny i’r sesiwn. Fel sonir yng 

nghyfweliad astudiaeth achos pedwar sydd yn cario’r henoed at y myfyrwyr “un broblem ydi nôl yr 

henoed [4a]” ac mae’n amlwg ei fod yn gost ychwanegol ond fan hyn gan fod aelod o staff 
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(derbynydd) yn dreifio’r bws mini, “rydym yn dibynnu ar y derbynnydd [4a]”,  mae’n golygu cael 

rhywun i lenwi rôl yr unigolyn hwnnw am y cyfnod. Daw’r her o gost ychwanegol o ganlyniad i 

drafnidiaeth yn amlwg eto yn astudiaeth achos un o’r ddau gyfweliad. Fan hyn y plant oedd yn mynd 

i’r cartref gofal ac fel dywed cyfwelydd o astudiaeth achos un “bod yr ysgol jesd tu allan o fewn gallu 

cerdded plant mwya ifanc [1b]” ac mae’n amlwg fod y ffaith fod y cyngor wedi talu yn ystod y peilot 

yn golygu modd goresgyn yr her hon ond nid yw hyn yn gwneud y rhaglen yn gynaliadwy yn ariannol 

nac modd ei wneud yn yr hir dymor os nad oes arian ar ei gyfer. Roedd yn amlwg fod meddwl am y 

cynllun hir dymor yn amlwg yn peri gofid hefyd wrth feddwl ymlaen i’r dyfodol, ac eto yn un rhwystr 

a rheswm nad oedd safle astudiaeth achos un wedi parhau wedi’r cynllun peilot, gyda cynrychiolydd 

o’r ysgol yn cwetiynnu cynaliadwyedd y math hyn o brosiect os oes cost ychwanegol o drafnifiaeth 

yn wynebu’r prosiect “potensial dyfodol y gost i gario ymlaen.[1a]” Yn amlwg ym myd addysg mae 

cyllid yn beth tynn ac wrth gwrs golygai hyn her os oes costau ynghlwm â chynnal y prosiect PC. Er 

fod cost ychwanegol ynghlwm roedd yn amlwg fod y cartref gofal yn gweld budd gan ei bod wedi 

cynnig “i wneud cyfraniad tuag at gost trafnidiaeth.[1b]” Er bod astudiaeth achos un a pedwar wedi 

pwysleisio ar yr heriau a wynebir o ganlyniad i gostau ychwanegol, mae’n bwysig edrych ar yr ochr 

arall yn ogystal. Mae’r ail astudiaeth achos wedi parhau gyda’r rhaglen PC wedi’r cyfnod peilot, ac 

mae’r ffaith fod “[y lleoliad] mond draws lôn. A bo ni’n gallu piciad yno[2a]” yn gweithio yn fuddiol 

gan nad oes angen gwynebu’r her costau trafnidiaeth.  

Cost arall a oedd yn her ychwanegol oedd os oedd dosbarth yn rhy fawr i fynd a phob un 

plentyn ac fel pwysleisiodd cyfwelai “da ni’n colli athrawes i ddysgu gweddill y dosbarth[1a]” ac yn 

naturiol o ganlyniad i hynny, mae’n debyg bod angen cost athrawes llanw neu defnyddio 

cymhorthydd fel uwch-gymhorthydd sydd hefyd yn gost ychwanegol ar yr ysgol. Cost ychwanegol 

arall a ddaeth yn amlwg yn astudiaeth achos pedwar oedd yr hyn yr oeddynt hwy yn ei gynnig yn 

ychwanegol i’r sesiynau, ond wrth gwrs nid oedd y pethau hyn yn bethau angenrheidiol er mwyn 

cynnal sesiynau PC llwyddiannus ond yn hytrach yn ychwanegu at y boddhad. Roedd un o raglenni 

astudiaeth achos pedwar yn cynnig cinio i’r myfyrwyr a’r pobl hŷn, “mae hynny yn gost bach 

cuddiedig, ond rydym yn lwcus fod gennym gronfa tuag ato.[4a]” Trwy weld y budd gall pryd o fwyd 

ei wneud “dwi’n meddwl ei fod o’n bwysig fo’r myfyrwyr yn bwyta gyda’r henoed. Mae hynny yn 

addysg i’r myfyrwyr” [4a]. Mae ymchwil penodol sydd yn edrych ar y berthynas rhwng y genhedlaeth 

hŷn ag iau wrth fwyta yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Abertawe (Butler, cyswllt personol 05/08/19) 

sydd yn edrych ar yr effaith a all cyd-fwyta rhwng gwahanol oedrannau gael unrhyw fuddion. O 

astudiaeth achos pedwar yn unig gwelwn buddion o gyd-fwyta rhwng y ddwy genhedlaeth megis 

sgyrsiau yn cael ei cynnal heb anngoaeth ffurfiol a myfyrwyr a pobl hŷn yn dysgu o’i gilydd. Yn 

ogystal â hyn, roedd boddhad amlwg o’r cyfle i gael sgwrs dros bryd o fwyd.  

Yn ogystal fel welir yn Atodiad P nid oes costau ychwanegol o reidiol bob tro a mae’n gwbl 

ddibynnol ar beth yw’r sesiynau a’r gweithgareddau. Mae modd osgoi costau gan amlaf gan os nad 

yw’r gefnogaeth ariannol ar gael mae modd gwneud sesiynau rhad iawn. 
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Dengys y costau ychwanegol hyn gall y gost ychwanegol angenrheidiol megis trafnidiaeth 

neu dewisol megis pryd bwyd amharu ar cynaliadwyedd rhaglen PC a pa mor lwyddiannus mae 

lleoliad wrth weithredu’r math hwn o gynllun yno. 

 

 4.5.3  Thema 3 – Niferoedd 

Yn amlwg, roedd rhai ysgolion yn delio â niferoedd uchel o blant ac o ganlyniad roedd 

gormod o blant i bob un fynychu pob sessiwn. Ond eto, mewn rhai rhaglenni nid oedd digon o bobl 

hŷn chwaith ac roedd hyn yn ddau her a oedd yn wynebu gweithredu’r rhaglenni hyn.  

Roedd niferoedd yn her a oedd yn wynebu astudiaeth achos un, dau a tri yn rannol a’r prif 

reswm am hyn oedd y nifer o blant mewn dosbarth. Golygai hyn gan amlaf nad oedd pawb o fewn y 

dosbarth yn cael cymryd rhan ac yn amlwg nid oedd hyn yn deg gyda disgyblion yn colli allan ar y 

cyfle. Yn astudiaeth achos un, fel nododd cyfwelai, roedd ganddynt “athrawes oedd yn gyfrifol am dri 

deg[1a]” ond dim ond “rhyw ddeuddeg o blant yn cymryd rhan[1a].” Yn amlwg roedd hyn yn golygu 

nad oedd pob plentyn yn cael yr un cyfle ond hefyd i’r lleoliad hwn roedd yn golygu her cost 

ychwanegol drwy sicrhau athro i’r plant nad oedd yn mynychu’r sesiwn. Yn lleoliad yr ail astudiaeth 

achos roedd y sefyllfa eto yn debyg yn ystod y peilot, fel nodir y cyfweliad, lle roedd “yr un wyth 

plentyn yn cael mynychu[2a]” ond er hyn, ers y peilot maent wedi treialu rota “so bo chi’n mynd a 

saith [plentyn] gwahanol bob wythnos.[2a]” Mae’n amlwg fod dewis os mai cadw at yr un rhai neu 

gwneud rota sydd orau gan ei fod o’n bwysig ceisio rhoi’r profiad i’r nifer mwyaf o blant y medrwch 

chi ond wrth newid y plant rydych yn colli’r elfen holl bwysig o ddatblygu perthynas rhwng yr 

henoed a’r plant. Roedd y trydydd astudiaeth achos hefyd yn gwneud elfen o rota, fel dywed cyfwelai 

“yr heriau oedd nifer o blant oedd yn gallu mynd ar un tro... mi fasa cael mynd a pob plentyn pob 

wythnos di bod yn wych [3a]” ac drwy’r elfen o rota mae’r plant yn colli’r cyfle i fagu perthynas gref 

ac yn ôl cyfwelai  “sa’n well petasen nhw yn cael mwy o gyfle i fagu perthynas” [3c].  

Her cydbwysedd sydd yn her arall gyda niferoedd pan fod nifer uchel o blant a nifer cymharol 

isel o bobl hŷn. Yn astudiaeth achos tri nid oedd digon o henoed yn cymryd rhan yn y rhaglen, a gan 

bod pobl hŷn yn wael ar adegau ac o ganlyniad roedd niferoedd yn medru bod yn isel, fel nodir 

cyfwelai, “we managed to get eight in the end, but it fluctuated between sessions[3ch]” a hefyd fel 

nododd Swyddog PC yn ei log wythnosol [3d] ar adegau bod llai o oedolion oherwydd salwch ac 

roedd hynny yn naturiol effeithio ar ddeinameg y sesiynau a hefyd nododd cyfwelai sut bod angen 

“mwy o henoed [3c]” gan yn aml yn astudiaeth achos tri nid oedd cyfle i’r plant fod mewn sefyllfa un 

wrth un nag dau wrth un hyd yn oed ac roedd hyn yn amharu lwyddiant y sesiynau. 

 

 4.5.4 Thema 4 – Hyblygrwydd a Chefnogaeth 

Y pedwerydd thema sydd wedi dod yn amlwg mewn sawl cyfweliad yw pwysigrwydd 

hyblygrwydd a chefnogaeth er mwyn gweithredu’r rhaglenni hyn yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy. 

Roedd hyn yn dod yn amlwg o’r cyfweliadau, ond yn ogystal roedd diffyg cefnogaeth ac 
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hyblygrwydd hefyd yn amlwg fel un o resymau na wnaeth astudiaeth achos un barhau wedi’r cynllun 

peilot.  

Yn astudiaeth achos un roedd yn amlwg fod y cartref cynllun gofal ychwanegol yn awyddus 

iawn i barhau wedi’r cyfnod peilot ond nad oedd cefnogaeth gref yn dod gan brifathro’r ysgol gyda’r 

“prifathro ddim rili yn ofnadwy o awyddus i roi mwy o waith ar yr athrawes ddosbarth lly [1b]” ac fel 

dywedodd y prifathro y cyfwelai o astudiaeth achos tri “dydio ddim yn rhywbeth dwi’n ei weld yn 

gynaliadwy drwy’r flwyddyn yn wythnosol [3a].” Mewn unrhyw raglen PC mae’n bwysig fod y ddwy 

ochr sef yr ysgol a’r cartref gofal yn yr achos hwn yn gefnogol o’r prosiect ac yn ysgwyddo’r baich 

neu ni all y cynllun fod yn llwyddiannus. Heb gefnogaeth o’r ddwy ochr mae’n debygol y buasai’r 

canlyniad yn debyg i’r hyn a ddigwyddodd yn Astudiaeth Achos Un sef y dim parhad i’r cynllun.  

Yng nghyfweliad o astudiaeth achos pedwar wrth drafod y gwahanol raglenni sydd ganddynt 

hwy roedd yn amlwg fod y cyfwelai hwn yn gweld fod hyblygrwydd a chefnogaeth y rhai hynny oedd 

yn gyfrifol am hwyluso’r rhaglenni yn allweddol at lwyddiant y rhaglen benodol. Wrth drafod ei 

prosiect cyntaf sef ymweld a chartref gofal lleol i gynnig triniaethau gwinedd dywedai “ma hyn yn 

allweddol, fod y tiwtor sydd yn dysgu fo [y cwrs] yn hyblyg ac yn gweld gwerth iddo. [4a]” Dengys 

hyn sut fod cael yr hyblygrwydd a’r gefnogaeth ychwanegol gan diwtor y cwrs penodol hwnnw yn 

hanfodol er mwyn llwyddiant y rhaglen. I’r gwrthwyneb dywedai sut nad oedd “yr hyblygrwydd yno 

[4a]” gyda’r tiwtoriaid a oedd yn cyd-lynu’r prosiect technoleg gwybodaeth ac “oedden nhw fel nad 

oedden nhw yn cynhesu at y syniad [4a].” Pwysleisia 4a ei bod yn grediniol fod hyn wedi cyfrannu at 

fethiant y rhaglen benodol honno.  

Yn astudiaeth achos tri roedd yn amlwg fod y brifathrawes yn gweld fod y staff wedi 

cyfrannu at lwyddiant y prosiect “y staff yn frwdfrydig am y prosiect ac yn barod i fod yn rhan ohono. 

Eu bod nhw yn hapus i barhau gydag unrhyw drefniadau sydd wedi ei gwneud. Mae pawb sydd wedi 

bod yn ymwneud gyda’r prosiect wedi bod yn gefn mawr ac yn gefnogol iawn o’r prosiect [3a].” Yn 

amlwg, pwysleisir hyn eto bwysigrwydd y gefnogaeth er mwyn sicrhau llwyddiant i’r prosiect.  

 

 4.5.5 Thema 5 – Pwysau Gwaith Ychwanegol 

Yn ystod yr astudiaeth achos hwn roedd pob astudiaeth achos yn derbyn Swyddog PC am y 

cyfnod ac roedd y swyddog hwn yn hwyluso’r sesiynau a threfnu’r sesiynau, y gweithgareddau a 

phopeth arall a oedd ynghlwm a’r sesiynau. Roedd yn amlwg fod llawer yn ofni parhau wedi y peilot 

gan eu bod yn ymwybodol fod y faich am ddisgyn ar rhywun arall. Golygai hyn wedi’r cyfnod peilot 

fod y cyfrifoldeb hwn yn waith ychwanegol i ofynion swydd arferol unigolyn. 

Yn astudiaeth achos un roedd hyn yn amlwg yn peri gofid i’r cartref gofal “dwi ddim yn 

gwybod o ran symud ymlaen os oes yna ffordd dros yr her o math o gydlynydd mewn rhyw rôl 

arbennig sydd yn gallu hwyluso y broses lly [1a]” a gyda’r ysgol yn ofni unwaith fod y cydlynydd 

wedi’i golli “unwaith mae’r person yna o’r jig-so yn mynd sy’n ychwanegol, mae’n cael ei 
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drosglwyddo, i gyd yn cael ei drosglwyddo i’r ysgol [1a]” Trwy weld yr heriau hyn lle nad oes 

cefnogaeth ychwanegol i drefnu mae’n faich ychwanegol.  

 

4.6       Casgliad Themâu’r Astudiaethau Achos 

Roedd cyfanswm o 19 thema yn dod i’r amlwg trwy’r traethawd gyfan hwn gyda gwahanol 

themâu yn dod yn amlwg o’r yr adolygiad llenyddiaeth (Adran 2.6), holidauron ar-lein (Adran 4.3), 

a’r cyfweliadau gyda rhanddeilliad (Adran 4.5). Roedd pum thema o’r adolygiad, wyth o’r holidaurol 

a pump o’r cyfweliadau yn yr astudiaethau achos.  Roedd themâu megis amser, hyblygrwydd a 

chefnogaeth staff a potensial PC heb ei wir ddeall yn dod yn amlwg mewn mwy nag un dadansoddiad 

thematig. Roedd y themâu yn ogystal yn dod ynghyd wrth i fwy nag un thema drafod pethau tebyg. Er 

mwyn cael gwell syniad o’r holl themâu a medru canolbwyntio ar y prif themâu aethpwyd ati i 

grwpio’r themâu i gyd at ei gilydd. Trwy wneud map meddwl ar gyfres o bapurau daethpwyd yn 

amlwg y cysylltiadau rhwng y themâu yn ogystal a lle roedd gor-gyffwrdd themâu yn digwydd. O’r 

cyfanswm o 18 thema trwy gydol yr ymchwil daethpwyd i gasgliad o bum prif thema lle roedd yr is-

themâu yn gysylltiedig â hwy.  

Gwelir yn ffigwr 7 sut y cysylltir y themâu at ei gilydd i wneud chwe prif thema sef 

Anwybodaeth, Academaidd, Pwysigrwydd Hwylusydd, Annogaeth Strwythurol, Pwysigrwydd 

Anybwybodol a Potensial heb ei wir ddeall. Er bod yr is-themâu oll wedi ei trafod yn barod, dengys y 

casgliad hwn sut fod cysylltiad a plethu rhwng y themâu hyn. 

Er bod lefel gweithgaredd PC o fewn cymunedau yn dod yn fwy cyfarwydd a mwy 

poblogaidd o ganlyniad i raglenni teledu megis Hen Blant Bach  (S4C, 2016-2018). Mae rhaglenni 

eraill fel “The Toddlers the Took on Dementia” (BBC Wales, 2018) a  “Old People's Home for 4 Year 

Olds” gan Channel 4 yn Lloegr (Bristol, 2017; Newcastle, 2018)  a ABC Awstralia (2019) yn tueddu i 

ganolbwyntio ar oedran pnat o’r un math ac mae angen ehangu’r meddylfryd PC. Trwy newid y 

meddylfryd am PC a deall fod y potensial yn ddi-ddiwedd mae modd gwneud cymunedau yng yn fwy 

oed-gyfeillgar. Er nad oedd y thema hon yn gysylltiedig ac unrhyw prif thema arall teimlwyd ei fod 

yn bwysig ei gynnwys oherwydd ei arwyddocâd 

 Dim ond un is-thema nad oedd yn addas i’r un o’r grwpiau prif themâu a’r is-thema hwnnw 

oedd potensial PC heb ei wir ddeall. Er hyn mae’r thema potensial PC heb ei wir ddeall yn hynod 

bwysig gan fod adroddiadau diweddar fel Healing the Generational Divide (APPG, 2019) hefyd yn 

cefnogi’r math hyn o ganfyddiad a fod y cysyniad o PC lawer mwy na mynd ati i wneud prosiectau. 

Ffigwr 7 

Map themâu. 



74 
 

 

 

 

4.6.1  Anwybodaeth 

Caiff y thema ‘anwyboadeth’ ei greu o ddau is-thema sef diffyg gwybodaeth a ddaeth yn 

amlwg o’r ymatebion o’r holiaduron a pwysigrwydd paratoi ac addysgu a ddaeth yn amlwg o’r 

dadansoddiad thematig a wnaed yn yr adolygiad or llenyddiaeth (penod 2). Golygai hyn nad oes digon 

o ymwybyddiaeth ynghylch a sut i darganfod neu ddechrau prosiectau PC. Gan bod llawer o’r 

prosiectau hyn yn cael ei cynnal ym myd addysg mae hynny yn cyfrannu tuag at y rheswm nad oes 

llawer o bobl mewn bywyd o ddydd i ddydd yn ymwybodol lle i fynd i fedru cyfrannu. Golygai 

pwysigrwydd paratoi ac addysgu yn ogystal y pwysigrwydd i baratoi’r ddwy genhedlaeth ar gyfer y 

prosiectau hyn, fel sydd wedi’i drafod yn ystod y traethawd hwn un ffordd o wneud hyn o ochr y 

genhedlaeth ieuengaf yw cynnig sesiwn Ffrindiau Dementia. 

 

4.6.2 Academaidd 

Y prif thema nesaf yw ‘academaidd.’ Yr unig is-thema unigol oddi tan y thema hwn yw 

costau ychwanegol sy’n wynebu sawl ysgol oherwydd y cyfradd anghenrhidiol ar gyfer staff a 

disgyblion, yn enwedig i fynd a plant oddi ar y safle. Gall hyn olygu, ar adegau, gorfod staffio mwy 



75 
 

sy’n gostau ychwanegol i’r ysgol yn enwedig ysgolion bychain. Buasai hyn efallai yn lai o bryder 

mewn ysgolion safleoedd ar y cyd sydd gyda mwy o staff i fedru rhannu’r baich ar gyfer prosiectau 

o’r math hyn. Côst ychwanegol arall a all wynebu ysgolion yw trafnidiaeth, yn enwedig os nad yw’r 

cartref gofal ddigon agos i’r plant gerdded yno.  

Gobaith ychwanegol hefyd gyda Cwricwlwm i Gymru (Donaldson, 2015) yn dod i rym yn 

2022 y bydd mwy o ysgolion yn gweld gwerth mynd ati i wneud prosiectau PC. 

 

 4.6.3 Hwylusydd 

 Mae’r tri is-thema sy’n dilyn yn gor-gyffwrdd â dwy brif thema sef ‘academaidd’ a 

‘pwysigrwydd hwylusydd.’ Y tri is-thema sy’n gor-gyffwrdd â’r ddwy thema hon ydi ‘swyddog 

hwyluso’, ‘hyblygrwydd a chefnogaeth staff’ a ‘pwysau gwaith ychwanegol’. Mae’r tri thema hyn yn 

ogystal yn gysylltiedig gan eu bod yn amharu ar ei gilydd. Soniwyd am swyddog hwyluso yn y 

cyfweliadau ac yn yr atebion holiaduron lle mae unigolion yn gweld cael swyddog hwyluso fel darn 

hynod bwysig er mwyn sicrhau cynaliadwyedd prosiectau yn ogystal a’u trefnu a’u hwyluso i 

ddigwydd yn y man cyntaf. Aiff hyn a ni ymlaen at thema arall sydd oddi tan y ddau thema hyn sef 

‘pwysau gwaith ychwanegol’ lle os nad oes swyddog sy’n benodol ar gyfer hwyluso’r math hyn o 

brosiectau mewn lleoliad, yn naturiol, mae’r pwysau gwaith ychwanegol yn cael ei basio ymlaen i 

rhywun arall boed hynny yn aelod o’r staff ysgol neu yn y cartref neu rhywun o fewn y gymuned. Er 

hyn fel soniwyd yn un o’r cyfweliadau gan amlaf mae’r pwysau gwaith ychwanegol oll yn disgyn ar 

athro neu athrawes sy’n effeithio yr ysgolion yn y pendraw. Gall hyn amharu ar gynaliadwyedd 

prosiectau gan ei fod yn amharu ar lwyth gwaith unigolyn. Er bod cadw’r gweithgareddau a’r 

prosiectau mor syml a sydd bosibl o gymorth i hyn mae dal yn bwysau gwaith ychwanegol ar 

unigolyn os yw’n golygu ei fod yn ychwanegol i’w gofynion gwaith arferol. Aiff hyn a ni ymlaen at y 

trydydd thema sydd o dan y ddau thema ‘academaidd’ a ‘pwysigrwydd hwylusydd’ sef ‘hyblygrwydd 

a chefnogaeth staff.’ Daeth yr is-thema hon yn amlwg yn y cyfweliadau. Mae hyblygrwydd yn hynod 

o bwysig mewn prosiectau PC gan nad oes modd trefnu popeth yn union fel y disgwyliadau bob tro. 

Mae hyblygrwydd a chefnogaeth staff yn ddau beth sy’n cyfrannu tuag at lwyddiant prosiect ond 

hefyd yn cyfrannu tuag at gynaliadwyedd y prosiect yn y pendraw.  

Daw pedwar is-thema ychwanegol oddi tan ‘pwysigrwydd hwylusydd’ sef ‘ymgynnwys y 

ddwy genhedlaeth’, ‘cydbwysedd niferoedd’, ‘amser’ a ‘pwysigrwydd trefnu’. Daw’r is-themâu hyn 

oddi tan y thema hwn gan mai’r hwylusydd sydd gan amlaf yn gyfrifol am sicrhau fod rhain yn cael ei 

gwireddu. Mae ymgynnwys y ddwy genhedlaeth yn rhywbeth hynod o bwysig sy’n aml yn cael ei 

anghofio os nad yw’r hwylusydd yn naturiol. Mae’n bwysig sicrhau bod anghenion pawb yn ceisio 

cael ei gwireddu o’r prosiectau hyn. Er nad oes ateb cywir i’r ddwy is-thema ‘amser’ a ‘cydbwysedd 

niferoedd’ mae yn bwysig bod hwylusydd neu trefnydd y prosiect yn ystyried y canlynol i ddarganfod 

beth sy’n gweithio orau i’w prosiect nhw. Mae’n bwysig cofio bod pob prosiect yn wahanol felly nid 

yw’n fater o drefnu’r un peth i bob prosiect. Aiff hyn a ni ymlaen i’r pedwerydd ar olaf oddi tan y 
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thema ‘pwysigrwydd hwylusydd’ sef ‘pwysigrwydd trefnu’ ac er bod cadw’r gweithgareddau ac ati 

yn syml yn gweithio yn wych ar gyfer prosiectau PC mae’n hynod bwysig fod trefnu’r prosiectau yn 

cael ei gwneud yn gywrain cyn y prosiect ac yn ystod y prosiect.  

 

 4.6.4 Annogaeth Strwythurol 

Prif thema arall yw ‘annogaeth strwythurol’ sy’n trafod ‘dylanwadau cyfryngau’ a hefyd 

‘polisïau cenedlaethol.’ Trwy gael annogaeth o rhywle arall mae’n gymorth mawr er mwyn annog 

ysgolion, cartrefi gofal a chymunedau i fynd ati i gymryd rhan mewn prosiectau PC. Un dylanwad 

mawr oedd rhaglenni sydd wedi cael ei dangos ar y teledu fel Hen Blant Bach (2016) a oedd wedi 

dangos symlrwydd dod a dwy genhedlaeth at ei gilydd, y boddhad a’r buddion a fe annogodd hyn i 

lawer fynd ati i sefydlu prosiectau o’r fath. Cymorth arall er mwyn medru cael prosiectau wedi’i 

sefydlu yw ‘polisïau cenedlaethol’ megis dylanwad cwricwlwm Donaldson (2015) sy’n dod i rym yn 

2021. Gan fod prosiectau PC yn cwrdd a sawl dyhead o fewn y cwricwlwm mae’n annog ysgolion i 

fynd ati i gyflwyno’r mathau hyn o brosiectau heb deimlo ei fod yn faich mawr ar ben popeth arall 

sydd angen ei gwblhau yn barod mewn blwyddyn academaidd. Gall polisïau cenedlaethol gael 

dylawnwad ar sawl mudiad i fynd ati wedi deall pwysigrwydd y math hwn o waith. 

   

 4.6.5 Pwysigrwydd Anymwybodol  

Oddi tan y prif thema olaf sef pwysigrwydd anymwybodol mae tri is-thema sef boddhad y 

ddwy genhedlaeth, cydwybod cymdeithasol a traddodiad. Mae’r tri is-thema hon yn bethau sy’n aml 

iawn yn cael ei anghofio neu ddim yn cael ei hystyried ond er hyn yn hynod bwysig gan eu bod yn 

gyfraniad llawer mwy na’r disgwyl. Mae’r rhain yn annog pobl i fynd ati i wneud prosiectau fel PC 

sy’n bethau ychwanegol i’w bywydau o ddydd i ddydd oherwydd eu bod yn teimlo dyletswydd 

cymdeithasol a traddodiadol bod prosiectau o’r math hyn yn bwysig. Heb y pwysigrwydd 

anymwybodol hwn nid yw unigolion yn teimlo’r hanfodrwydd iddynt fynd ati i wneud prosiectau fel 

hyn a heb hynny nid yw’r niferoedd ar gael ar gyfer hwyluso sesiynau a’u cynnal ond ychwaith ar 

gyfer eu mynychu. 

 

4.6.6    Potensial pontio’r cenedlaethau heb ei wir ddeall. 

Er nad yw’r is-thema potensial heb ei wir ddeall wedi ei drafod ynglwm â’r themâu eraill gan 

nad yw cweit yn cyd-fynd a hwy ond yn cyd-fynd yn dda a’r cam nesaf yng nghasgliad y canlyniadau 

sef nad yw gwir botensial PC wedi ei ddeall ac o ganlyniad i hynny mae angen model a strwythur er 

mwyn cael gweledigaeth glir. Fel gyfeirwyd tuag ato wrth edrych ar addasiad Bryer ac Owens (2019) 

o lefelau strwythurau PC Kaplan (2004) tydi pobl yn aml iawn ddim yn anelu tuag at y lefelau uchaf 

ond er hyn yn teimlo eu bod yn cyrraedd yr uchaf allant o ran PC. Mae PC yn fwy na dod a pobl at ei 

gilydd ond mae’n weledigaeth i newid cymdeithas yn y pendraw. Gall cynllunio, economi a sawl 
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adran arall ystyried pwysigrwydd PC a sut y gallant hwy fyd i’r afael o newid pethau bychain o ddydd 

i ddydd er mwyn gwireddu gwir botensial PC.  

Is-law byddaf yn cyflwyno model i Gymru a all ddechrau arwain Cymru tuag at wlad sydd 

gyda’r meddylfryd PC sy’n ceisio cyrraedd ei wir botensial a fydd, mewn amser, yn gymorth i herio 

oedraniaeth.  

 

4.7 Model Pontio’r Cenedlaethau i Gymru.  

 

Ffigwr 8 

Model Gweithredu Pontio’r Cenedlaethau. 

 

 

 

Dengys y model uchod (Ffigwr 8) bod angen sawl agwedd er mwyn cael prosiectau PC 

llwyddiannus a bod angen tri lefel er mwyn bod yn llwyddiannus. Y lefel cyntaf yw’r lefel bersonol 

pan fo unigolion gyda cydwybod cymdeithasol ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd i bobl o bob 

oedran gymdeithasu.  

Mae amser yn plethu rhwng y ddau lefel sef personol a chymunedol gan yn aml o fewn 

cymuned mae llawer yn trafod sut nad oes amser i wneud pethau ac o fewn ysgolion yn benodol nid 

oes amser i gyflawni’r cyfan sydd angen. Ar lefel bersonol mae unigolion yn gweld nad oes amser 

ganddynt i wneud pethau ychwanegol ar ben yr hyn maent eisoes yn wneud. Mae angen gweithio ar 

newid y meddylfryd a gweld gwerth i’r amser mae rhywun yn ei roi i brosiect PC.  
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Ar y lefel gymunedol mae’n bwysig cael unigolion sy’n hwyluso ac yn trefnu’r prosiectau 

hyn er mwyn sicrhau eu bod yn llwyddiannus ac yn gweithio. Daw traddodiad yn ogystal fewn i hyn 

gan fod gwneud rhywbeth yn draddodiad yn un ffordd o gael rhywbeth yn gynaliadwy. Os yw 

unigolion yn gweld gwerth cymdeithasol traddodiadaol mae’n gymorth i’w ymwneud a PC.Y lefel 

uchaf ceir dylanwadau ar lefel cenedlaethol; sef polisïau llywodraethol, cwricwlwm ym maes addysg 

a dylanwad cyfryngau cenedlaethol ar gyrraedd y nod a chael mwy yn cymryd rhan mewn 

gweithgareddau PC.  

Dengys y model hwn nad yw cyrraedd gwir botensial PC yn bosibl heb weithredu ar pob lefel 

gan gychwn ar lefel personol a dylanwadu unigolion i fynd ati, a dros amser byddai hynny yn ei 

wneud yn rhan o draddodiad cymdeithas sy’n ein dod at ein ail lefel. Yn ail, ar lefel gymunedol 

byddai’n bwysig cael hwylusydd ac yn bwysig sicrhau bod trefniadau yn ei lle i sicrhau ffyniant i’r 

prosiectau ac i botensial y prosiectau a PC o fewn cymunedau. Ar y lefel uchaf mae cenedlaethol a 

dyma, efallai, y lefel sydd gyda’r mwyaf o bŵer i wneud y newidiadau hynny sydd eu hangen er 

mwyn cyrraedd y lefelau uchaf o weithredu PC fel awgrymodd Bryer ac Owens (2019). Ond yn 

bwysicach oll, mae’n hanfodol pwysleisio bod angen y dair lefel yn y model hwn er mwyn cyrraedd y 

nôd o weithredu o fewn lefel saith yn y model gan Bryer ac Owens (2019). 

Mae’r model hwn yn synthesis o’r hyn sydd ei angen ar gyfer prosiectau llwyddiannus ond er 

hyn mae’n rhoi’r weledigaeth i Gymru fedru symud ymlaen i wneud mwy o brosiectau PC a wnaiff 

yn y pendraw wneud cymunedau sy’n gymhwysol o bob oedran a fydd o fudd i herio unigrwydd ac 

oedraniaeth.  
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PENNOD 5  - TRAFODAETH 

 

Dwy awen nad yw’n deall,  

Naill un felystra’r llall. 

                                            Dic Jones 

 

 

5.1  Cyflwyniad 

Bydd y bennod olaf yn mynd rhagddi i drafod prif ganfyddiadau’r ymchwil gan ffocysu ar 

bosibiliadau ymchwil pellach yn ogystal ag ystyried y themâu sydd wedi dod yn amlwg gan drafod 

ymhellach ar y themâu hynny. Mae’r canfyddiadau yn dangos y themâu sy’n ymwneud â phobl yn 

cymryd rhan mewn rhaglenni PC ond yn ogystal beth sy’n ei rhwystro nhw. Drwy edrych ymhellach 

ar y themâu a ffocysu ar sut i oresgyn y rhwystrau a’r heriau sy’n gwynebu rhaglenni PC yna mae 

modd gweithio i’w cael yn fwy hygyrch, yn fwy cynaliadwy a derbyn nid yw’r un dull yn addas ar 

gyfer pob rhaglen PC ond gobeithiwn y bydd y canfyddiadau yn gallu cael ei defnyddio fel arweiniad 

i eraill wrth ystyried rhaglenni o’r math hyn.  

Y gobaith yw bod yr ystod o dulliau ansoddol o fewn y gwaith hwn wedi cefnogi mewn welediad a 

gweledigaeth newydd fydd gyda’r potensial i drawsnewid cymdeithasau a mudiadau mewn modd sy’n 

gefnogol i PC. Trwy ddatblygu y model Gweithredu Pontio’r Cenedlaethau bydd modd mynd ati i 

annog mwy o gyfleoedd PC cynaliadwy ac yn y pendraw er mwyn byw mewn cymdeithas sy’n gwbl 

naturiol gyda PC.   Gall y canfyddiadau o’r ymchwil hwn gyfrannu tuag at bod yn gymhorth yng 

Nghymru ar lawr gwlad ac ar lefel cenedlaethol yn lywodraethol trwy ddysgu unigolion sut i fynd ati 

ond hefyd beth yw’r rhwystrau a’r heiriau sy’n wynebu prosiectau PC a sut i’w hosgoi er mwyn 

sicrhau cynaliadwyedd a hygyrchedd. 

 

5.2  Addysg 

Trafodwyd yn y bennod gyntaf am sut y gall prosiectau PC fod yn addas iawn ar gyfer 

cyrraedd sawl un o’r gofynion yng nghwricwlwm newydd Cymru (Donaldson, 2015). O ganlyniad i 

hyn gall ysgolion llawn fanteisio ar brosiectau PC gan sicrhau eu bod yn cyrraedd y cyrhaeddiannau 

angenrheidiol blynyddol sydd o fewn y cwricwlwm gyda PC yn helpu’r ysgolion i gyrraedd pump o’r 

chwe maes dysgu a phrofiad trwy deilwra’r sesiynau ar gyfer y meysydd dysgu a phrofiad megis 

iechyd a lles, ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, celfyddedol mynegiannol a dyniaethau.  

Mae’r pwysau sy’n wynebu athrawon yn gynyddol i sicrhau eu bod yn cwblhau gofynion y 

cwricwlwm ond gyda prosiectau PC yn cyrraedd mwy nag un i’r gofynion mae’n ffordd i athrawon 

gyrraedd sawl agwedd o ofynion y cwricwlwm. Er hyn, yn y cyfweliadau daeth yn amlwg fod cael 
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athrawon a oedd ddigon cefnogol o’r syniad yn gymorth mawr iawn ac o ganlyniad i hynny yn fwy 

parod i roi’r gwaith ychwanegol i sicrhau bod y prosiect yn digwydd o wythnos i wythnos.  

Y tu hwnt i gwricilwm newydd Cymru (Donaldson, 2015) un datblygiad o fewn addysg gyda 

phrosiectau PC rydym wedi ei weld dros y flwyddyn ddiwethaf yw llawlyfr sydd wedi ei greu ym 

Mhrifysgol Bangor ar y cyd â Phontio sef canolfan gelfyddydau’r Brifysgol i ddatblygu llawlyfr ar 

gyfer myfyrwyr y Fagloriaeth Gymreig – Corneli Cudd. Nod y prosiect penodol hwnnw yw cyflwyno 

cerddoriaeth i unigolion ynysig o fewn cymdeithas. Yn dilyn cynnal prosiectau llwyddiannus 

penderfynwyd gweithio ar lawlyfr i’w gyflwyno i ysgolion ar gyfer mis Medi 2019 i’w cyflwyno ar 

gyfer disgyblion. Drwy gyflwyno prosiectau sy’n PC fel rhan o waith disgyblion mae’r cynyddu’r 

gallu i’r prosiectau fod yn fwy cynaliadwy.  

 Yn dilyn yr ymchwil yn lleoliad astudiaeth achos pedwar mae prosiectau PC wedi eu 

cyflwyno o fewn maes llafur y coleg addysg bellach penodol hwnnw a drwy wneud hynny maent yn 

cynyddu cynaliadwyedd y prosiect trwy ei wreiddio yn rhan anatod o fywyd addysgol myfyrwyr 

addyg bellach o un flwyddyn i’r llall yn y coleg. Yn ogystal, drwy asesu’r myfyrwyr ar y prosiectau, 

boed hynny yn sut maent yn cymryd rhan yn ystod y sesiynau neu yn ddarn ysgrifennedig yn dilyn y 

sesiynau mae modd cadw golwg ar y prosiect a hefyd sicrhau ei fod yn llwyddiannus. 

Er hyn, er bod rhai ysgolion yn cymryd y camau i gyflwyno’r prosiectau penodol hyn i fewn 

yn y meysydd llafur mae’n bryd i Lywodraeth Cymru gydnabod rol penodol PC o fewn y cwricwlwm 

gan annog ysgolion i gymryd rhan. Er hyn mae Pwyllgor yn y Cynulliad wedi commisynnu 

ymgynghoriad ac fe fydd ymateb y Llywodraeth i argymhellion yr adroddiad hwn yn allweddol. 

Cafodd yr adroddiad ei gyhoddi yn Ebrill 2019 ac nid oes unrhyw ohebiaeth ynghylch y camau nesaf 

mae’r llywodraeth am ei dilyn yma yng Nghymru. 

Mae hi hefyd yn bwysig iawn i ddysgu plant am heneiddio a phobl o wahanol oedrannau er 

mwyn herio oedraniaeth mewn cymdeithas modern. Fel sonwyd, un ffordd dda o gyflwyno y 

drafodaeth, yn enwedig am Ddementia, mewn addysg yw trwy sesiwn wybodaeth Ffrindiau Dementia 

gan y Gymdeithas Alzheimer’s sydd wedi’i teilwra yn arbennig ar gyfer plant o wahanol oedrannau. 

Gall cychwyn y drafodaeth gyda’r mathau hyn o sesiynau gwybodaeth a phrosiectau PC gyfrannu 

tuag at leihau’r niferoedd o oedraniaeth trwy normaleiddio pobl hŷn a heneiddio ym myd addysg. Er 

hyn dim ond canran bychan o bobl hŷn sy’n datblygu Dementia ac felly mae’n bwysig gwneud hynny 

yn glir yn ogystal gan drafod heneiddio yn gyffredinol ond yn ogystal mae prosiectau o’r math hyn yn 

dangos faint o debygrwydd sydd rhwng pobl o bob oedran a mae hynny hefyd i’w ddathlu. 

 

5.3  Potensial yn Ddi-ddiwedd 

Fel soniwyd ym mhennod dau, teimlir rhai sydd ynghlwm â phrosiectau o’r math hyn nad yw 

gwir botensial PC heb ei wir ddeall eto. Mae hynny yn wir mewn sawl agwedd ac mae’n bwysig 

newid y meddylfryd a dechrau meddwl ar sut mae modd cyflwyno PC mewn mwy o agweddau 

cymdeithasol na dim ond o fewn addysg.  
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Nid oes rhaid i weithgareddau PC fod yn rhai sy’n cael ei cynnal yn unig gan ysgolion neu 

cartrefi gofal, mae modd iddynt weithio yn ogystal mewn cymunedau. Un engraifft lwyddiannus o 

hyn yw caffi PC a sefydlwyd mewn cymuned yng Nghilgwri a wedi ei gynnal gan Brifysgol John 

Moores (LJMU) yn Lerpwl (Boyd, 2019). Pwrpas y prosiect penodol hwn oedd fod y genhedlaeth hyn 

yn cael y cyfle i ddysgu sgiliau pwysig bywyd megis coginio, gwnio botymau ar grysau, trwsio twll 

mewn teiar beic a sawl sgil bywyd defnyddiol arall. Nid yn unig roedd y math hwn o brosiect yn agor 

drysau o sut y gall prosiectau PC weithio fel rhan o gymuned ond yn ogystal roedd yn aml-

genedlaethol. Gan amlaf gwelir prosiectau PC yn rhai sy’n benodol ar gyfer y genhedlaeth iau a’r 

genhedlaeth hŷn. Yn y prosiect penodol hwn roedd y plant yn mynychu sesiynau’r caffi gyda’u rhieni 

a’r genhedlaeth hŷn yn cael y cyfle i addysgu’r plant a’u rhieni. Dengys hyn fod y potensial sydd gan 

brosiectau PC yn fwy na y prosiectau sydd fwyaf cyffredin a hefyd y prosiectau a gynhesodd 

calonnau gwilwyr rhagleni yng Nghymru gyda Hen Blant Bach (2016-2018) ac ym Mhrydain gyda 

Old People’s Home for Four 4 Olds (2017).  Mae angen gwaredu’r cysyniad mai y ddau begwn o ran 

oedran sydd ei angen ar gyfer prosiectau PC a threfnu gweithgareddau a all ymgynnwys mwy na dwy 

genhedlaeth. Yn ogystal, mae angen cynnal ymchwil sy’n edrych ar brosiectau aml-genedlaethol a 

hefyd edrych ar fwy o brosiectau y tu hwnt i waliau ysgolion a chartrefi gofal. 

Maes arall a all agor drysau i’r cysyniad o bontio’r cenedlaethau yw maes cynllunio. Yn aml, 

wrth edrych ar dai newydd sy’n cael ei hadeiladu ar gyrion tref neu ddinas maent yn dai sy’n union yr 

un fath a’i gilydd a gan amlaf wedi’i targedu ar gyfer teuluoedd ifanc yn hytrach na chael amrywiaeth 

o dai e.e. tai aml ystafell wely, tai un llawr/dau lawr a.y.y.b a drwy wneud hyn buasai modd adeiladu 

cymuned sy’n naturiol amlgenhedlaeth. Gall hyn ei hystyried o safbwynt adeiladu tai newydd ac o 

safbwynt adeiladau penodol o fewn cymunedau. Golygai hyn adeiladu pentrefi, trefi, dinasoedd a 

chymunedau sydd ar gyfer pobl o bob oedran (Brown & Henkin, 2014). Cyfeirir at y math hyn o 

feddylfryd yn adroddiad Healing the Generational Divide (APPG, 2019) ond gall hyn olygu o 

adeiladu canolfannau cymunedol sy’n addas ar gyfer pob oedran i adeiladu stadau tai sydd gydag 

amrywiaeth o dai sy’n croesawu pobl o bob oedran neu cael fflatiau myfyrwyr a phobl hŷn ochr yn 

ochr. Mae un engraifft o adeilad cymunedol o’r math hwn yn cael ei dreialu a’i adeiladu ar hyn o bryd 

gan Grŵp Cynefin ym Mhenygroes, Gwynedd. 

Ffordd arall y gall cynllunio gyfrannu yn natblygiad PC yw ar gyfer adeiladu cymuned. 

Mae’n bwysig wrth eu cynllunio fod yr adeiladau penodol hyn yn amlbwrpas ond hefyd yn agor eu 

drysau ar gyfer pobl o bob oedran yn hytrach nag adeiladau nad ydynt yn gynnwysiedig i bawb. Trwy 

gael adeiladau sy’n apelio i bob oedran gall annog fod gweithgareddau PC i ddigwydd ond yn ogystal 

annog cyfathrebu a chymdeithasu rhwng gwahanol oedrannau.  

Er mwyn gwneud y gwahaniaethau hyn mae’n bwysig fod newid mewn meddylfryd 

cenedlaethol ond hefyd fod PC yn cael cydnabyddiaeth gan bolisiau cenedlaethol i ystyried 

pwysigrwydd y meddylfryd hyn.  
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Gall potensial di-ddiwedd prosiectau PC hefyd ei hystyried o ran pwysigrwydd meddwl tu 

hwnt i’r bocs a pheidio dim ond gwneud y gweithgareddau sy’n cael eu dewis ymhob prosiect PC a’r 

hyn mae ymchwil eisioes wedi ei wneud. Trwy ddeall y rhwystrau a’r heriau sy’n wynebu rhaglenni a 

phrosiectau PC mae’n agor y drysau i fwy fynd ati i gynnig cyfleoedd PC trwy osgoi yr heriau a’r 

rhwystrau cyn mynd ati. Yn ogystal, golygai hyn bod mwy o gyfleoedd i wneud prosiectau sy’n 

gynaliadwy trwy fedru osgoi neu chael ateb parod i’r heriau. O ran y potensial yn ddi-ddiwedd mae 

adroddiadau megis Healing the Generational Divide (APPG, 2019) sy’n trafod opsiynau yn agored yn 

dechrau’r drafodaeth angenrheidiol i fabwysiadau meddylfryd PC wrth fynd ati i gynllunio 

cymunedau, i herio oedranniaeth ac i’w gyflwyno mewn addysg.  

 

5.4  Fframwaith Gweithredu a Model i Gymru. 

Fel sonwyd yn y paragraff agoriadol ni gafodd fframwaith benodol gwyddoniaeth gweithredu 

ei defnyddio na’i dilyn yn ystod yr ymchwil hwn. Ond er hyn, cafodd fframwaith PARIHS ei gadw 

mewn cof trwy gydol yr ymchwil er mwyn deall sut mae defnyddio fframwaith o’r fath yn medru 

cyfrannu mewn llwyddiant cyflwyno gwahanol fathau o ymyrraethau mewn cymdeithas a gwahanol 

fathau o amgylcheddau. Trwy gynnal ymchwil sy’n defnyddio fframwaith weithredu benodol sy’n 

addas ar gyfer prosiect PC mae’n bosibl sefydlu prosiectau mewn sefydliadau ac mewn cymunedau 

gyda fframwaith benodol ar gyfer y sefydliad. 

Rwyf wedi cyflwyno model newydd sy’n deillio o’r ymchwil hwn ac yn pwysleisio 

pwysigrwydd tri prif elfen er mwyn cael prosiectau llwyddiannus ond hefyd cymunedau sy’n 

gweithio tuag at gyrhaeddiadau PC. Er mwyn cyrraedd y lefelau uchaf sy’n cael ei cynnig a’u trafod 

yn yr adolygiadau diweddar mae angen sicrhau bod pob rhan o’r model yn cael ei hystyried i wireddu 

lefel uchaf o PC (Bryer & Owens, 2019). Mae ymchwil eisioes yn cefnogi’r pwysigrwydd o ran y 

buddion ond bydd yr ymchwil hwn yn cyfranu i’r drafodaeth o weithredu PC ar lefel cenedlaethol a 

rhyngwladol i wireddu gofynion cymdeithas i ddod yn fwy oed cyfeillgar trwy fynd ati i wneud mwy 

yn y maes PC a darganfod ei wir boetensial.  

Mae’r model yn dangos yn glir symldra beth sydd ei angen yng Nghymru a’r tri prif ran er 

mwyn cael gweithio tuag at Gymru sy’n gwneud mwy o weithgareddau PC. Dengys y model hwn fod 

angen y tri gwahanol lefel er mwyn sicrhau llwyddiant gyda prosiectau PC. Nid oes angen 

gorgymhlethu strwythrau er mwyn sefydlu prosiectau PC ond yn hytrach rhoi safbwynt clir ar sut i 

fynd ati i gyflwyno prosiectau.  

 

5.5  Beth nesaf i Gymru a Phrydain? 

Yn dilyn datganiad y tri comisiynydd sef Comisiynydd Pobl Hŷn, Comisiynydd y Plant a 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ym mis Ebrill (2019) ac ymgynghoriad y Cynulliad i’r maes 

PC mae’n ymddangos yn addawol y bydd mwy o brosiectau o’r fath yn cael annogaeth yma yng 

Nghymru. Yn ogystal, mae modd edrych ar yr adroddiad sydd wedi’i gyflwyno i San Steffan ‘Healing 



83 
 

the Generational Divide’ sy’n pwysleisio ar sawl gwahanol agwedd y gall PC gyfrannu tuag at 

newidiadau cymdeithasol. Fe ai’r adroddiad ati i drafod sut y gall PC gyfrannu at wleidyddiaeth, 

lleihau unigrwydd a ynysigrwydd cymdeithasol a sut i fynd ati i gyflwyno PC mewn cymdeithasau a 

sawl agwedd mewn bywyd er mwyn gwneud newidiadau bychain a mawr o fewn cymdeithas. Un 

ffordd wahanol o edrych ar PC yw o fewn maes cynllunio a fe ai’r papur hwn ymlaen i ystyried 

edrych ar gynllunio drwy lygaid PC. Awgrymir y papur sut y gall edrych ar fwy o agweddau gyda’r 

meddylfryd o bwysigrwydd PC wneud newidiadau cadarnhaol o fewn cymdeithas.  

Mae Cyngor Gwynedd a Menter Iaith Abertawe wedi creu swyddi sy’n benodol i hwyluso a 

threfnu’r math hwn o brosiectau sydd hefyd yn gymorth mawr i wneud y prosiectau yn fwy hygyrch a 

chynaliadwy. Gan yn ogystal cefnogi datblygiad o llawlyfr sydd yn seiliedig ar yr ymchwil a fudd yn 

cael ei gyflwyno i ysgolion a chartrefi gofal er mwyn annog mwy o weithgareddau PC. Hyderwn fod 

yr casgliadau hefyd yn herio rhai o’r cysyniadau a rhwystrau cyffredinol a gyferiwyd iddynt yn yr 

ymchwil hwn. Er mwyn cael gweld gwahaniaeth ar draws Cymru gyfan mae’n bwysig fod y 

Llywodraeth yn plethu PC i bolisiau newydd megis polisiau addysgol, llesiant a chynllunio. 

 

5.6       Dylanwad Rhyngwladaol 

Yn rhyngwladol mae PC yn weithredol ar sawl lefel. Mae mudiad o’r enw Linking 

Generations yng Ngogledd Iwerddon yn cynnig prosiectau a phrofiadau tebyg i’r rhai yn Nghymru. 

Golygai hyn llawer o brosiectau rhwng ysgolion a chartrefi gofal. Yn wahanol i Ogledd Iwerddon 

mae Generations Working Together yn yr Alban sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth yr Alban ac yn 

cynnig hyfforddiant penodol ar PC. 

Dros gyfnod yr ymchwil gradd meistr ac yn dilyn y cyfnod hwn un peth rwyf wedi ymfalchïo 

ynddo ydi’r cyfleoedd i drafod gyda cysylltiadau rhyngwladol ac o ganlyniad i hyn bellach wedi cael 

cyfarfodydd buddiol gydag unigolion eraill yn y maes. Mae’r cyfarfodydd hyn wedi roi’r cyfle i mi  

ddysgu gan eraill a rhannu syniadau ar lefel rhyngwladol (Iwerddon, Sbaen, UDA, Yr Alban, Lloegr a 

Sweden).  

Yn ddiweddar, rydym wedi bod mewn cyfnod clo dan amgylchiadau’r Cofid-19. Mae wedi 

bod yn gyfle i mi gael mwy o drafodaethau gyda gwledydd eraill am sut i barhau i PC yn ystod y 

cyfnod hwn. Gyda Cofid-19 yn effeithio gwledydd ar draws y byd mae’n ddiddorol rhannu syniadau 

am sut i addasu er mwyn parhau i gynnig cyfleoedd PC.  

Mae llawer iawn i’w dysgu o wledydd eraill megis y pwysau sydd gan Generations United yn 

yr Unol Daliaethau ar ddysgu PC lle maent yn benodol yn uno dysgu gydol oes ac yn gweld mantais o 

gael dosbarthiadau sy’n amrywio gyda oedrannau. Yn dilyn sgyrsiau gyda nhw dros Zoom mae’n 

ddiddorol dysgu mwy am y weledigaeth ond hefyd dechrau meddwl am y posibiliadau o fynd ati i 

gynnig yr un peth yma yng Nghymru. 

Mae Healing the Generational Divide (2019) yn mynd ati i drafod posibiliadau o gael mannau 

preswyl sy’n PC fel sydd wedi digwydd yn ambell wlad Ewropeiaidd fel yr Iseldiroedd. Y syniad yw 
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bod myfyrwyr prifysgolion yn medru byw mewn fflatiau lle mae pobl hŷn yn byw yno hefyd a bod 

rhent yn rhatach trwy roi amser i PC. Nid yw’r cysyniad hwn yn un rydym wedi’i ystyried yng 

Nghymru ond rwyf wedi gallu codi’r syniad gyda rhai o aelodau cabinet Cyngor Gwynedd am y 

posibilrwydd o ddarparu y cysyniad ym Mangor gan fod Prifysgol yno’n barod. 

Mae dealltwriaeth am y gwahanol fathau o brosiectau a syniadau PC yn rhyngwladol yn 

hynod bwysig gan bod cymaint i’w ddysgu ond yn bwysicach na dim mae’r tystiolaeth o’r hyn sydd 

eisoes yn digwydd mewn llefydd eraill yn bwysig er mwyn gwybod y ffyrdd gorau o fynd ati. Trwy 

siarad gydag eraill mae modd dysgu o’r hyn sy’n gweithio’n llwyddiannus a beth nad yw’n gweithio 

cystal. Mae’n bwysig hefyd ein bod ni’n rhannu ein gwaith ninnau a bydd bwriad yn y pendraw i 

ysgrifennu papur o ganfyddiadau’r ymchwil hwn a’i gyflwyno er mwyn rhannu gyda phobl ar draws y 

byd sydd a diddordeb yn y maes. 

 

5.7  Clo 

Pan ofynnir i lawer yng Ngymru am PC mae llawer yn cyfeirio at y rhaglen Hen Blant Bach 

(2016-2018) fel a welwyd mewn ambell ateb yn y holidauron. Er hyn, mae hyn yn cefnogi’r ffaith nad 

yw gwir botensial PC wedi ei ddeall ac fel welwyd ym mhapur Healing the Generational Divide 

(2019) mae dangos fod yr hyn sydd gan PC i’w gynnig mewn cymunedau yn ddi-ddiwedd. Trwy 

newid y meddylfryd a herio’r rhwystrau sy’n medru effeithio ar raglenni a phrosiectau PC mae modd 

newid cymunedau i fod yn oed-gyfeillgar ac yn PC yn gwbl naturiol. Wrth edrych ar y deiagram 

(ffigwr 1) o wahanol lefelau sydd wedi ei gynnwys ym mhapur ymgynghoriad Llywodraeth Cymru 

(Bryer & Owens, 2019) mae’n amlwg bod llawer o brosiectau PC yn gweithredu ar y lefelau isaf. 

Mae’r themâu sydd wedi ei canfod yn yr ymchwil hwn yn cyfrannu i gymhorthwyo ysgolion, cartrefi 

gofal a chymunedau i fynd ati i gyrraedd y lefelau uchel gan sefydlu prosiectau sy’n gynaliadwy ac 

yma i aros.  

Er mwyn cyrraedd y llwyddiannau mae deall y rhwystrau a’r heriau yn hynod allweddol a 

dyna pam bod themâu’r ymchwil hwn yn hynod bwysig i arwain mewn gwaith PC yma yng Nghymru 

a thu hwnt. Mae deall y rhwystrau a’r heriau yn medru cyfrannu tuag at sicrhau bod modd creu 

prosiect yn gynaliadwy ond hefyd yn sicrhau bod hwyluswyr a trefnwyr prosiectau PC yn ymwybodol 

o beth maent angen ystyried a bod yn ofalus ohonynt wrth fynd ati i wneud trefniadau yn y lle cyntaf. 

Mae’r ymchwil hwn yn allweddol i fedru cefnogi Cymru i arloesi a rhagori ym maes. Trwy 

ddeall y rhwystrau a’r heriau mae modd newid agweddau a chyflwyno prosiectau a syniadau sy’n 

gynaliadwy a hygyrch i symud y momentwm PC yn ei flaen.  

Gyda Bryer ac Owens (2019) yn cwblhau ymgynghoriad i bwysigrwydd PC er mwyn herio 

unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol i Lywodraeth Cymru, mae’n hynod amserol bod Model 

Gweithredu Pontio’r Cenedlaethau yn symleiddio’r hyn sydd ei angen er mwyn cyrraedd y 

weledigaeth. Mae’n datgan y ffordd i Gymru fod yn wlad sydd nid yn unig yn gweithredu ar lawr 
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gwlad gyda phrosiectau PC ond yn wlad sy’n arwain yn fyd-eang ar ymarfer da a gyda cymdeithas 

sy’n rhagori mewn PC 
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canion / Pwrpas yr ym

chwil
M

aint Sam
pl / Cyfranofwyr

M
ethodoleg

ERIC
The developm

ent of an intergenerational 

centre in the UK: How several generations 

used the centre and interacted with(in) the 

building

M
elville, J

2016
Prydain

 Roedd yr arian ar gyfer Canolfan wedi dod ar gyfer plant. 

Astudiaeth o effaith presenoldeb gwhanol oedranau ar natur a 

chydweithio ym
ysg cynedalethau. Gwybodaeth ar gyfer cynghorau 

lleol a chanolfanau cym
unedol.  

N= 1,202 (0-65+ oed) 
Dull cym

ysg, astudiaeth achos, dem
ographeg,  holi 

m
ynychwyr y ganolfan pwrpas eu ym

weliad ac arsylwi 

ym
ddygiad (Ethnograffeg)  m

ewn gweithgareddau (1-2 awr/ 

dydd x 2 ddiwrnod/  wythnos x 16 wythnos. 

CINAHL 
An intergenerational program

 connecting 

children and older adults with em
otional, 

behavioural, cognitive or physical 

challenges: Gift of m
utual understanding

Burgm
an, C & M

ulvaney, E
2016

Unol 

Daliaethau 

Am
erica

Trafod y cynllunio a gweithredu rhaglen i gynnig cyfle i 

genhedlaethu rhyngweithredu, cynyddu ym
wybyddiaeth 

cym
cdeithasol plant a'u agwedd at pobl hyn, a chyfleoedd o pobl 

hyn fod yn rhan o weithgareddau.  

N=45,  13 o blant  gyda awtistiaeth neu 

anhwylder ym
ddygiad ym

hob sesiwn ( 5-14 

oed) & N-12/oledolyn/ sesiwn (50 a 102 

m
lwydd oed. Dros gyfnod o 2 flynedd.

Paratoi y plant cyn dechrau'r sesiynau er m
wyn gwneud yn 

siwr fod y plant yn gyfarwydd/gyffyrddus? gyda pobl hŷn. 

CINAHL 
Connecting the young and the young at 

heart: an intergenerational m
usic program

David, J; Yeung, M
; Vu, J; 

Got, T & M
ackinnon, C

2018
Canada

Paru ysgolion a cartrefi ar sail lleoliad i ganobwyntio ar gerddoriaeth 

yn hytrach na cyd ganu i hwyluso y datbygiad o berthnasoedd. 

Paratoi hwylusydd gyda 16 awr o 

hyfforddinat dros 8 wythnos. N=20 

cyfranogwr/ym
weliad x4? Ysgol (N=3) & 

Cartref  (N=3) i gym
ryd rhan.  Y plant yn 

am
rywio o ran oedran. 

Dibriffio gyda'r staff a hwyluswyr y rhaglen er m
wyn deall 

beth oedd y buddion.?

PsycINFO
An intergenerational program

 with benefits
Holm

es, C
2009

UDA
Erthygl sydd yn cynnwys awgrym

iadau ynghylch sut i wneud 

rhagleni yn hygyrch a effeithiol. 

N=38  (plant 3-5 oed)
 Cafod y gwaith eu m

esur drwy wneud holiaduron a chynnal 

cyfweliadau. 

PsycINFO
Intergenerational Explorations: W

here 

everyone has a purpose

Norouzi, N; Chen, J; & 

Jarrott, S

2015
UDA

Annog teim
lad o werth ym

ysg y genhedlaeth hŷn wedi iddynt rannu 

a dysgu'r genhedlaeth iau.

N=18 o bobl & N=  48 o blant (15 m
is a 5 

oed).

Arsylwi gweithgareddau (N=3)  a dysgu gan y cyfranogwyr.

PsycINFO
Through the Ages: Developing Relationships 

Between the Young and the Old

Senior, E; & Green, J.
2017

Awstralia
Cynyddu'r parch a'r gwerthfawrogiad a budd I'r ddau grŵp.

N= 53 disgybl (10-12 pob wythnos) & N= 15 

person hŷn. 

Paru y disgyblion a'r pobl hŷn ar y dechrau gan geisio cadw'r 

parau yn gyson. Roeddent yn m
esur y rhaglen drwy gael y 

disgyblion i lenwi 'Children's Perceptions of Aging and 

Elderly' ar y dechrau ac ar ddiwedd y 7 sesiwn. 

Reference 

list

Intergenerational practice in the 

com
m

unity: A focused ethnographic 

evaluation

Alcock, C; Cam
ic, P; Barker, 

C; Haridi, C; & Raven, R.

2011
Prydain

Lleihau ym
deim

lad negyddol rhwng grwpiau gwahanol oedranau ac 

i ddod a'r ddau grŵp at ei gilydd

N= 18 (16+)  & N= 13 pobl hŷn (65+) ac yn 

byw yn yr ardal penodol

Focused ethnographic a dadansoddiad.

ERIC
"Are you going to com

e and see us again 

soon?" An intergenerational event between 

stroke survivors and school-children

Lane, K
2016

Prydain
Bwriadu cynyddu lefel dinasyddiaeth plant ifanc a'u ym

wybyddiaeth 

o strôc,  unigrwydd  a diffyg hyder. 

N=4 person yn dilyn strôc ac aphasia & N= 

12 plentyn (6 - 7 m
lwydd oed)

arsylwi yr unig Sesiwn peilot (1 awr) 

ERIC
College and Com

m
unity Choir M

em
ber 

Experiences in a Collaborative 

Intergenerational Perform
ance Project

Conway, C. & Hodgm
an, T.

2008
Unol 

Daliaethau 

Am
erica

Dod ag unigolion at ei gilydd ar gyfer canu m
ewn côr a perfform

io 

m
ewn cyngerdd. 

N=16 (8 ifanc & 8 hŷn). Cyfnod o 5 m
is

N=4? Grŵpiau ffocws ar wahan i fobl hŷn a pobl iau ar 

gychwn a diwedd y prosiect. Roedd y cyfranogwyr yn cadw 

dyddiadur un ar gyfer dechrau'r prosiect a un ar y diwedd & 

Cyfweliadau unigol.
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Atodiad B 

Protocol 

Implementation of Intergenerational programmes: evaluating the factors that facilitate and 

hinder the adoption and sustainability of an Intergenerational programme in a community 

setting. 

Contact details page 

Chief Investigator and First Academic Supervisor:  

Dr Catrin Hedd Jones 

Lecturer in Dementia Studies School of Health Sciences 

01248 388872  c.h.jones@bangor.ac.uk 

Principal Investigator:  

Mirain Llwyd Roberts 

Masters by research student of Health Science 

01248 383188              psu57f@bangor.ac.uk 

Second Academic Supervisor:  

Dr. Lynne Williams 

Senior Lecturer School of Health Sciences 

01248 383170  Lynne.Williams@bangor.ac.uk 

Company Supervisor:  

Ann Pari Williams 

Wellbeing Manager Gwynedd Council 

01286  682815  ext. 34815 annpariwilliams@gwynedd.llyw.cymru 

Reference group membership: 

Gwen Hughes, Residential and Day Care Manager – North, Gwynedd Council 

Cath Ellis, Residential and Day Care Manager – South, Gwynedd Council 

Sioned Owen, Flying Start Service Manager, Gwynedd Council 

Diane Jones, Gwynedd Area Education Officer, Gwynedd Council 

Nia Davies Williams, Artist in Residence, Bryn Seiont Newydd, Pendine Park 

Nest Thomas, Museums and Arts Manager, Gwynedd Council 

Edwin Humphreys, Mental Health and Learning Disabilities Service, Betsi Cadwaladr University 

Health Board 
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Eirlys Parry, Head of Older Persons, North Wales Housing 

Teleri Edwards, I.C. F. Project Manager 

Dr Catrin Hedd Jones, Bangor University 

Ann Pari Williams, Wellbeing Manager, Gwynedd Council 

Teleri Rowlands, Bridging the Generations officer, employed by Gwynedd Council. 

Mirain Llwyd Roberts, masters research student.  

1. Background 

Many factors contribute to ageing well, including physical and psychological wellbeing. Social 

isolation and negative social perception as ageist stereotypes have been identified as having a negative 

impact in wellbeing (Jarrot, 2011) with older adults that had a negative attitude towards ageing have 

been found to have 7.5 years reduced longevity (Levy, Slade, Kunkel & Kasl, 2002). The World 

Health Organisation’s Action Plan to Health and Ageing (2016-2020) prioritised Healthy Ageing and 

Creating age-friendly environments and Intergenerational (IG) programmes have been identified as an 

action to encourage a positive attitude to ageing. 

The concept of facilitating non-familial IG care emerged in the 1960’s in America and followed by 

facilities in Japan in the 1970’s. Shared activities bring the generations together to take part in 

mutually beneficial and stimulating activities to encourage greater understanding and shared 

experiences. The Chief Investigator of this protocol has led a study into the perceived benefits of IG 

care in adult day care in four sites in Wales. This work focused on preschool children and adults that 

attended day care in the community with positive impacts for both generations. The initial findings 

reflected that older adults have a wealth of knowledge and time and introducing a weekly programme 

for children and young adults to interact with older adults could encourage pupils to engage with a 

different age group as well an opportunity experience individual time and support.  

 

 

This 12-month Master by Research study is funded by KESS (Knowledge Exchange Scholarship) 

European funding, with Gwynedd Council acting as the company partner. The research will 

significantly contribute to Gwynedd Council’s Strategic well-being goals of a Resilient and Cohesive 

community with IG as a key objective (date). Gwynedd Education Authority will provide membership 

of the reference group and examples of IG work providing expertise in the role of IG in the new 

curriculum under the Donaldson report. It is noted in Donaldson’s Report (2015) how his strategy 

‘highlights support for the community and civic role of schools in Wales’ society’. IG care is essential 

for a strong Welsh society, especially as people continue to live older. The curriculum hopes that 

children will become ‘ethical informed citizens who…respect the needs and rights of others’, by 

taking part in IG programmes the children will learn the importance of helping people and learn to 

communicate with different generations.  
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There is anecdotal evidence of an increasing interest in providing opportunities for non-familial IG 

interactions in Wales (‘Ffrind i Mi’ initiative in Gwent and Anti Glenda in Gwynedd). However, 

greater understanding is required of the factors affecting the implementation of sustained IG 

interactions.  The research will evaluate the implementation factors involved in developing this model 

in the context of a local education authority environment and look into successful strategies that can 

make intergenerational programmes a regular occurrence within communities.  

 

2. Rationale 

The empirical study will adopt a mixed method to evaluate the implementation factors and impact of 

introducing a weekly programme (8 weeks) for older adults and the younger generation. The 

researcher will also evaluate programmes the BtG officer has implemented in Bangor, Nefyn and 

Barmouth to get a better understanding of what worked and what did not. This study will build 

knowledge on the sustainability of similar interventions and any potential barriers in bringing both 

generations together from a personal and service delivery perspective. The researcher will collect 

information from individuals who have already been implementing intergenerational programmes 

within local communities within Wales. There is an importance on implementation and sustainability 

of IG programmes, the researcher will concentrate on the findings to understand how to create a 

sustainable IG programme. Finally, the study findings will inform a best practice document for Local 

authorities, Health and Social care professionals and Third sector organisations after having looked at 

what factors support intergenerational programmes and which factors are obstacles.  

The intervention and evaluation will be co-produced with a reference group with an emphasis on 

relationship centred activities appreciating the lifelong skills that older adults can share with the next 

generation and opportunities for reducing stigma and isolation. The study will also include long term 

follow up selected sites to evaluate the sustainability of programmes. 

There are some ad-hoc examples of this work but no known evaluations of the implementation factors 

involved in this new model of sharing knowledge and experiences across the generations in Wales. 

Hence the importance of this proposal working alongside the Local authority (company) partner. 

 

The research will also build upon the Implementation research expertise within the University 

(Chandler, Rycroft-Malone, Hawkes & Noyes, 2016), within the context of establishing an IG 

programme, the barriers raised, and the solutions attempted will form a key part of the learning 

required to take this area forward. The research will provide factors that works and does not work 

with IG care that can contribute towards literature on the importance of implementation for successful 

and sustainable programmes.   

    

https://www.ffrindimi.co.uk/
https://youtu.be/8w0rXiE_250
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3. Aims and objectives 

Aims 

i) To understand the current provision of IG activities within Wales. 

ii) To understand the implementation issues related to a sustainable IG.   

iii) Co-production of a best practice guide on how to implement and support greater IG 

opportunities for children and older adults for the future. 

    

Objectives 

 To scope the current provision of IG using a mapping exercise. 

 Undertake data collection to gain an understanding of which implementation elements are 

important in a sustainable IG programme. 

 Develop a guide with the BtG officer on IG in communities written in an accessible format 

and signposting to best practice. 

  

4. Plan of investigation 

Overview 

The study will be undertaken in three phases. 

1. Understanding of the current (baseline) level of activity. The researcher will develop a greater 

understanding of the current provision by sharing a questionnaire on Survey Monkey 

(Appendix A) via email and Facebook. The researcher will share the questionnaire on 

Facebook to gain and understanding from the individuals not currently involved in 

intergenerational programmes. To understand the current provision the researcher will 

circulate the questionnaire through local authorities and individuals currently taking part in 

known intergenerational activities which will be able to mention other intergenerational 

programmes that are currently active in Wales.  

2. A case study of Community IG will involve data collections through observations and 

individual interviews of support staff attending programmes led by the Bridging the 

Generations (BtG) officer, teachers and officers that work on IG programmes across Wales. 

Also, there will be focus groups held for IG participants and stakeholder to gain a wider 

knowledge of how to run successful IG programmes.  

3. Finally, in the third phase, the research team will host dissemination events, which will feed 

into a best practice document for professionals and volunteers looking to implement IG 

programmes in the community. 

 

Inclusion criteria 
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Eligible participants will have agreed to take part in weekly IG activities or are linked to participants 

attending (school, care staff or volunteers supporting the individuals in the sessions) and site 

managers, heads of schools and volunteers of Grŵp Heneiddio yn Dda (Ageing Well group) at 

Dolgellau involved in the programme.  

The children involved in the sites will be in a sixth form college and consent to take part in the 

research will be requested from their legal guardians via the class teacher, their interviews will be on 

the form of a focus group. The consent forms and the information sheets will be sent to the college 

before the first session, the researcher and BtG officer will also hold a briefing session prior the first 

IG programme session to answer any questions.  

Data will be collected from   

1. Staff (Housing and Education) at two locations in Gwynedd (Dolgellau and Bermo) where 

they have taken part in the IG programme will be asked to reflect at the end and these will be 

audio recorded. If staff are unable to give feedback at the end because of caring 

responsibilities the researcher will comments to be sent via email by sending the questions 

asked in the interview (Appendix H). Teacher and care home staff not taking part will also be 

asked to participate in an interview. 

2. A post IG focus group arranged by the researcher including Coleg Meirion Dwyfor students 

will discuss the challenges and opportunities of implementing IG programmes (those that are 

not able to attend will send in their own responses on a questionnaire). 

3. Focus groups and discussions will be arranged with individuals that participate regulary in 

intergenerational programmes (e.g. Bridging the Generations Consulting Group). 

4. Reflective weekly Log (costs and obstacles) and interview with BtG officer after each 

site/programme and collected via email by the researcher.  

5. An interview with the BtG officer and similar officers in Wales. 

6. The individuals that facilitate the programme such as care home managers and headteachers 

will not be interviewed. 

Exclusion criteria 

1. The participants in the programme (children and older adults) will not be interviewed.  

 

 

Design 

The study will employ mixed methods to evaluate the implementation and impact of introducing an 

IG programme in the community setting.   
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The case study will include 

 Individual semi-structured interviews with class teachers/ teaching assistants, care home staff, 

volunteers, BtG officer and stakeholders.  

 Focus groups (post) with sixth form college age children will form part of the evaluation.  

 Retrospective consent to interview individuals that participated in earlier programmes with 

the BtG officer will be included. 

 Costs and attendance record by the BtG to see any financial implications of such 

programmes. 

 The researcher will follow up the sites, six months after the last session, to evaluate the 

sustainability and longer-term impact of the introduction of these programmes by specifically 

contacting the care home manager and school headteacher.  

Setting 

The establishment and facilitations of IG activities will be the responsibility of the BtG officer and in 

a communal setting on an ‘opt in’ basis. Interviews and group meetings will be at the participating 

school or IG activity sites and arranged at a pre-agreed time. 

 

5. Participant recruitment 

1  

Teachers, care home staff and volunteers and also the BtG officer will be asked if they would also like 

to take part in the research. If they are interested the information sheet (Appendix B; Appendix C; 

Appendix D; Appendix E) will be provided. If they agree for the BtG to pass on their contact details 

(Appendix F) to the researcher and a conversation, either face to face or an arranged phone call, will 

be arranged between the researcher and participant to answer any questions they may have. If the 

participant is willing to take part in the research a consent form for adults and (Appendix G) and a 

guardian consent form for every participant under the age of 18 (Appendix H) will be completed 

before any information will be collected by the researcher.  

Study procedures  

Baseline data describing the participants age, gender, interest and contact with other generations of 

the participants collected by the BtG following the consent procedure will be shared with the 

researcher this will reduce any burden on the research participants completing duplicates of 

questionnaires. The previous participants have already been interviewed by the BtG officer (Appendix 

I) and will receive a separate consent form by the researcher (Appendix J) to ask for their consent to 

use the feedback provided to the BtG officer for the study.  

Weekly records 
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Once participants express an interest in taking part in IG activities the BtG officer will keep a weekly 

log of attendees and costs (Appendix K).  

The research team will only share videos at academic presentation including participants that have 

given written permission to be filmed.     

The researcher will collect individual interviews (Appendix L), focus group with Coleg Meirion 

Dwyfor students (Appendix M) and Bridging the Generations Consulting Group consent form 

(Appendix N), and visual representations of the programmes.  

Students at the College will receive an information sheet (Appendix O; Appendix P) and a consent 

form (Appendix G) and a guardian consent form for Coleg Meirion Dwyfor students (Appendix H) 

before the focus group meeting. 

 

Data management 

The interviews and activities will be audio and video recorded for data analysis. Data will be kept 

securely on the University U drive with access restricted to the research team (CHJ, LW, and MR). 

The study data will be stored in accordance with University Research Data Management Policy 

(2017). Anonymity will only be breached if the research team understand that someone will be at risk 

of harm as explained in the Participant information documents provided before the consent process 

(Appendix B, Appendix C, Appendix D & Appendix E). Any issues of concern by the researcher will 

be shared with the supervisors who will take the necessary steps.  

 

6. Data Analysis 

The researcher will begin by creating a mapping exercise of the current intergenerational provision in 

Wales. The researcher will also collect responses via Survey Monkey (Appendix A) by individuals 

both currently participating in intergenerational programmes and those who are not engaged in IG 

activity via email and Facebook. This will allow the researcher to learn what works and contributes 

towards sustainability of a programme and also what are the obstacles that makes it challenging to 

implement an intergenerational programme. Responses will be summarised and inform the creation of 

a good practice for sustainable intergenerational care guide. 

The interview data gathered will have a thematic approach (Braun and Clarke, 2006). By interviewing 

individuals (Appendix L) and holding a focus group (Appendix N; Appendix O) the researcher will 

aim to  find out ‘what people think’ of the intergenerational programme.  

   

7. Timetable 

The researcher has prepared a Gantt Chart overseeing her plan for the year ahead including data 

gathering, data analysis and write up and dissemination. This will allow the researcher to complete all 

required tasks in time and be aware of other academic events such as presenting at conferences and 

publishing academic articles. 

https://www.bangor.ac.uk/library/documents/RDM/BU%20RDM%20Policy_redraft_Feb18_Final.pdf
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8. Dissemination 

The research findings will be shared with research participants, stakeholders, steering group members 

and interested parties in an event co arranged with the BtG officer in March-April 2019. The findings 

will also be submitted as abstracts to national and international academic conference as well as an 

appropriate journal e.g. Gwerddon.  

 

9. Ethical considerations  

The participants’ rights and confidentiality will be protected in the study by ensuring that they receive 

a detailed participant information sheets (Appendix B; Appendix C; Appendix D; Appendix E) which 

describes their rights to withdraw or refuse permission without this affecting their involvement in the 

IG activity.  

Consent 

Only consented participants (Appendix G; Appendix H) will be interviewed and audio recorded as 

part of the research and anyone wishing to withdraw their involvement will be allowed to do so with 

on adverse effect on their care or involvement in the activities. The consent process will also ensure 

that the research complies with the GDPR (2018).  

Burden 

The research team will work to reduce any unnecessary burden associated with research. The 

observations within the session will be collected in-situ by the researcher and additional video 

recordings may also be viewed as part of the research and reflective process in the research. 

Staff will be given an option to send in individual comments via email to the researcher. This will 

reduce the burden of completing paper responses when staff have a high demand to record daily 

observations as part of their work.     

Finally, focus groups will be the main method for collecting comments from the FE college students 

management and steering group members.  

Anonymity 

The participant’s comments will be anonymised in the final reports and the research will ensure that 

any photos or videos taken during the study have the full consent of the individuals concerned.  
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Atodiad C 

Nodiadau Grŵp Ffocws Scopio 
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Atodiad Ch   

Holiadur Survey Monkey -Cyfrannu
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Atodiad D 

Holidaur Survey Monkey- Ddim yn cyfrannu
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Atodiad Dd 

Rhestr Gwestiynau’r Cyfweliad Unigol 

Researchers Name _________________________                                     ID: ________ 

Date and Time of Interview: ____________________________________________ 

Name __________________________________ 

 

Do they wish to see a copy of the report summary? _________ (If yes, fill in attatched contact 

information sheet.) 

 

Implementation of an Intergenerational Programme. 

Check List 

Please ensure that you have completed the following: 

 

1. Information Sheet read at the beginning of the interview. 

2. Duplicate Consent Form read and signed. 

3. Participant contact details completed (if participant wish to give it to us). 

4. Interview schedule at the ready. 

5. Audio recording device fully charged and ready to record. 

 

Switch on the recorder 

 

Start by introducing yourself [Bangor University Researcher] and explain that you appreciate that 

they have agreed to give you feedback on the Intergenerational Programme.  

 

The interview will take no more than half an hour of your time and they can chose if they want to 

answer all the questions.  With your premission I will make notes and use this recording device to 

ensure that no important information is missed. The interview will only be used for the research and 

no names will be shared or published as part of the research. 

 

1. A fedrwch chi plis nodi eich enw a’ch swydd? 

 

2. Gan edrych yn ôl ar y raglen rhyng-genedlaethau beth rydych chi’n meddwl sydd wedi bod 

yn llwyddiannus? 

       i) Ydych chi wedi sylwi ar unrhyw newidiadau dros amser? 

3. Gan edrych yn ôl ar y raglen rhyng-genedlaethau beth rydych chi’n credu y buasai wedi gallu 

bod yn well?  

      i) Ydi hyn wedi amharu drwy’r holl sesiynnau? 

4. Ydych chi’n credu fod y berthynas rhwng y ddau grŵp (enwi’r grwp) am barhau wedi diwedd 

y cyfnod hwn?  

     i) Pam? 

     ii) Sut? 

5. Diolch am eich amser, oes unrhyw beth arall hoffech ei gyfrannu? 

End audio recording. 
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Atodiad E 

Rhestr Gwestiynau Cyfweliadau Grŵp 

Enw Ymchwilydd _________________________                                             ID: ________ 

Amser a Dyddiad y cyfweliad: ____________________________________________ 

 

 

Gweithredu gofal rhyng-genedlaethau 

Rhestr wirio (i’r ymchwilydd) 

Sicrhewch eich bod wedi cwblhau’r canlynol: 

 

6. Taflen wybodaeth wedi ei darllen. 

7. Ffurflenni caniatad wedi ei arwyddo (x2). 

8. Manylion cyswllt y cyfranwyr wedi ei llenwi 

9. Trefn cyfweliad. 

10. Dyfais recordio yn llawn batri ac yn barod i recordio. 

 

Rhowch y ddyfais ymlaen 

 

Cychwynnwch drwy gyflwyno eich hunain [Ymchwilydd Prifysgol Bangor] ac eglurwch eich bodyn 

gwerthgawrogi eu bod wedi cytuno i roi adborth i chi am raglenni rhyng-genedlaethau.  

 

Ni fydd y grŵp ffocws yma yn cymryd mwy nag awr o’ch amser a gyda’ch caniatad byddaf yn 

ysgrifennu nodiadau ac yn defnyddio dyfais recordio i sicrhau na fyddaf yn colli unrhyw wybodaeth 

pwysig. Dim ond at ddefnydd yr ymchwilydd fydd y recordiad yn cael ei ddefnyddio a ni fydd 

unrhyw enwau yn cael ei rhannu. 

 

6. Oes unrhyw un ohonoch (cyn y cyfnod yma) wedi bod yn rhan o unrhyw beth lle roedd gofyn 

i chi gymdeithasu â’r genheldaeth hŷn? Os do, a fedrwch chi egluro lle a pryd ddigwyddodd 

hyn os gwelwch yn dda.  

       i) Os y daeth i ben – pam rydych yn credu y bu i hyn ddigwydd?  

       ii) Os ei fod wedi parhau – a ydych chi’n ymwybodol o unrhyw heriau iddo barhau? 

7. Cwestiwn i’r gweddill ohonoch, ym mha ffurf rydych chi wedi treulio unrhyw amser gyda 

rhywun o’r genhedlaeth hŷn yn y chwe wythnos ddiwethaf, oni bai am y cynllun a drefnwyd 

ar eich cyfer?  

        i) Os na wnaethoch – pam?  

8. Gan edrych yn ôl ar y raglen rhyng-genedlaethaua fedrwch chi drafod beth oedd yn 

lwyddiannus os gwelwch yn dda?  

          i) Ydio wedi bod yn gyson yr un fath ymhob sesiwn, os nad ydyw, beth sydd wedi bod 

yn wahanol? 

9. Gan edrych yn ôl ar y raglen rhyng-genedlaethau a fedrwch chi drafod be fedrith gael ei 

wella?  

          i) A yw hyn wedi bod yn broblem drwy’r rhaglen? 

10. Ydych chi’n credu fod y berthynas rhwng y ddau grŵp [enw’ch lleoliad ac enwau’r grŵp] am 

barhau wedi’r cyfnod chwe wythnos?  

      i) Pam? 

      ii) Sut? 

 

11. Diolch yn fawr iawn i chi am eich amser, oes unrhyw beth arall hoffech ei ychwanegu sydd 

heb ei ddweud yn barod? 

Diffoddwch y ddyfais recordio. 
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Atodiad F 

Tudalen Wybodaeth 

Gweithredu rhaglenni pontio’r cenedlaethau. 

 

Tudalen Wybodaeth (09/11/18) 

 

Gwahoddiad 

 

Buaswn yn hoffi eich gwahodd i gymryd rhan mewn astudiaeth sydd yn ymchwilio’r ffactorau sydd 

yn cyfrannu ac yn heriau wrth ddarparu rhaglenni pontio’r cenedlaethau, sef rhaglen ble daw’r 

genhedlaeth hŷn ac iau at ei gilydd gyda buddion i’r naill a’r llall. Darllenwch y gwybodaeth sydd yn 

dilyn yn fanwl a cymrwch amser i benderfynu os hoffcch gymryd rhan. Os nad ydych yn deall 

unrhyw beth neu gyda unrhyw gwestiwn, yna cysylltwch gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar 

ddiwedd y dudalen. 

 

 

Beth yw’r ymchwil? 

 

Bydd yr ymchwil hwn yn rhan o radd Meistr drwy ymchwil Mirain Llwyd Roberts. Bydd y 

gwerthusiad yn gymorth ar gyfer rhaglenni pontio’r cenedlaethau yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn 

casglu gwybodaeth gan bobl sydd yn gweithio yn ddyddiol â rhaglenni pontio’r cenedlaethau.  

 

Pwy sydd yn trefnu ac yn ariannu yr ymchwil? 

 

Mae’r ymchwil wedi derbyn cyllid gan Cyngor Gwynedd, Kess 2 ac yn cydweithio â Prifysgol 

Bangor a caiff yr ymchwil ei arwain gan Dr Catrin Hedd Jones yn yr ysgol Gwyddorau Iechyd (01248 

388872). 

 

Pam rydych chi wedi’ch gwahodd? 

 

Rydych wedi eich gwahodd i gymryd rhan yn yr ymchwil hwn gan fod eich prifathro wedi mynegi 

diddordeb i gymryd rhan yn yr ymchwil hwn ynghylch a pha ffactorau sydd yn fuddiol i’r rhaglen a 

pa ffactorau sydd yn rwystrau. 

 

Beth fydd yn digwydd os rydych yn penderfynu cymryd rhan? 

 

Byddwn hefyd yn gofyn am ganiatad gennych i’r ymchwil gynnal cyfweliad adborth yn dilyn y 

sesiynau gyda’r oedolion i drafod y rhaglen pontio’r cenedlaethau. Bydd hyn yn cynnwys gofyn 

wrthych beth rydych yn credu wnaeth weithio yn dda a beth fuasai yn medru cael ei wella yn ystod y 

profiad. Bydd yr holl wybodaeth rydym yn ei gasglu yn cael ei gadw yn ddi-enw. Yn ogystal, ni 

fyddwn yn cadw’r gwybodaeth am fwy na 2 flynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw caiff ei gadw yn 

ddiogel. Ar ddiwedd y cyfnod o ddwy flynedd bydd y gwybodaeth yn cael ei ddinistrio mewn dull 

diogel. 

 

Byddwn yn cysylltu â’ch sefydliad ar ddiwedd y raglen yn ogystal i wybod os oes unrhyw 

weithgareddau pontio’r cenedlaethau wedi digwydd wedi diwedd y raglen ac wedi i’r swyddog 

Pontio’r Cenedlaethau adael. Os hoffech dderbyn copi o ganfyddiadau’r astudiaeth sicrhewch eich 

bod yn llenwi’r dudalen gyswllt. 

 

Oes rhaid imi gymryd rhan? 

 

Eich penderfyniad chi ydi cymryd rhan a’i peidio. Os ydych yn rhoi caniatad i gymryd rhan rydych 

gyda’r hawl i dynnu’r caniatad hwnnw yn ôl ar unrhyw adeg heb roi unrhyw reswm. Os nad ydych 

eisiau cymryd rhan yn yr astudiaeth, ni wnaiff effeithio ar eich swydd. 
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Sut ydw i yn rhoi fy nghaniatad i gymryd rhan yn yr ymchwil? 

 

Byddwn yn gofyn i chi ddarllen ac arwyddo ‘Ffurflen Ganiatad’. Bydd y ffurflen yn gofyn i chi 

arwyddo eich bod yn deall beth yw amcanion yr ymchwil, eich bod yn deall beth yw ein gofynion 

ohonoch a beth yw’r wybodaeth rydym yn gasglu. 

 

Byddwn hefyd yn gofyn i chi arwyddo’r ffurflen ganiatad i roi caniatad i’r tîm ymchwil dynnu lluniau 

i’w rhannu pan yn rhannu eu canfyddiadau mewn cyflwyniadau. Os buasai yn well gennych beidio 

bod yn rhan mewn unrhyw luniau mi wnawn werthfawrogi eich dymuniad.  

 

Beth yw’r buddion posibl o gymryd rhan? 

 

Os ydych yn penderfynu cymryd rhan, byddwch yn rhan o rhywbeth rydym yn gobeithio a fydd yn 

cyfoethogi profiadau pontio’r cenedlaethau yn y dyfodol.  

 

Beth fydd yn digwydd i ganfyddiadau’r ymchwil? 

 

Bydd yr holl wybodaeth rydych yn ei roi i ni yn cael ei gadw yn ddi-enw; glygai hyn na fydd eich 

enw yn cael ei ddefnyddio mewn unrhyw adroddiadau na cyflwyniadau. Bydd yr adborth yn gymorth 

i ni er mwyn ysgrifennu adroddiad i Cyngor Gwynedd ac hefyd yn y thesis Meistr a fydd efallai yn 

cynnwys sylwadau di-enw, syniadau ac awgrymiadau ar gyfer rhaglenni pontio’r cenedlaethau yn y 

dyfodol. Gyda’ch caniatad chi byddwn hefyd yn defnyddio lluniau a’u rhannu mewn cyflwyniadau 

am yr ymchwil. Caiff yr holl wybodaeth Bydd yr holl wybodaeth amdanoch yn cael ei drin yn 

gyfrinachol a ni chaiff ei rannu tu hwnt i’r tîm ymchwil.  

 

Beth wnaiff ddigwydd os nad ydw i eisiau parhau gyda’r ymchwil?  

 

Mae’r hawl gennych i dynnu yn ôl ar unrhyw adeg, ond mae’n debygol y byddwn yn defnyddio’r 

wybodaeth gasgliwyd gennych cyn i chi dynnu yn ôl os nad ydych yn gofyn i ni beidio.  

 

Beth os oes gen i broblem neu cŵyn? 

 

Os ydych yn anhapus neu’n anfodlon gyda unrhyw ran o’ch cyfraniad, buaswn yn gofyn i chi ddweud 

wrthym yn syth fel y gallwn geisio datrys y broblem os mai dyma’r achos cysylltwch â Mirain Llwyd 

(manylion cyswllt is-law).  

 

Os oes unrhyw gŵyn gennych am sut rydych wedi cael eich ymdrin â neu eich trîn yn ystod yr 

astudiaeth, yna cysylltwch â pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Iechyd – Yr Athro Chris Burton, Ysgol 

Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2EF. 

 

Manylion cyswllt am wybodaeth pellach: 

 Tel: (01248) 383952 – Swyddfa 

Bydd modd ffonio rhwng 9.00yb a 5.00yh Ddydd Llun i Ddydd Gwener. 

 mirain.llwyd@bangor.ac.uk – Mirain Llwyd Roberts 

Bydd ebyst yn cael eu ateb rhwng 9.00yb – 5.00yh Ddydd Llun i Ddydd Gwener. 

 Mirain Llwyd Roberts,          Fron Heulog, Ffordd Ffriddoedd, Prifysgol Bangor, LL57 2EF 

  

mailto:mirain.llwyd@bangor.ac.uk
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Atodiad Ff 

Ffurflen Ganiatâd 

Rhaglenni pontio’r cenedlaethau. 

Ffurflen Ganiatâd 

Enw: ………………………………………………………… 

Enw’r Ymchwilydd: Mirain Llwyd Roberts                                                     Arwyddwch pob blwch  

Rwyf wedi darllen a deall y dudalen wybodaeth (Ffurflen Wybodaeth: 09/11/18) ac wedi cael y 

cyfle i ofyn cwestiynau. 

 

Rwyf yn deall fod fy nghyfraniad yn wirfoddol ac fy mod yn rhydd i dynnu’n ôl ar unrhyw adeg 

heb roi unrhyw reswm. 

 

Rwyf yn deall y bydd yr holl wybodaeth sydd yn cael ei gasglu yn cael ei gadw’n gyfrinachol.  

Rwyf yn deall ac yn rhoi caniatad i fy nghyfweliad gael ei recordio a’i ddefnyddio at bwrpas yr 

ymchwil yn unig. 

 

Rwyf yn deall ac yn rhoi caniatad i unrhyw luniau a gafwyd yn ystod y sesiynau i gael ei 

defnyddio mewn adroddiadau, cyflwyniadau ac arddangosfeydd sydd yn codi o’r canfyddiadau.  

 

Rwyf yn deall fod yr holl wybodaeth sydd yn cael ei roi yn cael ei drîn yn gryfinachol a dim ond 

ynghylch y tîm ymchwil os nad oes risg o niwed.  

 

Rwyf yn cytuno ac yn cadarnhau fy mod yn rhoi / nad ydw i yn rhoi caniatad i gymryd rhan yn yr 

astudiaeth hwn. 

(Dileu fel bo’n briodol) 

 

 

           

Enw                                 Dyddiad               Llofnod 

                                

                           

Enw’r ymchwilydd                     Dyddiad    Llofnod  
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Atodiad G  

Tudalen Wybodaeth Rhiant 

 

 

Gweithredu rhaglenni pontio’r cenedlaethau. 

 

Tudalen Wybodaeth (09/11/18) 

Os yw’r cyfrannwr o dan 18 mlwydd oed yna dylai’r gwybodaeth canlynol gan y rhiant/gwarchodwr 

yn ogystal â’r cyfrannwr. 

Os ydych yn iau na 18 mlwydd oed mae’n rhaid i’ch rhiant/gwarchodwr roi caniatad i chi 

gymryd rhan. 

 

Gwahoddiad 

 

Buaswn yn hoffi eich gwahodd i gymryd rhan mewn astudiaeth sydd yn ymchwilio’r ffactorau sydd 

yn cyfrannu ac yn heriau wrth ddarparu rhaglenni rhyng-genedlaethau, rhaglen ble daw’r genhedlaeth 

hŷn ac iau at ei gilydd gyda buddion i’r naill a’r llall. Darllenwch y gwybodaeth sydd yn dilyn yn 

fanwl a cymrwch amser i benderfynu os hoffcch gymryd rhan. Os nad ydych yn deall unrhyw beth 

neu gyda unrhyw gwestiwn, yna cysylltwch gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar ddiwedd y 

dudalen. 

 

 

Beth yw’r ymchwil? 

 

Bydd yr ymchwil hwn yn rhan o radd Meistr drwy ymchwil Mirain Llwyd Roberts. Bydd y 

gwerthusiad yn gymorth ar gyfer rhaglenni rhyng-genedlaethau yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn 

casglu gwybodaeth gan bobl sydd yn gweithio yn ddyddiol â rhaglenni rhyng-genedlaethau.  

 

Pwy sydd yn trefnu ac yn ariannu yr ymchwil? 

 

Mae’r ymchwil wedi derbyn cyllid gan Cyngor Gwynedd, Kess 2 ac yn cydweithio â Prifysgol 

Bangor a caiff yr ymchwil ei arwain gan Dr Catrin Hedd Jones yn yr ysgol Gwyddorau Iechyd (01248 

388872). 

 

Pam rydych chi wedi’ch gwahodd? 

 

Rydych wedi eich gwahodd i gymryd rhan yn yr ymchwil hwn gan fod eich prifathro wedi mynegi 

diddordeb i gymryd rhan yn yr ymchwil hwn ynghylch a pha ffactorau sydd yn fuddiol i’r rhaglen a 

pa ffactorau sydd yn rwystrau. 

 

Beth fydd yn digwydd os rydych yn penderfynu cymryd rhan? 

 

Byddwn hefyd yn gofyn am ganiatad gennych i’r ymchwil gynnal cyfweliad adborth yn dilyn y 

sesiynau gyda’r oedolion i drafod y rhaglen rhyng-genedlaethau. Bydd hyn yn cynnwys gofyn 

wrthych beth rydych yn credu wnaeth weithio yn dda a beth fuasai yn medru cael ei wella yn ystod y 

profiad. Bydd yr holl wybodaeth rydym yn ei gasglu yn cael ei gadw yn ddi-enw. Yn ogystal, ni 

fyddwn yn cadw’r gwybodaeth am fwy na 2 flynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw caiff ei gadw yn 

ddiogel. Ar ddiwedd y cyfnod o ddwy flynedd bydd y gwybodaeth yn cael ei ddinistrio mewn dull 

diogel. 

 

Byddwn yn cysylltu â’ch sefydliad ar ddiwedd y raglen yn ogystal i wybod os oes unrhyw 

weithgareddau rhyng-genedlaethau wedi digwydd wedi diwedd y raglen ac wedi i’r swyddog Pontio’r 
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Cenedlaethau adael. Os hoffech dderbyn copi o ganfyddiadau’r astudiaeth sicrhewch eich bod yn 

llenwi’r dudalen gyswllt. 

 

Oes rhaid imi gymryd rhan? 

 

Eich penderfyniad chi ydi cymryd rhan a’i peidio. Os ydych yn rhoi caniatad i gymryd rhan rydych 

gyda’r hawl i dynnu’r caniatad hwnnw yn ôl ar unrhyw adeg heb roi unrhyw reswm. Os nad ydych 

eisiau cymryd rhan yn yr astudiaeth, ni wnaiff effeithio ar eich swydd. 

 

Sut ydw i yn rhoi fy nghaniatad i gymryd rhan yn yr ymchwil? 

 

Byddwn yn gofyn i chi ddarllen ac arwyddo ‘Ffurflen Ganiatad’. Bydd y ffurflen yn gofyn i chi 

arwyddo eich bod yn deall beth yw amcanion yr ymchwil, eich bod yn deall beth yw ein gofynion 

ohonoch a beth yw’r wybodaeth rydym yn gasglu. 

 

Byddwn hefyd yn gofyn i chi arywddo’r ffurflen ganiatad i roi caniatad i’r tîm ymchwil dynnu lluniau 

i’w rhannu pan yn rhannu eu canfyddiadau mewn cyflwyniadau. Os buasai yn well gennych beidio 

bod yn rhan mewn unrhyw luniau mi wnawn werthfawrogi eich dymuniad.  

 

Beth yw’r buddion posibl o gymryd rhan? 

 

Os ydych yn penderfynu cymryd rhan, byddwch yn rhan o rhywbeth rydym yn gobeithio a fydd yn 

cyfoethogi profiadau rhyng-genedlaethau yn y dyfodol.  

 

Beth fydd yn digwydd i ganfyddiadau’r ymchwil? 

 

Bydd yr holl wybodaeth rydych yn ei roi i ni yn cael ei gadw yn ddi-enw; glygai hyn na fydd eich 

enw yn cael ei ddefnyddio mewn unrhyw adroddiadau na cyflwyniadau. Bydd yr adborth yn gymorth 

i ni er mwyn ysgrifennu adroddiad i Cyngor Gwynedd ac hefyd yn y thesis Meistr a fydd efallai yn 

cynnwys sylwadau di-enw, syniadau ac awgrymiadau ar gyfer rhaglenni rhyng-genedlaethau yn y 

dyfodol. Gyda’ch caniatad chi byddwn hefyd yn defnyddio lluniau a’u rhannu mewn cyflwyniadau 

am yr ymchwil. Caiff yr holl wybodaeth Bydd yr holl wybodaeth amdanoch yn cael ei drin yn 

gyfrinachol a ni chaiff ei rannu tu hwnt i’r tîm ymchwil.  

 

Beth wnaiff ddigwydd os nad ydw i eisiau parhau gyda’r ymchwil?  

 

Mae’r hawl gennych i dynnu yn ôl ar unrhyw adeg, ond mae’n debygol y byddwn yn defnyddio’r 

wybodaeth gasgliwyd gennych cyn i chi dynnu yn ôl os nad ydych yn gofyn i ni beidio.  

 

Beth os oes gen i broblem neu cŵyn? 

 

Os ydych yn anhapus neu’n anfodlon gyda unrhyw ran o’ch cyfraniad, buaswn yn gofyn i chi ddweud 

wrthym yn syth fel y gallwn geisio datrys y broblem os mai dyma’r achos cysylltwch â Mirain Llwyd 

(manylion cyswllt is-law).  

 

Os oes unrhyw gŵyn gennych am sut rydych wedi cael eich ymdrin â neu eich trîn yn ystod yr 

astudiaeth, yna cysylltwch â pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Iechyd – Yr Athro Chris Burton, Ysgol 

Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2EF. 

 

 

 

Manylion cyswllt am wybodaeth pellach: 

 

 Tel: (01248) 383952 – Swyddfa 

Bydd modd ffonio rhwng 9.00yb a 5.00yh Ddydd Llun i Ddydd Gwener. 
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 mirain.llwyd@bangor.ac.uk – Mirain Llwyd Roberts 

Bydd ebyst yn cael eu ateb rhwng 9.00yb – 5.00yh Ddydd Llun i Ddydd Gwener. 

 

 Mirain Llwyd Roberts,  

         Fron Heulog, Ffordd Ffriddoedd, Prifysgol Bangor, LL57 2EF. 

 

 

 

Os yw’r cyfrannwr dan 18 mlwydd oed yna bydd yn rhaid i’r rhiant/gwarchodwr arwyddo is-

law i’r unigolyn gymryd rhan yn yr ymchwil. Bydd angen i’r rhiant/gwarchodwr yn ogystal 

lenwi’r ffurflen ganiatad.  

 

 

Enw Rhiant/Gwarchodwr _________________________ 

Dyddiad _______________________________ 

Arwyddwyd___________________________________ 
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Atodiad Ng 

Ffurflen Ganitâd Rhiant 

Gweithredu rhaglenni pontio’r cenedlaethau. 

Ffurflen Ganiatâd Rhiant/Gwarchodwr 

Enw’r myfyriwr: ………………………………………………………… 

Enw’r Ymchwilydd: Mirain Llwyd Roberts                                                       Arwyddwch pob bocs  

Rwyf wedi darllen y Dudalen Wybodaeth 

(Tudalen Wybodaeth Gwarchodwr: 09/11/18, fersiwn 2) ac wedi cael y cyfle i holi cwestiynau. 

 

Rwyf yn deall fod y cyfraniad yn wirfoddoli ac mae ganddo/i hawl i dynnu’n ô lar unrhyw adeg 

heb unrhyw reswm. 

 

Rwyf yn deall fod yr wybodaeth a gaiff ei gasglu am fod yn gyfrinachol.  

Rwyf yn deall ac yn rhoi caniatad i fy mhlentyn fod yn rhan o grŵp ffocws a fydd yn cael ei 

recordio a’i ddefnyddio at ddefnydd yr astudiaeth yn unig.  

 

Rwyf yn deall ac yn rhoi caniatad i unrhyw luniau neu recordiau o’r astudiaeth yma gael ei 

defnyddio mewn adroddiadau, cyflwyniadau, arddangosfeydd a chyhoeddiadau a ddaw o’r 

astudiaeth. 

 

Rwyf yn deall fod yr holl wybodaeth gan fy mhlentyn am gael ei drîn yn gyfrinachol gan y tîm 

ymchwil os nad oes risg o niwed.  

 

Rwyf yn cytuno ac yn cadarnhau fy mod yn / ddim yn rhoi caniatad i fy mhlentyn gymryd rhan 

yn yr astudiaeth yma. 

(Dileu fel y bo’n briodol) 

 

 

             

Enw Gwarchodwr    Dyddiad                    Arwyddwyd 

                                 

Enw’ch plentyn                  Dyddiad   Arwyddwyd 
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Atodaid H 

Cyfweliad 1a 

Cyfwelydd: Ymchwilydd gradd meistr 

Cyfwelai [1a]: Prifathro ysgol rhaglen ôl-weithredol  

Lleoliad: Swyddfa’r prifathro dros baned – cyfweliad anffurfiol. 

 

*Dechrau’r cyfweliad*  

 

Cyfwelydd: Y pedwerydd ar ddeg, o’r ail 2019. Felly fy enw i ydi Mirain Llwyd Roberts a ‘dwi’n 

fyfyrwraig gradd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn edrych fewn ar sut i wneud rhaglenni pontio’r 

cenedlaethau yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac yn y blaen. Diolch yn fawr iawn i chi am gymryd eich 

amser i gael eich cyfweld, a ni fydd y cyfweliad yma yn cymryd mwy na hanner awr o’ch amser a 

mae gennych chi y dewis i ateb neu peidio unrhyw gwestiwn rydych eisiau. Mi fydd y recordiad yn 

cael ei gadw nes diwedd fy ngwaith ymchwil ac wedyn yn cael ei ddileu, ond yn y cyfamser mi fydd 

yn cael ei gadw yn ddi-enw hefyd.  

 

Cyfwelydd: Felly, o edrych yn ôl ar y cyfnod peilot rhwng chi a *enw cartref gofal*, beth rydych 

chi’n meddwl aeth yn llwyddiannus yn ystod y cyfnod hwnnw? 

 

Cyfwelai [1a]:  Nifer o bethau a dweud y gwir, ein bod ni yn gwneud cyswllt cymunedol efo *enw 

cartref gofal*. Ein bod ni’n ein plant ni’n cael bod yn rhan weithredol o’r cynllun, eu bod nhw yn cael 

gwneud perthnasau ac yn cael mwynhau ei hunain efo’r oedolion a oedd y tu allan i’w cylch arferol 

nhw ac felly roedd y plant hefyd allan o’u comfort zone os liciwch chi. Mae hynna yn ei hun yn 

datblygu sgiliau personol a chymdeithasol iddyn nhw. Dwi’n meddwl fod yna lawer heb gael ei rhoi 

yn y sefyllfa yna o’r blaen. Ym, bo nhw’n cael cydweithio gyda rhywun sydd yn wahanol i’w teulu 

nhw i gyflawni prosiect neu i drafod tegan neu lyfr a bod nhw yn sgil hynny yn gwneud perthynas ar 

lefel wahanol sydd ganddyn nhw yn bresenol swni’n feddwl. Y ar yr ochr *enw cartref gofal*, swni’n 

filch o weld eu bod nhw wedi mwynhau hefyd a fod yna fudd i’r hen bobl neu y bobl hyn yn cael o 

gydweithio gyda’r plant bach, chi’n gwybod mae ambell un ohonyn nhw ddim efo plant yn y teulu, 

erioedd ella wedi cymysgu llawer efo plant ac wedi sylweddoli a dysgu sgiliau newydd ei hunain 

hefyd.  

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr iawn. Eto, yn edrych yn ôl ar yr un un cyfnod beth ‘da chi’n meddwl ‘sa 

di gallu mynd yn well neu beth oedd yr heriau neu’r rhwystrau yn ystod y cyfnod? 

 

Cyfwelai [1a]: Y brif her oedd ei fod yn ychwanegol i’r gofynion sydd yn cael ei roi ar athrawon efo 

dysgu plant a’r cwricwlwm cyfnod Sylfaen sydd yma, dwi’n gwybod ei fod yn ticio lot o’r bocsys fel 

cymdeithasu a (aneglur) ond mae o’n rhywbeth ychwangeol i beth sydd yn digwydd yn arferol. Yn 

ogystal a hynna, roedd yna bellter rhwng ni a *enw cartref gofal*, roedd y plant yn fach felly doedd o 

ddim yn bosibl i ni gerdded ac roedd angen trefnu trafnidiaeth ac roedd y gost, potensial dyfodol y 

gost i gario ymlaen efo hynny. Tro yma dwi’n meddwl fod yna rhywun wedi ariannu y costau. Ym, 

yn ail, neu trydydd sori, roedd yna ond rhyw ddeuddeg o blant yn cymryd rhan, tydwi ddim yn 

cofio’n union y ffigwr, ac mae gennym ni athrawes sydd yn gyfrifol am dri deg mewn dosbarth felly 

os ydyn ni’n mynd ac athrawes a cymhorthydd bydd pob amser eisiau dau aelod o staff efo criw o 

staff, da ni’n colli athrawes i ddysgu gweddill y dosbarth ond hefyd cymhorthydd hefyd. Mae yna 

gostau ychwanegol i ni yn fana. A y gweithgareddau oedd yn cael ei cynnal, dwi’n meddwl y tro yma 

roedd yna gydweithio rhwng yr athrawes a cyd-lynydd y prosiect er mwyn paratoi pethau addas, wel 

roedd hwnnw hefyd yn waith ychwanegol i’r athrawes dosbarth ac yn gallu bod yn rhwystr. Digon o 

bwysau gwaith ar athrawon fel y mai.  

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr iawn. Felly, ydych chi’n credo bydd y berthynas yma rhwng *enw cartref 

gofal* ac *enw ysgol* yn mynd i barhau, ac hefyd a fysech chi’n medru ymhalaethu gyda pam a sut? 
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Cyflweai [1a]: Ia, mi oedd gennym ni berthynas gyda *enw cartref gofal* cyn y prosiect ond doedd o 

ddim yn berthynas cyson a doedd yna ddim cydweithio rhwng aelodau *enw cartref gofal* a plant yr 

ysgol, oll oedd yn digwydd oedd ein bod yn mynd yno unwaith y flwyddyn i ddiddannu nhw efo 

caneuon Nadolig a chaneuon o’n sioe Nadolig ni ac oedden nhw yn cael brechdannau ac ati a cyfle i 

siarad efo trigolion *enw cartref gofal*. Ym, beth oeddech chi’n gofyn os oedden ni yn bwriadu 

parhau? 

 

Cyflwelydd: Os ydych yn bwriadu parhau, pam neu os nad ydych chi’n bwriadu parhau, pam? 

 

Cyfwelai [1a]: Ia, o ran y cynllun yma fysen ni wedi bod yn awyddus i barhau ar adegau penodol o’r 

flwyddyn efallai, dio ddm yn rhywbeth dwi’n ei weld yn gynaliadwy trwy’r flwyddyn yn wythnosol 

oherwydd y rhwystrau dwi wedi ei rhestru yn barod, fysa rhywbeth llai, prosiect neu perthynas llai 

ddim mor gyson ac efo llai o bwysau ychwanegol i drefn yn haws i’w gynnal. A y peth mwyaf un ydi 

os buasai yna rhywfath o hwylusydd neu arian ar gael i ryddhau rhywun i hwyluso cynnal y prosiect.  

 

Cyfwelydd: Gret, diolch yn fawr iawn. Felly, dyna’r cyfan o gwestiynau sydd gen i ond cyn imi roi’r 

ddyfais recordio i ffwrdd sydd yna unrhyw beth arall ‘sa chi’n hoffi ei gyfrannu? 

 

Cyfwelai [1a]: Ym, na, dim ond falla dwi heb son gynna ond un o’r prif rwsytrau ydi fysa y person 

sydd yn trefnu yn dod allan o’r cynllun a dwi’n meddwl oedd *enw swyddog pontio’r cenedlaethau* 

yn trefnu rhwng y ddwy ochr, yn trefnu cyllid, adnoddau ar y cyd ac felly roedd yn bosibl gweithredu 

ond yr unig rwystr oedd gennym ni wedyn oedd rhyddhau aelod o staff ond tydi hynny ddim cweit yn 

gynaliadwy trwy’r adeg os ydi ond hanner y dosbarth yn mynd, ond unwaith mae’r person yna o’r jig-

so yn mynd sy’n ychwanegol, mae’n cael ei drosglwyddo, i gyd yn cael ei drosglwyddo i’r ysgol.  

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr iawn i chi am eich amser. 
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Atodiad I 

Cyfwelaid 1b 

 

Cyfwelydd: Ymchwilydd gradd meistr 

Cyfwelai [1b]: Rheolwr cartref gofal ychwanegol. 

Lleoliad: Ystafell fyw wag y cartref gofal ychwanegol  

*Dechrau’r Cyfweliad* 

 

Cyfwelydd: Y pedwerydd ar ddeg, o’r ail 2019. Felly fy enw i ydi Mirain Llwyd Roberts a ‘dwi’n 

fyfyrwraig gradd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn edrych fewn ar sut i wneud rhaglenni pontio’r 

cenedlaethau yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac yn y blaen. Diolch yn fawr iawn i chi am gymryd eich 

amser i gael eich cyfweld, a ni fydd y cyfweliad yma yn cymryd mwy na hanner awr o’ch amser a 

mae gennych chi y dewis i ateb neu peidio unrhyw gwestiwn rydych eisiau. Mi fydd y recordiad yn 

cael ei gadw nes diwedd fy ngwaith ymchwil ac wedyn yn cael ei ddileu, ond yn y cyfamser mi fydd 

yn cael ei gadw yn ddi-enw hefyd. 

 

Cyfwelydd: Felly os fuasech chi yn edrych yn ôl ar y cynllun pontio’r cenedlaethau rhwng chi ac 

*enw ysgol*, beth ydych chi’n meddwl oedd yn llwyddiannus yn y prosiect hwnnw? 

 

Cyfwelai [1b]: Dwi’n meddwl fod y prosiect, neu’r peilot yn llwyddiannus ar y cyfan rili. O’n 

persbectif ni lly natho ni lwyddo cael tenantiaid sydd efalla ddim yn cymryd rhan mewn pethau a 

digwyddiadau cymdeithasol gwahanol, llwyddo i gymryd rhan ac i engagio ac mwynhau dod ynghyd 

efo’r plant a ti gwbo cymryd rhan yn y gweithgareddau hynny lly. O ran y sawl oedd yn mynychu, 

roedd rhai pobl efo problemau iechyd corfforol, rhai efo problemau iechyd meddyliol megis Dementia 

ac Alzheimer’s ac ati, pobl doedden ni ddim wedi llwyddo i rili cael i engagio mewn gweithgareddau 

gwahanol lly ond nath ffynu a dod yn fwy rili yn y gweithgareddau wrth ymgysylltu efo plant o’r 

ysgol.  

 

Cyfwelydd: ‘Da chi’n teimlo fod y llwyddiant wedi newid dros amser neu oedd yr hyn da chi wedi 

son amdano fel y tenantiaid nad oedd fel arfer yn cymryd rhan, oedd hyn yn gyson drwy’r peilot? 

 

Cyfwelai [1b]: Oedd, o’r sesiwn cyntaf rili. Da ni wedi cael gweithgareddau cyn heddiw o blant ysgol 

yn dod i fewn i ganu a diddanu adeg Nadolig a Pasg ac ati, ond roedd cymryd rhan mewn rhywbeth 

mwy hands on efo’r plant rili wedi sbarduno diddordeb y pobl o’r diwrnod cynta rili. Yn amlwg mae 

gan bobl eu anghenion gwahanol o wythnos i wythnos lly ond ar y cwyfan roedd y mwyafrif oedd 

wedi mynychu wedi dod i bob un sesiwn lly, a rili wedi mwynhau. Ac yn siarad am y sesiynau ar ol 

iddynt orffen a hefyd yn ystod yr wythnosau wedyn.  

 

Cyfwelydd: Felly eto yn edrych yn ol ar y cynllun peilot, beth rydych chi’n credo fuasai wedi gallu 

mynd yn well neu beth oedd yr heriau neu’r rhwystrau? 

 

Cyfwelai [1b]: O ran un her dwi’n meddwl oedd jesd amser achos oedd y peilot yn rhedeg dros amser 

bach yn anffodus oherwydd roedd yn munud olaf cyn i gwyliau’r haf gychwyn lly. Mi wnaethon ni 

lwyddo cael chwe sesiwn ond roedd yna chwe wythnos o wyliau yn dilyn hyn. O ran y 

gweithgareddau ei hunain roedd yna amrywiaeth eang rili o bynciau, mi oedd yna siaradwyr gwadd 

yn dod i mewn, roedd yna gemau yn digwydd, rhywbeth at ddiddordeb pawb, roedd y plant yn fwy na 

hapus i roi go ar bebynnag a oedd ymlaen ac roedd hynny wedyn yn sbarduno diddordeb ymysg y 

pobl hyn hefyd, drwy weld y plant yn mwynhau ac yn cymryd rhan lly.  

 

Cyfwelydd: Ydych chi’n credu fod y berthynas rhwng chi ac *enw ysgol* yn mynd i barhau wedi’r 

peilot hwn?  
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Cyfwelai [1b]: Ie, wel oedden ni yn awyddus iawn i barhau ond mi oedd yna gwpwl o heriau. Un her 

oedd oherwydd bod yr ysgol jesd tu allan o fewn gallu cerdded plant mwya ifanc oedd yn mynychu 

lly roedd o ychydig bach yn bell o all cerdded felly mi roedd yna ychydig bach o her o ran 

trafnidiaeth. Mi oeddan ni wedi trafod efo’r ysgol i wneud cyfraniad tuag at gost trafnidiaeth i ddod 

a’r plant yma lly. Her arall oedd yn amlwg oedd fod yna gydlynydd yn ystod y peilot yn trefnu’r 

gweithgareddau ac yn sicrhau fod yna offer yn cael ei menthyg o fudiadau gwahanol i sicrhau bod y 

gweithgareddau yn llwyddo. So ma hwna wedi bod yn help a rili wedi’r peilot does yna ddim 

cydlynydd sydd yn hwyluso dod a’r grwpiau at ei gilydd a gallu parhau am hirach, dani wedi cael 

sgwrs efo’r ysgol ac yn amlwg bod nhw o dan bwysau gwaith cynyddol a’r prifathro ddim rili yn 

ofnadwy o awyddus i roi mwy o waith ar yr athrawes ddosbarth lly.  

 

Cyfwelydd: Dyna’r cwbl sydd gen i o ran cwestiynau ond cyn imi roi’r peiriant recordio i ffwrdd, oes 

unrhyw beth arall hoffech ei ychwanegu? 

 

Cyflwynai [1b]: Ia, jesd bod y tenantiaid wedi mwynhau’r peilot gymaint lly a di bod ychydig o biti 

garw bod ni heb lwyddo rhoi rhywbeth hir dymor mewn lle, yn amlwg mae ychydig o heriau wedi ein 

gwynebu ni lly, dwi ddim yn gwybod o ran symud ymlaen os oes yna ffordd dros yr her o math o 

gydlynydd mewn rhyw rol arbennig sy’n gallu hwyluso y broses lly. O ran yr elfen trafnidiaeth rydym 

yn fwy na hapus i wneud cyfraniad tuag at costau trafnidiaeth i ddod dros yr her yna lly, ond o ran 

cael rhyw fath o gydlynydd doedd gennym ni ddim ateb rili i’r her yna lly. Ond ar y cyfan roedd yn 

beilot llwyddiannus ofnadwy, y tenantiaid i gyd wedi mwynhau ac wedi cael lot allan ohono. Roedd 

sawl un wedi adborth yn ol fod y plant wedi gweld pasio oed, stigma, iechyd lly a oedden nhw yn fwy 

na hapus ymgysylltu a chyfathrebu efo pwy bynnag oedd agosaf iddyn nhw lly o ran diniweidrwydd 

plentyn yn gweld pasio unrhyw fath o stigma, unrhyw fath o broblem iechyd corfforol neu meddyliol 

ac yn gweld y person yn hytrach na’r salwch lly.  

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr iawn ichi.  
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Atodiad J 

Cyfweliad 2a 

Cyfwelydd:Ymchwilydd gradd meistr 

Cyfwelai [2a1]: Cymhorthydd cyfnod sylfaen 

Cyfwelai [2a2]: Cymhorthydd cyfnod allweddol 2 

Lleoliad: Swyddfa’r prifathro – cyfweliad anffurfiol. 

 

*Dechrau’r cyfweliad*  

 

Cyfwelydd: Pnawn da, mae hi’n 31ain o Ionawr, 2019 a mae’n hanner awr wedi dau. Felly fy enw i 

ydi Mirain Llwyd Roberts a ‘dwi’n fyfyrwraig gradd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn edrych fewn 

ar sut i wneud rhaglenni pontio’r cenedlaethau yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac yn y blaen. Diolch 

yn fawr iawn i chi am gymryd eich amser i gael eich cyfweld, a ni fydd y cyfweliad yma yn cymryd 

mwy na hanner awr o’ch amser a mae gennych chi y dewis i ateb neu peidio unrhyw gwestiwn rydych 

eisiau. Mi fydd y recordiad yn cael ei gadw nes diwedd fy ngwaith ymchwil ac wedyn yn cael ei 

ddileu, ond yn y cyfamser mi fydd yn cael ei gadw yn ddi-enw hefyd.  

 

Cyfwelydd: O edrych yn ôl ar y gwaith pontio’r cenedlaethau rydych chi wedi gwneud fan hyn, beth 

yn eich barn chi sydd wedi bod yn lwyddiant?  

 

Cyfwelai [2a2]: Dwi’n teimlo natho ni ddechrau mynd a plant blwyddyn 5 i ddechrau yn wythnosol a 

mi oedd y plant yn mynd a rhywbeth efo nhw, sef pecyn odda nhw wedi gwneud ei hunain. Odd na 

ambell un wedi tynnu llun efo camera, ambell un wedi sgwennu so odd hynny’n dechrau sgwrs 

rhyngddo nhw a’r henoed. A wedyn, yn ychydig o wythnosau, netho ni neud rhyw siop fach yr Ysgol, 

pres netho nhw hel, odd chydig o arian yn mynd i brynu adnoddau i *enw’r cartref gofal*. Gafo ni 

bethau fel, netho nhw feddwl yn gyntaf, be sa’r henoed yn licio, gafo ni chydig o glai, llyfrau lliwio, 

rhywbeth sa nhw’n gallu gwneud mewn amser byr yna mewn ffordd. A dyna fel nath hi ddechrau 

wedyn ma’r criw ifengach wedi mynd efo chdi.  

 

Cyfwelai [2a1]: Do, esh i efo blwyddyn 1, criw bach o blwyddyn 1 a mynd wythnos gyntaf gyda 

plant hyn er mwyn setlo mewn ac wedyn o’n nhw rel bois. Odd na weithgaredd wedi’u drefnu’n 

wythnosol gan *enw swyddog pontio’r cenedlaethau* a hynny’n ddifyr ofnadwy. Gwahanol bethau 

fatha crefftau, mabolgampau bach a gafo ni rhywun fewn i siarad hefyd, *enw unigolyn lleol* yn 

dangos hen luniau *enw’r pentref*.  

 

Cyfwelai [2a2]: Pethau nad oedd y plant wedi’u weld o’r blaen yn yr ysgol, hen luniau. Ond, wrth 

ddangos nhw i’r bobol hyn, roedda nhw’n deud ‘o ie, o’n i’n cofio hyn pan o’n i’n hogan fach’ a dodd 

y plant ddim yn coeilio, ‘Yda chi wedi gweld hyn go iawn? Odd hynny’n brofiad anhygoel. Dod a 

bob dim yn fyw idda nhw. So, odd y gweithgareddau yn gweithio’n wych. Er bod rhai plant mashwr 

di bod ddigon hapus jyst yn eistedd yn sgwrsio. Rhai ona nhw doedd, odda nhw’n gallu, jyst cynnal 

sgwrs. 

 

Cyfwelai [2a1]: Os ti’n meddwl hefyd bod rhaid chdi gneud o’n rhywbeth wythnosol, wedyn ma’r 

peth yn cael eu cario mlaen aneglur ac odda chdi’n gwneud pethau ychwanegol fel adeg Dolig mynd 

yna i ganu carolau. A da ni wedi meddwl hefyd ella, ond da ni ddim wedi gwneud fyny at wan, bod na 

chydig bach yn dod atom ni yn fama hefyd de. Felly, yn lle bo ni’n mynd atyn nhw o hyd, so ma 

hynny’n rhywbeth sydd ar y gweill.  

 

Cyfwelydd: Gret.  

 

Cyfwelai [2a2] : Hefyd, be sy’n gweithio’n dda ydi’r ffaith bod *enw’r cartref gofal* mond ar draws 

yn lôn. A bo ni’n gallu piciad yna. Mae hynny’n gweithio’n wych.  
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Cyfwelai [2a1] : Peidio mynd a gormod o blant efo chdi neu da ni’n mynd wwwwff.  

 

Cyfwelai [2a2]: 8 dwi’n meddwl ‘mod i’n mynd efo fi.  

 

Cyfwelai [2a1]: Ie, rhyw 7/8 achos fel arfer ma na dair stafell yna so ti’n rhoi tua 3 neu 2 ymhob 

stafell achos dwi’n meddwl os ti’n mynd a gormod mae e’n so bo chi’n mynd a 7 gwahanol bob 

wythnos so bo gynno chi rota bach yn ysgol a bo gynno nhw’r cyfle i gario mlaen os bo nhw eisiau 

mynd yno penwythnosau achos ma ambell un di gofyn yndoes.  

 

Cyfwelai [2a2]: Oes 

 

Cyfwelai [2a1]: So, odda ni’n neud. Oddna ambell i un yna ac odd nhw wrth eu boddau jyst cal 

rhywun i siarad efo. Ambell un licio peintio gwinadd ac oddna un licio rhoi cream ar ddwylo rhywun. 

Hi nath ofyn os sa hi’n cal gneud achos ti ddim yn gwbod sut sa pobl licio twchad dwylo ond odd hi’n 

deud ‘o, dwi’n licio dwylo chdi’ ac odd y ddynes yn deud, ‘o mae gen i ddwylo hen ddynes sdi’. Odd 

y ferch yn deud, ‘o na, ma dwylo ti’n biwtiffwl de’. Ma gweld nhw efo’i gilydd jyst yn, fatha dod a’r 

henoed yn fyw tydi.  

 

Cyfwelai [2a2]: Ydi. A sa ti’m yn meddwl fod yr holl flynyddoedd ma o wahaniaeth oed a ma nhw. 

Achos o’n i’n meddwl bysa na ly a’r plant bach yn… 

 

Cyfwelai [2a1]: Ddim yn gwybod beth i siarad amdan. Ond na, odda nhw fatho. 

 

Cyfwelai [2a2]: Fatha, ‘lle ti’n byw?’ ‘dwi’n byw yn *enw penref cyfagos*’ ac wedyn ‘dwi’n abod 

rhywun yn byw yn *enw pentref cyfagos*’ a dyma hi’n dechrau enwi tai a dwnim yn meddwl bod gin 

y plant syniad beth oedd yr henoed yn cael siarad am. Beth odda nhw’n gneud yn *enw pentref 

cyfagos* ers stalwm. Ac odd rhain yn licio gwrando. Ac oddna un dyn, oddo chydig bach yn ôl yn 

blismon a fo nath arestio y Cray Twins, ac yn amlwg dodd gan plant bach *enw’r pentref* ddim 

syniad pwy odda nw ond odd y plismon na wrth ei fodd, ac yn deud ei ddeud. Ac oedd ne un hogyn 

bach wedyn yn dweud ‘o swni’n licio bod yn blismon pan dwi’n hogyn mawr’. Ac oddo’n deud o raid 

chdi drio dy orau yn ysgol felly! Ma jesd yn dod o nunlle yndydi!  

 

Cyfwelai [2a1]: Ac yn naturiol fyd. Dyna oedd yn fy nharo i.  

 

Cyfwelai [2a2]: Dyna sy’n sbeshal ynde. Oedd rhaid ifi ddweud er fod y plant yn cael profiad oni’n 

teimlo fy mod i yn hefyd. Wrth weld ynde. So oni’n mynd o gwmpas i weld os oedd pawb yn iawn. 

Ti’n gadel llonydd i’r plant yndwt, oddo’n anodd achos onisio sgwrsio hefyd. Ond swni’n argymell 

rhywun i neud ynde. Achos ma gena ti’r pethe ma ar y teledu ond dani wedi bod yn wneud o cyn 

hynny yndo.  

 

Cyfwelai [2a1]: Yr un 8 plentyn odd gena fi yn mynd bob wythnos ac odde nw’n dod yn ol ac yn 

adrodd ei hanesion ac oni’n teimlo fod plant erill bach yn gefnigennus, odda nw isio mynd ei hunain. 

Ond oedd y plant yn dod yn ol wedi joio ei hunain gymaint, oddo’n amlwg arnyn nhw y pleser oedden 

nhw wedi gael ac oedd y plant erill yn pigo hynny fyny yn syth. Ac yn aml gorfod dweud ‘peidiwch 

son am yr holl fferins da chi wedi gael’, peidiwch son!  

 

Cyfwelai [2a2]: Odd gena chi rhei pobl hyn yn gwbod ein bod ni yn dod a wedyn oedden nhw’n 

mynd i’r drafferth i brynu fferins cyn i ni ddod yne. Ond ella ein bod ni wedi gwneud ei wythnos nhw 

jesd yn mynd yne ac oeddne un ddynes, merch dynes oedd yn y cartre odd hi’n dweud ‘dwi’m yn dod 

i weld mam ar bnawn dydd Mawrth rwan achos mae’n well ganddi weld chi, so dwi’n dod rhywbryd 

eto ond ma’n neis ifi wybod eich bod chi yn dod ati’ 

 

Cyfwelai [2a1]: Ma’n beth mawr dydi 

 

Cyfwelai [2a2]: Ei boti yn gwybod bod ei mam hi’n hapus yno hefyd ynde. Argol odde nw’n cael 
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bwyd da yne hefyd! Sydd yn dangos fo *enw cartref gofal* yn le da. 

 

Cyfwelai [2a1]: Unig beth neshi ffeindio yn anodd oedd de, oedd mynd yno a gadael. Yr amser. Dim 

ond am awr oedden ni’n gael ac achos bo fi’n mynd ar ol cinio wel roedd awr yn fflio heibio ac 

oedden ni’n gorfod dweud wrth y plant bach sud ein bod ni yn gorfod mynd wan a nhw ddim isio. Sa 

nw wedi gallu treulio drwy’r dydd yno ynde.  

 

Cyfwelai [2a2]: Oni’n gwneud dyletswydd ar brynhawn dydd Mawrth cynt so oni yn mynd syth ar ol 

cinio. 

 

Cyfwelai [2a1]: Odd awr yn ddigon ond doedd y plant na’r bobl hyn ddim isio’r awr ddod drosodd 

 

Cyfwelai [2a2]: Ma’r amser yn fflio yno dydi. 

 

Cyfwelydd: Dwi’n gwybod eich bod wedi crybwyll hyn yn barod, ond da chi’n credu y buasai 

unrhyw beth wedi gallu mynd yn well o’ch profiad chi? Neu oes na unrhyw beth fuase chi yn newid? 

 

Cyfwelai [2a2]: I fi yn bersonol de, swni wedi licio cael mynd yn amlach dwi’n meddwl. 

 

Cyfwelai [2a1]: Ia, oedd y system o fynd a’r un un wyth efo fi pob tro yn wych gan eu bod nhw yn 

datblygu perthynas ond dwi yn teimlo dros y rhai nad oeddyn yn cael mynd. Achos oedden nhw yn 

colli allan wedyn. 

 

Cyfwelai [2a2]: Roedd hyn yn groes idda ni, oedde ni yn gwneud rota. Un hogan o blwyddyn 6 oedd 

ddim isio mynd. Oddi’n dweud doddi ddim yn licio meddwl am bobl yn mynd yn hen, ond ma’ hon 

yn hogan reit aeddfed. Ond mi ddothi unwaith, ac oddi’n teimlo’n braf ei bod hi wedi mynd. Oddi’n 

deud nad oedd o beth oedd hi wedi disgwyl. Dwi’n meddwl fod hi jesd yn disgwyl pobl yn isda yn 

gadar ac yn edrych yn sal, yn edrych yn hen, ac yn edrych yn bethbynnag. Ond odd hi wedi dychryn 

ar yr ochr ora mewn ffor, fo nhw jesd fel ni, jesd fo nhw’n hyn. A fo nhw’n gallu sgwrsio a cael hwyl 

fel petai. 

 

Cyfwelydd: Diolch. Ydych chi’n credu fod y berthynas rhwng *enw’r ysgol* a *enw’r cartref gofal* 

am barhau? 

 

Cyfwelai [2a2]: Yn bendant.  

 

Cyfwelydd: Sut neu pam? 

 

Cyfwelydd [2a2]: Dani dal yn mynd yna yn wythnosol a hefyd yn mynd yno adeg Dolig, Pasg i 

wneud pethau gwahanol, canu a ballu. 

 

Cyfwelai [2a1]: Dani wedi hyd yn oed son am ei gwahodd nhw yma. Mi fasa hynny yn neis. 

 

Cyfwelydd: Felly, dyna’r cwbl oedd gen i fel cwestiynnau i chi ond mae’n gyfle i chi nawr ddweud 

unrhyw beth arall ‘sa chi’n hoffi ei gyfrannu.  

 

Cyfwelai [2a1]: I fi, dwi wedi tyfu fyny efo Nain a Taid yndo. Oeddon naturiol ifi gael perthynas 

yndoedd, ti’m yn meddwl weithie bod rhai plant, bod nhw heb gael sgwrsio hefo pobl hyn felly o’r 

ochr yna ma’n wych yndydi.  

 

Cyfwelai [2a2]: Mae o yndydi 

 

Cyfwelai [2a1]: A hefyd oes sgena ti heddiw, falle ma Nain a Taid yn byw yn bell i ffwrdd felly does 

gennyn nhw ddim o’r cyswllt a hefyd pobl yn tyfu fyny.  
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Cyfwelai [2a2]: Ac mi oedd yna un ddynes yne hefyd, er bod ganddi deulu, dwi’n cofio hi’n dweud 

wth un hogan fach ‘dwi’n nain i hyn a hyn’ ond dwi’n licio dod yma meddai a’r hogan yn gofyn pam 

da chi’n licio dod yma? A hi’n ateb yn dweud dwi’n hyn adre, ond oleia yn fama genai rhywun.  

 

Cyfwelai [2a1]: Peth on’n licio hefyd oedd tydi plant bach ddim yn peidio gofyn cwestiynau. Lle sa 

ni yn oedolion yn meddwl ‘ia gwell peidio gofyn hune’ a ma plant jesd yn gwneud heb feddwl 

ddwywaith. Ac oedd y pobl hyn yn ateb yn hollol naturiol. Engraifft dwi’n meddwl am ydi roedd un 

o’r dynion yn y cartre yn gwisgo dwy watsh ac oni wedi gewld hyn a di spotio hyn ond heb ofyn ond 

wedyn nath y plentyn bach ma ofyn ‘pam ti’n gwisgo dwy watsh?’ a dyma y dyn yn egluro yn syth 

sut mai ei watsh o a watsh ei wraig odda nw ac oddo wedi colli’i wraig ond oeddon gwisgo ei watsh 

hi. Oni’n gwrando ar y sgwrs rhwng y ddau, a meddwl pam neshi feddwl nad oeddwn i’n cael gofyn 

ynde.   

 

Cyfwelai [2a2]: Oeddne un efo un goes hefyd yn doedd. A nathne blentyn ddeutha fo ‘un goes sgena 

ti ynde’ a oeddo’n egluro yn iawn beth oedd wedi digwydd ac oedd hynny’n braf i’w weld. Odd ne un 

ddynes doedd ddim yn gweld yn dda, a oedd y plant yn mynd ati i egluro gymaint am sut oedd 

rhywbeth yn edrych rol deall.  

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr iawn am eich amser.  
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Atodaid L 

Cywelaid 2b  

 

Cyfwelydd: Ymchwilydd gradd meistr 

Cyfwelai [2b]: Rheolwr Cofrestredig Cartref 

Lleoliad: Ystafell yn y cartref gofal. 

 

*Dechrau’r cyfweliad*  

 

Cyfwelydd: Tri o’r gloch ar y 31ain o Ionawr. Felly fy enw i ydi Mirain Llwyd Roberts a ‘dwi’n 

fyfyrwraig gradd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn edrych fewn ar sut i wneud rhaglenni pontio’r 

cenedlaethau yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac yn y blaen. Diolch yn fawr iawn i chi am gymryd eich 

amser i gael eich cyfweld, a ni fydd y cyfweliad yma yn cymryd mwy na hanner awr o’ch amser a 

mae gennych chi y dewis i ateb neu peidio unrhyw gwestiwn rydych eisiau. Mi fydd y recordiad yn 

cael ei gadw nes diwedd fy ngwaith ymchwil ac wedyn yn cael ei ddileu, ond yn y cyfamser mi fydd 

yn cael ei gadw yn ddi-enw hefyd.  

 

Cyfwelydd: Felly, o edrych yn ôl ar y cyfnod pan ddaeth *enw’r ysgol* ddod yma, dwi’n cymryd bod 

nhw dal yn dod?  

 

Cyfwelai [2b]: Ydyn.  

 

Cyfwelydd: Felly, o edrych yn ôl ar y cyfnod pam ma nhw yn dod yma a’r gwaith paratoi ac yn y 

blaen, be da chi’n feddwl sydd wedi bod yn llwyddianus yn y berthynas?  

 

Cyfwelai [2b] : Hmmmm…..rhai blwyddyn 5 odd yn dod yma i ddechrau lly ac odda nhw’n dod efo 

pecyn, fatha rhyw brosiect o hanes eu teulu, be odda nhw’n licio gneud a ballu, lle odda nhw di bod ar 

eu gwylia a hwnnw’n rhoid hanes amdana nhw fel bod y trigolion yn dod i adnabod y plentyn lly. Ac, 

be o’n i’n ffindio bod rhai pobol, dodd gynna nhw ddim plant ei hunain wrth eu boddau yn cael sgwrs 

ac yn holi amdan teuluoedd neu trio ffindio allan i bwy odda nhw’n perthyn neu pwy odda nhw’n 

abod a ballu. So, odda nhw wrth eu boddau’n cael ychydig o hanes y plant. Wedyn, odda nhw’n dod i 

nabod nhw, oddna un yma, odd ganddi hi, odd hi di bod yn edrych ar ôl plant eu chwaer a ballu, a 

aneglur a ballu ac odd hi’n dangos yr albym llunie plant yma i gyd yn ifanc hefyd ti’n gweld. 

Hmmmm, na, odda nhw wrth eu boddau a fel oedd yr amser yn mynd ymlaen, odda nhw’n gneud 

gwahanol bethau ac odda chdi’n gweld y berthynas yn teimlo’ gartrefol gyda’r trigolion. Oddna dipyn 

o dynnu coes yn dibynnu ar y cymeriadau sgynno ni yma. Rodda nhw’n edrych mlan i’w gweld 

nhw’n dod bob wythnos. Ac wedyn pan gafo ni’r plant bach yma, rodd hynna bach yn wahanol. 

Oddo’n, wthnos gyntaf pan ddetho nhw efo plant blwyddyn 5 odda nhw’n ddistaw ond pan ddaetho 

nhw yn diwedd odda nhw’n byrlymu, reit hyderus. Odda nhw mor wahanol mewn ffordd am fod y 

plant blwyddyn 5, odd y trigolion gallu cael sgwrs gyda nhw achos bod nhw’n hyn wedyn oedd y 

gweithgaredd yn well i rai pobl a i gymharu a plant bach, odd y pobol odd di arfer gyda plant, odda 

nhw’n gallu cyfathrebu’n well efo plant bach lly. A’r rhai odd ddim wedi arfer, odda nhw’n stryglo 

bac hi entertainio nhw mewn ffordd neu trio, ti’n gwbod, bod efo nhw a gwneud y gweithgaredd. So, 

dwi’n meddwl, edrych yn ôl wedyn, ella bod eisiau meddwl hefyd be ma’r pobol hyn eisiau gwneud 

fel gweithgaredd fel bod nhw’n gallu trafod yr un pethau. Duda fod un efo diddordeb mewn hanes neu 

maps sa ti’n ddeud, fatha daearyddiaeth a rhywun arall di bod yn teithio i wahanol wledydd yn y byd 

bysa hwnna’n rhywbeth sa nhw’n gallu trafod efo plentyn yn hytrach na chwarae rhyw gemau a ballu. 

Ma’n dibynnu ar yr unigolyn dwi’n meddwl.  

 

Cyfwelydd: Eto, wrth edrych yn ôl, be da chi’n meddwl sa di gallu mynd yn well neu beth fyddai 

wedi gallu newid? Os da chi methu meddwl am ddim byd, sddim rhaid chi.  
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Cyfwelai [2b]: Dosnam by di newid. Oddo gyd yn gret o ran petha peilot. Yr unig beth allai ddeud 

ydi bo chdi’n feddwl be ma’r unigolyn licio gneud efo plant bach. Ma’n haws fel ma nhw’n mynd yn 

hyn fel plant blwyddyn 5 ma mwy o sgwrs efo nhw ac mae’n nhw’n gallu cyfathrebu’n well efo pawb 

rili yn dydi. O ran be ma nhw’n dod yma bob wythnos, dosnam byd fedrwn ni newid a deud y gwir 

achos ma hynny’n wych deud y gwir.  

 

Cyfwelydd: Ydych chi’n credu bod y berthynas mynd i barhau rhwng chi a *enw ysgol*?  

 

Cyfwelai [2b]: O yndi. Yn bendant.  

 

Cyfwelydd: Pam neu Sut ydych chi’n meddwl bod y berthynas yn mynd i barhau?  

 

Cyfwelai [2b]: Dwi’n meddwl bodo, ma’r plant wrth eu boddau’n dod i’r cartref, maen nhw’n cael 

gymaint o groeso. Ma’r lleoliad mor agos. Ma’r plant yn dysgu gan yr henoed a fel arall. Ma na 

fantais dwi’n meddwl i bawb achos os ti’n gweld y mantais ma di gneud pan o’n nhw’n cychwyn dod 

yma efo rhai, un yn benodol wedi bod yn teimlo’n isel a nath hi, codi ei chalon hi cael y plant yma. 

Dwi’n meddwl fodo’n gweithio’r ddwy ffordd. Er bod na weithgareddau’n mynd ymlaen yma yn 

ystod y flwddyn ma’r ffaith bod y plant yn dwad, ma na rhywbeth ma nhw’n gallu ymgolli i hunan yn 

ei byd nhw.  

 

Cyfwelydd: Oesna unrhywbeth arall hoffech chi ychwanegu?  

 

Cyfwelai [2b]: Nagoes, dwi’m yn meddwl. Jyst diolch am fod yn rhan o’r cynllun pontio’r 

cenedlaethau. Dyna beth oedd yn mynd yn dda oedd y pethau un i un yn hytrach na’r grwp yn 

gweithio’n well efo’r plant bach. Mewn ffordd un i un, mwy neu lai, ma’n nhw’n gwneud pam ma 

nhw’n dod yma ar ddydd mawrth hefyd.  

 

Cyfwelydd: Gret. Diolch yn fawr iawn ichi am eich amser. 
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Atodiad Ll 

Cyfweliad 3A 

 

Cyfwelydd – Ymchwilydd gradd meistr 

Cyfwelai [3a] – Prifathro ysgol rhaglen pontio’r cenedlaethau 

Lleoliad – Swyddfa’r prifathro – cyfweliad anffurfiol. 

 

*Dechrau’r cyfweliad*  

 

Cyfwelydd: Y trydydd ar ddeg o Ragfyr 2018. Felly fy enw i ydi Mirain Llwyd Roberts a ‘dwi’n 

fyfyrwraig gradd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn edrych fewn ar sut i wneud rhaglenni pontio’r 

cenedlaethau yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac yn y blaen. Diolch yn fawr iawn i chi am gymryd eich 

amser i gael eich cyfweld, a ni fydd y cyfweliad yma yn cymryd mwy na hanner awr o’ch amser a 

mae gennych chi y dewis i ateb neu peidio unrhyw gwestiwn rydych eisiau. Mi fydd y recordiad yn 

cael ei gadw nes diwedd fy ngwaith ymchwil ac wedyn yn cael ei ddileu, ond yn y cyfamser mi fydd 

yn cael ei gadw yn ddi-enw hefyd.  

 

Cyfwelydd: Felly, wrth edrych yn ol, y trefniadau ac yn ystod y cyfnod o chwe wythnos, beth ‘da 

chi’n meddwl sydd wedi bod yn llwyddiannus? 

 

Cyfwelai [3a]: Bod y staff yn frwdfrydig am y prosiect ac yn barod i fod yn rhan ohono. Eu bod 

nhw’n hapus i barhau gyda unrhyw drefniadau sydd wedi ei gwneud. Mae pawb sydd wedi bod yn 

ymwneud gyda’r prosiect wedi bod yn gefn mawr ac yn gefnogol iawn o’r prosiect.  

 

Cyfwelydd: Gret, diolch yn fawr iawn. Wrth edrych ar yr un cyfnod, beth sydd heb fod mor 

llwyddiannus? 

 

Cyfwelai [3a]: Yr heriau oedd y nifer o blant oedd yn gallu mynd ar yr un tro a fod angen sicrhau 

rhywun i edrych ar ol gweddill y plant yn y dosbarth. Y tywydd weithiau hefyd yn medru bod yn her 

ac yn anffafriol i gerdded y plant *enw’r cartref gofal* ei hun.  

 Ond y broblem fwyaf oedd nad oedd pawb yn medru mynd bob tro. Mi fasa cael mynd a pob plentyn 

pob wythnos di bod yn wych ond doedd yna ddim digon o henoed yn y fflatiau i hynny.  

 

Cyfwelydd: Gret. Ydych chi’n credo fod y berthynas rhwng *enw’r cartref gofal* ac *enw’r ysgol* 

am barhau wedi’r cyfnod hwn? 

 

Cyfwelai [3a]: O yndw, dwi’n meddwl ei fod o’n bwysig. Ma llawer iawn o blant sydd yn *enw’r 

ysgol* ddim yn cael y cyfle i nabod llawer o henoed a dwi’n meddwl ei fod o’n bwysig iddyn nhw 

feithrin perthynas gyda’r genhedlaeth hyn a bod y berthynas yn parhau efo dosbarthiadau eraill a bod 

pawb yn cael y cyfle o fewn yr ysgol. 

 

Cyfwelydd: Gwych diolch yn fawr iawn. Dyna y cwbl o gwestiynau sydd gen i ond cyn imi roi’r 

ddyfais recordio i ffwrdd oes yna unrhyw beth arall buasech chi’n hoffi ei ychwanegu? 

 

Cyfwelai [3a]: Na, ond mae’r prosiect yma yn wych a biti na fuasen ni yn cael rhywbeth fel hyn sydd 

yn barhaol ymhob ysgol yn ystod pob tymor. Mae’n rhan bwysig o addysg plant bod nhw yn pontio 

cenedlaethau ac yn ymwneud ar genhedlaeth hyn ac fod ne barch o’r ddwy ochr yn cael ei feithrin. 

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr iawn. 
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Atodaid M 

Cyfweliad 3b 

 

Cyfwelydd – Ymchwilydd gradd meistr 

Cyfwelai [3b]– Athrawes cyfnod mamolaeth blwyddyn 3 a 4 

Lleoliad – Ystafell ddosbarth – cyfweliad anffurfiol. 

*Dechrau’r cyfweliad*  

Cyfwelydd: Yr ugeinfed o Ragfyr, o’r ail 2018. Felly fy enw i ydi Mirain Llwyd Roberts a ‘dwi’n 

fyfyrwraig gradd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn edrych fewn ar sut i wneud rhaglenni pontio’r 

cenedlaethau yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac yn y blaen. Diolch yn fawr iawn i chi am gymryd eich 

amser i gael eich cyfweld, a ni fydd y cyfweliad yma yn cymryd mwy na hanner awr o’ch amser a 

mae gennych chi y dewis i ateb neu peidio unrhyw gwestiwn rydych eisiau. Mi fydd y recordiad yn 

cael ei gadw nes diwedd fy ngwaith ymchwil ac wedyn yn cael ei ddileu, ond yn y cyfamser mi fydd 

yn cael ei gadw yn ddi-enw hefyd.  

 

Cyfwelydd: Felly, wrth edrych yn ol dros y prosiect hwn, beth wyt ti’n meddwl sydd wedi mynd yn 

llwyddiannus? 

 

Cyfwelai [3b]: Dwi’n meddwl bod plant wedi ennill gymaint o’r profiad, ma nhw’n fwy hyderus yn 

gymdeithasol hefo pobl, mae hefyd ei agwedd nhw tuag at yr henoed wedi newid a hefyd ma di bod 

bach o ysgogiad yn y gwersi efo’i ymddygiad fel bod nhw yn cael mynd a dweud wrth ei ffrindiau 

newydd eu bod nhw wedi bod yn dda yn yr ysgol. 

 

Cyfwelydd: Wyt ti’n meddwl fod hyn wedi newid dros amser neu? 

 

Cyfwelai [3b]: Ma’r hyder di tyfu, do. Tydw i ddim yn meddwl bod pythefnos yn ddigon, a ma wedi 

ypsetio plant i ffarwelio. 

 

Cyfwelydd: Eto wrth edrych yn ol ar y cyfnod, wyt ti’n meddwl y buasai unrhyw beth wedi gallu 

mynd yn well? 

 

Cyfwelai [3b]: Na, dwi ddim yn meddwl. Ella yn sicr ddylse ni barhau efo fo yn bendant, ma’n mynd 

yn dda felly pam ddylse ni stopio ond ddylse pob plentyn gael y profiad yma. Ma di bod mor dda i 

blwyddyn 3. Roedd plant blwyddyn 3 yn gweld fel plant efo problemau a ddim yn dda yn 

gymdeithasol felly ma di bod yn fuddiol iawn a da ni wedi gweld newid mewn ymddygiad achos ma 

nw’n edrych mlaen i gael mynd i weld ei ffrindiau newydd nhw.  

 

Cyfwelydd: Wyt ti’n meddwl fod y berthynas yma rhwng *enw cartref gofal* ac *enw ysgol* am 

barhau? 

 

Cyfwelai [3b]: Wel, mi fydd o tra dwi yma yn bendant. Gobeithio bydd y pennaeth yn parhau, dwi’n 

meddwl fyddi’n wirion os na fyddi. Ond er hynny, dwi ond yma ar gyfnod mamolaeth ond fedrai 

ddweud fod y prosiect yn rhagorol felly ond gobeithio y gwneith o barhau. 

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr iawn am dy amser. Oes yna unrhyw beth arall ‘sa ti’n hoffi gyfrannu cyn 

imi roi’r ddyfais recordio i ffwrdd? 

 

Cyfwelai [3b]: Na, ond rhaid dweud oni yn teimlo’n emosiynol iawn ar ol y sesiwn gynta. Roedd yn 

dda iawn fod cymaint wedi cael ei baratoi ond unwaith oedd y plant yne doedd ddim angen paratoi 

oedd o’n naturiol. Yn bendant, ma wedi bod yn fuddiol fod y plant yn nabod un yn dda iawn cyn y 

raglan hefyd a mi oedd hi’n hwyluso pob dim. Ond eto mi oedd pawb yn dod allan o’i cregyn ar ol y 

sesiwn gyntaf. Mae’r dosbarthiadau eraill yn genfigennus iawn! Ma blwyddyn chwech yn barod i 

gymryd rhan! 
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Cyfwelydd: Diolch yn fawr iawn iti am dy amser.  
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Atodiad N 

Cyfweliad 3c 

Cyfwelydd – Ymchwilydd gradd meistr 

Cyfwelai [3c] – Athro dosbarth blwyddyn 4  

Lleoliad – Ystafell Ddosbarth 

 

Cyfwelydd: Y trydydd ar ddeg, o’r Ragfyr 2018. Felly fy enw i ydi Mirain Llwyd Roberts a ‘dwi’n 

fyfyrwraig gradd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn edrych fewn ar sut i wneud rhaglenni pontio’r 

cenedlaethau yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac yn y blaen. Diolch yn fawr iawn i chi am gymryd eich 

amser i gael eich cyfweld, a ni fydd y cyfweliad yma yn cymryd mwy na hanner awr o’ch amser a 

mae gennych chi y dewis i ateb neu peidio unrhyw gwestiwn rydych eisiau. Mi fydd y recordiad yn 

cael ei gadw nes diwedd fy ngwaith ymchwil ac wedyn yn cael ei ddileu, ond yn y cyfamser mi fydd 

yn cael ei gadw yn ddi-enw hefyd.  

 

Cyfwelydd: Wrth edrych yn ol dros y chwe wythnos ddiwethaf, beth rydych chi’n meddwl sydd wedi 

bod yn llwyddiannus?  

 

Cyfwelai [3c]: Wel y ffordd mae’r plant a’r heno yn cyd-weithio ac yn cyfathrebu hefo’i gilydd. 

Pethau newydd yn cael ei datblygu pan mae plat yn cyfathrebu efo athrawon. Er engraifft parch, y 

ffordd y mae nhw yn, swni’n deud, yn ofalgar o’r henoed lly. A sut mae nhw’n magu cysylltiad hefo’r 

henoed yn hollol naturiol heb unrhyw brompt gennym ni.  

 

Cyfwelydd: Ydych chi’n meddwl fod hyn wedi bod yn gyson drwy’r cyfnod? 

 

Cyfwelai [3c]: Ma nhw wedi mwynhau yn y sesiwn gyntaf a wedyn yn edrych ymlaen i ddod. Da ni 

heb gael yr un plentyn allan o 30 o blant sydd ddim eisiau dod. Ma nhw’n ysu i ddod.  

 

Cyfwelydd: Eto, wrth edrych yn ol. A fuasai unrhyw beth wedi gallu mynd yn well? 

 

Cyfwelai [3c]: Yr adnoddau falle? Mwy o henoed. Hefyd fod pawb yn cael cyfle drwy’r adeg yn lle 

ein bod ni wedi ei grwpio nhw i grwpiau a wedyn sa nhw’n cael magu perthynas.  

 

Cyfwelydd: Ydi hyn wedi bod yn berthnasol i bob sesiwn? 

 

Cyfwelai [3c]: Yndi, achos ma’r grwpiau yn cael pythefnos gyda’r henoed a dyna’r cwbwl. Sa’n well 

petasen nhw’n cael mwy o gyfle i fagu perthynas. A hefyd mynd ymlaen yn blynyddoedd 4, 5 a 6. 

Gan mai dim ond pythefnos mae nhw’n wneud mae yna siawns na wna nhw gofio. 

 

Cyfwelydd: Ydych chi’n credu fod y berthynas yma rhwng *enw cartref gofal* a’r ysgol am barhau? 

 

Cyfwelai [3c]: Dani’n gobeithio ynde. Mi da ni wedi trafod efo staff ac yn gobeithio parhau.  

 

Cyfwelydd: Diolch am eich amser, oes yna unrhyw beth arall buasech yn hoffi ei gyfrannu? 

 

Cyfwelai [3c]: Oes. Y profiadau da ni wedi gael fan hyn, ia megis cychwyn yda ni, ond swni’n hoffi 

gweld o’n rhywbeth cenedlaethol a rhywbeth gorfodol i ysgolion wneud sef cysylltu efo’r henoed. Yn 

yr oes yma dim ond cysylltu efo cenedlaethau o’r un oed mae plant. A rhai efo teuluoedd yn byw yn 

bell o’i gilydd neu wedi colli teulu. Felly mae hyn, yn helpu’r ifanc a’r hen do a sut i gyfathrebu a sut 

i basio negesuon. Ma bobl hyn yn dysgu gwerthoedd a os da ni’n methu’r cysylltiad yma mae o’n 

gam mawr yn ol yndydi.      

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr am eich amser   
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Atodiad O 

Cyfweliad 3ch 

Cyfwelydd – Ymchwilydd gradd meistr 

Cyfwelai [3ch] – Staff canolfan ofal ychwanegol  

Lleoliad – Swyddfa  

 

*Dechrau’r cyfweliad*  

Cyfweliad Saesneg 

 

Cyfwelydd: Good morning. It’s the thirteenth of December, 2018 and we’re ready to start the 

interview. My name is Mirain Llwyd Roberts and I’m a masters by Research student at Bangor 

University looking into intergenerational projects. You have already read the Information session and 

had the opportunity to ask any questions. Are you ready to start? 

 

Cyfwelai: Yes 

 

Cyfwelydd: Whilst looking back at the intergenerational project between *name of school* and 

*assisted living centre* can you please recall what do you believe was successful? 

 

Cyfwelai: It was great, seineg them, they wanted to be more involved. The main eight that attended, 

they were lonely and they have benefited so much. Some of them really neededthis project. Also, it 

was great that everything was so flexible.  

 

Cyfwelydd: Thanks, looking back at the same time what was not as successful? 

 

Cyfwelai: Well, mainly it was that we didn’t get the same amount from week to week, and we 

struggled to get the numbers in the begnning. We managed to get eight in the end, but it fluctuated 

between sessions due to illness. But *name of coordinator* was brilliant, she talked with many of the 

individuals and helped them gain confident in attending. It was also a shame that the children were 

only visiting twice, but I guess it was the only option so that everyone could get involved. 

 

Cyfwelydd: Do you believe the relationship will continue? 

 

Cyfwelai: Yes, I really do hope so. There’s so much benefit from the program. All of whom has been 

involved really do wish that the school will see the benefits and that they will still visit. 

 

Cyfwelydd: Thank you very much, is there anything else you’d like to add? 

 

Cyfwelai: Yes, it would be great if we could get more of thoes living here to attend as I see so much 

benefit. The session ideas were great, and it’s important to think about what will work. It’s not a one 

size fits all and we really appreciated that *name of coordinator* asked the tenants what they wanted 

to do. I think the parents have seen the benefits as well, thoes I’ve talked to are really glad the school 

are doing this. It has had such a positive impact on the children and the tenants here. To think I was 

nervous how it’d go in the beginning, it’s been brilliant! 
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Atodiad P 

Cofnod 3d 

Weekly Log (kept by BtG Officer) 

A simple log to keep track of any costs/obstacles/challenges/Success. 

This is kept so the BtG can refer back to it during her feedback interview at the end of the sessions, it 

will help us understand what factors that support the programme are and what factors are obstacles 

and challenges. 

 

Date Costs Obstacles Challenges Successess 

08/11/18  

 

£0  Uncertainty  

how many 

adults would 

attend the 

session  

 

Inclusion – to ensure 

that all adults felt 

included within the 

activities and to have 

contact with the 

children  

One adult arriving late 

– the need to ensure 

that she is included in 

what is going on and 

introducing her to the 

children  

 

Positive connections were 

established between all of the 

children and adults. 

Adults reported that they 

enjoyed the session and are 

looking forward to meeting the 

children again next week  

Some of the adults reporting a 

sense of accomplishment that 

they have been able to take 

part - as they were anxious and 

unsure whether they would be 

able to take take part in the 

session.   

Teacher was surprised to 

observe some of the quiet/ shy 

pupils that engaged well with a 

few of the adults within a one 

to one setting.   

Most Activities were suitable 

and successful in getting both 

generations to engage and 

enjoy time together  

 

 

15/11/18 

 

 

 

£7.00 – 

deunyddiau 

crefft  

 2 oedolyn hefo 

apwyntiad meddygol 

oedd yn golygu eu bod 

yn cyrraedd ychydig 

yn hwyrach i’r sesiwn   

Sicrhau bod pawb yn 

rhan ac yn 

gynnwysiedig yn y 

sesiwn.   

 

Gwaith gofal a 

thrwshio yn mynd 

ymlaen ar y safle - 

felly roedd yn rhaid 

bod yn ymwybodol o 

unrhyw faterion yn 

ymwneud a Iechyd a 

Diogelwch.  

Rhai o’r oedolion yn profi 

perchnogaeth o’r sesiwn gan 

eu bod wedi cymryd 

cyfrifoldeb am drefnu 

gweithgareddau sydd o 

ddiddordeb iddyn nhw a’i 

addasu ar gyfer anghenion y 

plant.     

Perthnasau yn cael eu ffurfio - 

Rhai o’r plant yn mynd yn ôl 

at yr un oedolion  

Engreifftiau o gyd ddysgu 

rhwng y ddwy genhedlaeth ee 

sut mae plannu hadau, gwneud 

cardiau cyfarch, gwneud 

bandiau cyfeillgarwch 
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Gweithwyr yn dymuno 

profi’r gloch tân yng 

nghanol y sesiwn – 

cytuno i wneud hynny 

ar ôl y sesiwn.   

 

Sesiwn olaf i’r grŵp 

yma – nifer o’r plant 

yn awyddus i ddod yn 

ôl ac i gadw cyswllt 

gyda’r oedolion - wedi 

trefnu y bydd yr 

oedolion yn ymweld 

a’r ysgol ar ddiwedd y 

chwe wythnos – 

Gyda’r gobaith y bydd 

y cyswllt yn cario 

ymlaen wedi hynny.   

 

22/11/18 

 

 

  

£0  

5 o oedolion 

yn unig oedd 

ar gael 

heddiw gydag 

un wraig yn 

ymuno ar y 

diwedd.  Dwy 

o’r oedolion 

eraill yn sâl.  

Felly roedd 

yn anoddach 

sicrhau bod 

pob plentyn 

yn cael 

cyswllt gydag 

oedolyn, Bu 

aelod i staff 

yr ysgol 

ymgysylltu 

gyda 2 o’r 

plant 

oherwydd 

hynny.     

 

Athro newydd yn 

ymuno yn y sesiwn 

heddiw  - ddim mor 

gyfarwydd a’r drefn  

Grŵp newydd o blant 

yn dechrau heddiw, 

ond yr oedolion erbyn 

hyn yn fwy hyderus ac 

yn gwybod beth i’w 

ddisgwyl o’r sesiwn.   

Un o denantiaid y 

fflatiau sydd ddim yn 

rhan o’r sesiynau yn 

dod i siarad at y 

Warden oedd yn yr 

ystafell – cyflwynodd 

ei chî i’r plant - 

gofynwyd am ganiatad 

yr athro yn gyntaf, gan 

sicrhau bod digon o 

oruchwyliaeth o 

gwmpas.   

 

Oedolion wedi magu hyder 

erbyn hyn ac yn gyfforddus i 

rannu syniadau a thrio 

gweithgareddau newydd ee 

Cloi’r sesiwn trwy ddweud 

stori wrth y plant ac oedolyn 

arall arall yn canu cân gyda 

symudiadau  

Engreifftiau o oedolion yn 

dysgu moesau i’r plant ee  

“peidio siarad ar draws eu 

gilydd”  

29/11/19  

 

 

£0  Tywydd 

gwyntog –

cwblhau 

asesiad risg 

gan yr yr 

ysgol i barhau 

ar daith o’r 

ysgol i 

*enw’r 

cartref 

gofal*. O dan 

oruchwyliaeth 

athro a 

1 oedolyn yn ymuno 

yn y sesiwn ½ ffordd 

trwy’r sesiwn.  Gyda’g 

anogaeth gwelwyd 

pletyn yn gwneud 

ymdrech i gynnwys yr 

oedolyn mewn 

gweithgaredd.   

 

Oedolion yn parhau yn 

hyderus i arawin ar 

weithgareddau hefo’r plant.   

Engreifftiau o sgyrsiau hir yn 

digwydd rhwng oedolion a 

phlant a’r lefel 1-1.   

Perthnasau positif yn cael eu 

ffurfio rhwng rhai plant ac 

oedolion.   

Plant yn fwy sensitif i 

anghenion yr oedolion trwy 

sichrau eu bod yn cael eu 
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Cydlynydd 

PC  

cynnwys mewn 

gweithgareddau. 

Rhai oedolion yn dangos 

balchder yn yr hyn yr oeddynt 

wedi gallu eu dysgu i’r plant 

Y ddwy genhedlaeth yn 

adrodd eu bod wedi mwynhau 

ac am i’r cyswllt barhau.     

Rhai o’r oedolion yn dymuno 

mynd i weld cyngerdd Nadolig 

yr Ysgol yn yr Eglwys Leol. 

6/12/18 

 

 

 

£0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grŵp newydd 

o blant yn 

dechrau 

heddiw 

ansicrwydd 

sut y byddent 

yn ymateb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhai o’r oedolion yn 

sal neu hefo 

apwyntiadau meddygol 

ac felly criw llai o 

oedolion heddiw - er 

hynny ni amharwyd ar 

y cyfathrebu oedd yn 

digwydd rhwng y plant 

a’r oedolion. 

 

Roedd angen sicrhau 

bod pob plentyn yn 

cael ei gynnwys yn y 

sesiwn oherwydd bod 

nifer llai o oedolion.   

Yr oedolion wedi arfer erbyn 

hyn hefo’r drefn ac yn hyderus 

wrth wneud i’r plant newydd 

deimlo yn gartrefol 

 

Cysylltiadau positif yn 

digwydd eto rhwng y plant a’r 

oedolion  

 

Yr oedolion a’r plant yn 

adrodd eu bod wedi mwynhau 

y sesiwn ac yn edrych ymlaen 

at y tro nesaf 

 

13/12/18 

 

£0  

 

Dim ond 3 

oedolyn yn y 

sesiwn 

heddiw gan 

bod y 

gweddill yn 

sal (Oedolion 

oedd yn sal 

wedi dweud 

nad oeddynt 

yn dymuno 

pasio’r 

annwyd i’r 

plant cyn y 

Nadolig)  

 

12 o blant a 3 oedolyn 

yn mynychu y sesiwn 

heddiw – er hynny 

roedd y 3 oedolyn 

oedd yn bresennol yn 

ddigon hyderus i 

arwain hefo’r plant.   

 

Plant a’r oedolion wedi 

mwynhau ac yn adrodd yn ôl 

yn bositif – pawn yn edrych 

ymlaen i’r oedolion ymweld 

a’r ysgol ar gyfer y sesiwn olaf 

yn yr ysgol yr wythnos nesaf.   

 

Oedolyn oedd yn dysgu’r plant 

i wneud y cardiau yn cael 

mwynhad mawr o rannu ei 

sgiliau ac o ddysgu’r plant.  

 

Engreifftiau o’r plant yn bod 

yn garedig ac gofalgar wrth 

ystyried rhai or oedolion oedd 

yn sal  -  trwy wneud cerdyn 

brysiwch wella i un wraig gan 

ofyn i mi ei roi iddi  

20/12/18  

 

£42  - 

costau 

trafnidiaeth 

i’r 

oedolion 

Materion 

Iechyd a 

Diogelwch i’r 

oedolion - 

sicrhau bod y 

trafnidiaeth a 

Sesiwn yn yr ysgol i 

gloi y peilot i ddathlu y 

berthynas sydd wedi 

datblygu rhwng y 

ddwy genhedlaeth  

 

Clo bendigedig i’r peilot - yr 

oedolion wedi mwynhau cael y 

cyfle i ymweld a’r ysgol a 

derbyn croeso gan y plant a’r 

staff. 
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ymweld a’r 

ysgol  

 

drefnwyd yn 

addas ar gyfer 

eu anghenion 

yn ogystal a 

mynediad 

addas i’r 

ysgol.   

 

7 o oedolion wedi 

mynychu’r sesiwn yn 

yr ysgol un oedolyn 

wedi gorfod gadael yn 

gynnar – wedi sicrhau 

ei bod yn gallu dweud 

hwyl fawr wrth rai o’r 

plant cyn gadael.  Bu i 

mi ymweld gyda’r 

wraig a gŵr arall nad 

oedd yn gallu bod yn 

bresennol  yn eu 

cartref ar ôl y sesiwn i 

ddangos rhai o’r 

lluniau a dynnwyd 

yngyd a rhannu 

cyfarchion da gan y 

plant  

 

Rhai o’r plant yn 

emosiynol wrth 

ffarwelio hefo’r 

oedolion - staff yr 

ysgol yn delio a hynny 

- trafod ffyrdd o gadw 

mewn cysylltiad 

gyda’r oedolion ee 

trwy gerdyn, llythyr – 

mae’r ysgol yn edrych 

ar ffyrdd o barhau a’r 

cyswllt.   

 

Y plant wedi paratoi ffilm fer 

o’r 6 wythnos diwethaf - ac 

wedi gallu arddangos y ffilm 

ar y sgrin fawr yn yr ysgol er 

mwyn i’r oedolion ei gweld 

perthnasau arbennig wedi cael 

eu ffurfio gan y plant a’r 

oedolion a’r ddwy genhedlaeth 

yn dymuno parhau a’r cyswllt 

mewn rhyw ffordd. 
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Atodaid Ph 

Cyfweliad 4a 

 

Cyfwelydd: Myfyriwr gradd ymchwil meistr 

Cyfwelai [4a]: Pennaeth Coleg Addysg Bellach 

Lleoliad: Ystafell y pennaeth 

 

*Dechrau’r cyfweliad* 

 

Cyfwelydd: Y pymthegfed, o’r ail 2019. Felly fy enw i ydi Mirain Llwyd Roberts a ‘dwi’n fyfyrwraig 

gradd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn edrych fewn ar sut i wneud rhaglenni pontio’r cenedlaethau 

yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac yn y blaen.O ddiddordeb i chi hefyd, ddoe y bydd i’r gair pontio’r 

cenedlaethau yn cael ei dderbyn yn swyddogol i eiriadur Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi am 

gymryd eich amser i gael eich cyfweld, a ni fydd y cyfweliad yma yn cymryd mwy na hanner awr 

o’ch amser a mae gennych chi y dewis i ateb neu peidio unrhyw gwestiwn rydych eisiau. Mi fydd y 

recordiad yn cael ei gadw nes diwedd fy ngwaith ymchwil ac wedyn yn cael ei ddileu, ond yn y 

cyfamser mi fydd yn cael ei gadw yn ddi-enw hefyd. 

 

Cyfwelydd: Felly wrth edrych yn ol ar bob rhaglen pontio’r cenedlaethau rydych wedi ei gynnal, beth 

sydd wedi bod yn llwyddiannus? 

 

Cyfwelai [4a]: Felly mi wnai gychwyn drwy egluro beth ydi’r prosiectau, ma gennym ni dipyn 

ohonyn nhw. Y cyntaf un oedd gennym ni oedd ein bod wedi gwahodd henoed i gael cinio yn y 

bwyty, mae’r lle ar agor i bawb felly mewn ffordd roedd hynny ond yn golygu gwahodd cohort arall 

ac oedden ni yn meddwl fod hynny yn rhywbeth syml i ni ei wneud ond doedd o ddim mor syml a 

hynny gan nad oedden ni wedi sylweddoli fod angen cadeiriau efo breichiau a rhyw bethau felly a fod 

ei cael i’r bwyty yn gallu bod yn anodd, felly oedd o dipyn bach yn anodd, heriau yn unig oedd hynny 

gan fod yr oedolion yn talu am ei bwyd ac yn defnyddio adnodd sydd ar gael beth bynnag i bawb ac 

redden ni wedi llawn sylweddoli bod angen cadeiriau gyda breichiau arnyn nhw ac ein bod ni angen 

help i gerdded o’r dderbynfa i’r bwyty. Mae hwnne wedyn yn naturiol wedi agor drysau ein bod 

eisiau bod yn rhan o’r prosiect pontio’r cenedlaethau achos yn hytrach na cael staff i ddod ar henoed 

dani wedi cael myfyrwyr i’w cerdded nhw sydd yn gweini bwyd ac oherwydd hynny mae’r sgwrs yn 

naturiol yn digwydd yn y siwrne o’r dderbynfa i’r bwyty wrth eu gosod yn eu cadair ac wedyn yn 

creu perthynas gyda’r henoed, yn naturiol rhywsut drwy weini bwyd. Ac oherwydd hynny dwi’n 

meddwl ei fod yn beth da gan ei bod wedi dod ar draws cwsmeriaid fel hyn a gweld yr heriau ac yn 

gorfod meddwl am bethau fel hyn pan yn trefnu bwyty, er engraifft meddwl os oes gennynt nhw 

gadair efo breichiau a meddwl os oes angen treulio mwy o amser yn gosod y bwrdd nag un arall. Felly 

mae o yn addysg yn ei hun. Felly dyne oedd gennym ni cynt. Da ni hefyd yn flynyddol wedi bod yn 

mynd i Neuadd, dwi’n meddwl mai yn Friog yda ni yn creu pryd o fwyd i griw reit fawr o henoed yn 

fanno, a mae hwnnw wedi bod hefyd yn un sydd yn brofiad arbennig i’r rhai sy’n dilyn y cwrs arlwyo 

a hynny drwy weithio efo criw o glientau sydd yn arbennigol. Roedd hwnnw gennym ni yn barod. 

Wedyn wnaethom ni gychwyn yn araf deg efo hwn o dan arweiniad y prosiect yma trwy fynd a criw 

bach o ddysgwyr, pedwar neu bump, i gartref henoed, *enw’r cartref gofal*, yn *enw’r dref* i wneud 

sesiynau hand and arm massage ac ychydig o manicures a nid oedden ni yn gwybod sut y buasai yn 

gweithio, oedden ni yyn ei wneud o gan ei fod yn brofiad o ddelio gyda clientai a felly roedd modd 

dweud ei fod yn rhan o’r cwrs. Y tiwtor sydd yn dysgu fo, ma hyn yn allweddol, fod y tiwtor sydd yn 

dysgu fo yn hyblyg ac yn mwynhau gweithio yn y gymuned ac yn mwynhau y profiadau yma ei hun 

dim jesd y myfyrwyr ac yn gweld gwerth iddo ei hun. Ac oddi’n dweud ddoe, geshi ebost ddoe 

ganddi hi, yn dweud fod y myfyrwyr yn y sesiynau cyntaf yn dawel iawn ond rwan mae’r myfyrwyr 

yn edrych ymlaen i fynd ac yn edrych ymlaen i weithio gyda’i cleient nhw. A ma nhw reit siaradus. 

Ma hwn fel highlight y mis iddyn nhw gael mynd i fan hyn. Mae hwn wedi gweithio yn dda a wedyn 

da ni hefyd wedi derbyn adborth positif gan y cartref hefyd, dwi’n meddwl neith hwne barhau o 

flwyddyn i flwyddyn a dwi ddim yn gorfod gwneud dim efo hwne rwan, mae wedi sefydlu ei hun a 
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mae o jesd yn rhedeg wan unwaith y mis. Mae hwne wedi bod yn un hawdd i’w wneud, tydi’r offer 

sydd angen ei cario yno ddim yn drwm a mae o jesd yn syml a dio ddim yn boring.  

   Y nesaf wedyn oedd yr un sydd ddim wedi gweithio cystal lle mae nhw wedi bod yn mynd i Clwb 

Heneiddio’n Dda yn *enw’r dref*, criw y BAC ydi’r rhain a dysgu y cleient fan hyn sut i ddefnyddio 

ei cyfrifiaduron a i fancio neu apps a ffons ac ati. Dwi wedi ei roid o i Lefel A oherwydd nad ydyn 

nhw efo’r un tiwtor drwy’r amser mewn cwrs Lefel A mae’n anodd cyd-lynnu achos mae gennyn nhw 

diwtor personol un awr yr wythnos ond efallai nid y person yne sydd yn mynd a nhw, felly mae’n 

anodd datblygu unrhyw brosiect os nad ydych chi hefo’ch tiwtor am oriau maith ac eich bod chi yn 

gallu bod yn hyblyg o fewn eich amserlen. Tydi’r hyblygrwydd ddim yne efo Lefel A ac hefyd be 

dwi’n feddwl ydi dwi ddim yn siwr os ydi’r myfyrwyr cywir efo’r prosiect, mi fuasai lawer gwell os 

buaswn wedi gallu gwneud o efo criw’r cwrs cyfrifiaduron yn coleg. Ond oedden nhw fel nad oedden 

nhw yn cynhesu at y syniad, dwi ddim yn gwybod. Dwi’n meddwl y gwna i roi ymdrech arall i’r 

prosiect yma flwyddyn nesaf ond hit or miss ydi hwn oherwydd y diffyg hyblygrwydd sydd gan y 

tiwtor i dynnu pobl allan i wneud pethau ar amser sy’n siwtio pobl eraill mwy na dim yr ewyllys da 

i’w wneud o. Ond dwi’n meddwl fod hwnna yn brosiect hynod o ddiddorol i ddweud y gwir a dwi’n 

meddwl bod y sgiliau angenrheidiol yna i’w rhannu. Ac o bob prosiect hwnnw oni wedi gobeithio y 

buasai yn gweithio. Wedyn mi wnaethon ni jesd trafod a trio cael un bach arall i fewn i’r potam fy 

mod i yn teimlo ei fod yn dda, yn ystod cwrs iechyd a gofal ei bod yn gwneud hwn. Da ni wedi 

gweithio arna fo a mae o yn gweithio ond flwyddyn nesaf buaswn i yn ei wneud yn hollol wahanol a 

mae hwn yn lot o ymdrech ar ran pobl eraill rwan. A hwn ydi’r un lle mae nhw yn dod yma unwaith y 

mis i gael pethau gwahanol, amrywiol a dani’n arbrofi eleni efo fo i weld beth sydd yn gweithio a 

beth sydd ddim yn gweithio a wedyn go for it flwyddyn nesaf fu ni’n gwybod fod hwn yn well fel 

hyn, felly chwarae efo fo eleni yda ni. Ond mae hwn yn un, rydym wedi cael rhywun gweinyddol ar y 

safle i gymryd cyfrifoldeb o hwn so does dim rhannu swyddi o gwbl, mai weld wedi’i dderbyn o, ac 

felly mae hi’n allweddol yn dod a pawb at ei gilydd. Ond fel mae’r sesiwn yma yn nesau mae ei stress 

level hi’n codi a mae hi yn pryderu amdano ychydig bach, ac yn pryderu os ydio yn mynd i fynd yn 

iawn. A digwydd bod bob tro tydw i heb fod ar y safle i’w helpu hi ond dwi’n rhoi’r syniadau ar gyfer 

y sesiynau a dwi’n mwynhau meddwl am syniadau sydd hefyd yn rhai diddorol. Aeth y cyntaf yn 

anhygoel o dda, a pam natho fynd yn dda yndi myfyrwyr iechyd a gofal oedden nhw ac oedden nhw 

yn mwynhau ac yn ei weld yn berthnasol i’w cwrs. A nath y weithgaredd weithio yn dda, a’r 

weithgaredd oedd chwarae gemau a wedyn nath hynny fod fel rhyw warm up, gemau hen ffasiwn a 

wedyn roedd yna brompters yne i annog trafodaeth a nath hwnnw weithio yn dda felly dwi’n meddwl 

fod hynny wedi gwneud i’r sgwrs fynd yn naturiol ar sgwrs yn llifo. Yn yr un wedyn roedd y tiwtor 

oedd yn ei cymryd nhw yn nyrfys a doedd hi ddim yn gwybod os oedd hi ar gael na pwy oedd ar gael 

a nid oedd y trefniadau mewnol yn dynn ac felly rhag i’r peth syrthio yn fflat ar ei wyneb felly mi 

wnes i feddwl munud olaf y buaswn i yn cael siaradwr gwadd i mewn, rhywun bywiog a rhywun sydd 

yn gallu cynnal sesiwn yn dda ac wedi gwneud lot o bethau imi yn y gorffennol. Roedd hwn yn 

gweithio yn dda ac yn hwyliog ond doedd yr henoed ddim wedi mwynhau cystal achos oedden nhw 

yn teimlo na gafo nhw y cyfle i siarad efo’r pobl ifanc yn hytrach na un person yn siarad tuag atyn 

nhw. Roedden nhw wedi cael bwyd am ddim ac wedi cael hwyl hefo *enw dynes leol* ond roedd y 

myfyrwyr yn eistedd efo’i gilydd a’r henoed yn eistedd efo’i gilydd a doeddo ddim yn gweithio o 

gwbl. Wel mi wnaetho weithio ond dim cystal o gwbl. A wedyn oedd hwnnw bach yn siomedig, felly 

beth dwi wedi dysgu o hwn ydi fod angen i ni iwsio’r un myfyrwyr drwy’r amser a creu perthynas a 

dyne beth mae *enw swyddog pontio’r cenedlaethau* sydd yn trefnu yn annog i ni wneud felly mae 

hynny yn wir. Dwi’n meddwl fod yn rhaid i ni sicrhau bod cyfle iddyn gael gwneud gweithgaredd ar 

y cyd a bod nhw yn siarad efo’i gilydd neu mae gwerth wedi mynd o’r peth yn gyfan gwbl. Felly yn y 

nesaf, o ddiddordeb i chi, dwi wedi dod o hyd i erthygl o hen feddyginiaethau ym *enw’r ardal* 

iddyn nhw drafod a dwi’n dod a llyfrau rashiyns efo fi iddyn nhw a gem hen ffasiwn Bagatell a ma 

hwne wedyn yn eitem trafod. Wedyn dwi eisiau iddyn nhw drafod. A hefyd dwi yn trio meddwl am 

syniad arall a’r syniad sydd yn fy mhen ydi trafod llawysgrifen gan fod pobl ers talwm yn cael ei 

dysgu llawysgrifen ers ysgol gynradd. Mae llawysgrifen pobl wedi dirywio. A dwi’n meddwl sa’n 

neis os fysa nw yn edrych ar lythyre sydd wedi ei hysgrifennu ers talwm a gweld pa mor bwysig oedd 

llawysgrifen o gymharu efo sgwennu rwan. A dwisio rhyw diwtor rwan wneud rhywbeth efo 

llawysgrifen, genai syniad pwy fyse’n gwneud ond mae o’n berson prysur iawn. Ond dwi am drio fy 

ngore. Dwi eisiau gwneud un ar goginio hefyd – coginio hen rysaits a ballu mi fuasai yn neis i’r 
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henoed ddangos sut i goginio heb rysait. Dwi’n meddwl y buasent yn cael hwyl yn gwneud hyn. Un 

arall fuasai dysgu canu sol-ffa. Felly hen dechnegau canu a chael hwyl fel hynny. Felly beth sydd 

wedi bod yn broblem ydi nol yr henoed achos dani yn gorfod eu nol nhw. 

 

Cyfwelydd: Ddrwg gen i dorri ar draws, felly dyma’r heriau rwan? Felly, wrth edrych ar bob un o’r 

rhaglenni pontio’r cenedlaethau a fedrwch chi plis ymhelaethau ar yr heraiu a’r rhwystrau 

wynebwyd? 

 

Cyfwelai [4a]: Felly oni bai am nol yr henoed her arall ydi cael y twitoriaid i weld beth ydi gwerth 

hyn i’w myfyrwyr nhw. Yn *enw’r dref* mae’n rhaid imi ddweud hyn, ond ffordd mae *enw’r dref* 

yn gweithredu ydi fel safle, ma’n unigryw, ac achos fod on hen goleg ers blynyddoedd lle mae o’n 

gweithredu a pawb yn cyd-weithio a sgiliau pawb yn cael ei gwerthfawrogi a mae o ar ewyllys da nail 

a’r llall. Ac felly bydd yn anodd mewn safleoedd eraill o ran tiwtoriaid. Hyd yn oed mewn rhywle 

cefn gwlad fel *enw lleoliad arall coleg addysg bellach*. A wedyn os dwi’n dweud fod hwn yn 

bwysig i ni fel safle mi wneith pobl ei wneud o achos ei bod nhw yn meddwl ei fod yn bwysig i’r 

safle. Felly mae yna ymdeimlad cryf ond mi wneith pobl fynd gam ymhellach na’r gofyn gyda pob 

dim gan ein bod ni’n gwerthu’r safle a dwi’n meddwl fod hynny yn anodd i’w werthu fel safle arall. 

So mi wnawn nhw fynd y tu hwnt i’r cwricwlwm. Ma nhw’n mynd allan o’i ffordd, dyna ydi 

gwreiddiau y safle ac mae’n unigryw i *enw’r dref* ac eisiau gwneud pethau yn y gymuned. Her arall 

ydi fod eisiau nol i pobl i gyd ac felly rydym yn dibynnu ar y dderbynydd sydd yn dreifio, ac mae hi 

wedi bod yn eithriadol o dda ac yn gwybod lle mae nhw gyd yn byw ac yn ei nol nhw ac yn fodlon 

rhoi’r gorau i’w gwaith am fore i wneud hyn. A hefyd, rydym yn lwcus fod y cantin yn gwneud bwyd 

iddyn nhw, tydyn nhw ddim yn gwneud dim byd arbennig ond mae nhw yn stwffio treiffls a ballu 

fewn yn slei bach a mae hynny yn neis, er hynny mae am fod yn gostus i ni oherwydd rydym yn talu 

am y myfyrwry ar bobl hyn ond dwi’n meddwl bod cronfa mewnol gennym ni. Dwi’n meddwl ei fod 

o’n bwysig fo’r myfyrwyr yn bwyta gyda’r henoed. Mae hynny yn addysg i’r myfyrwyr. Mae hynny 

yn gost bach cuddiedig, ond rydym yn lwcus fod gennym ni gronfa tuag ato. Dwi’n meddwl fod o 

werth yr arian gan y bydd yn rhywbeth y gwnawn nhw gofio am byth. Hefyd, y stafelloedd, dani’n 

defnyddio’r bwyty gan ei fod yn gartrefol ac yn neis a mae’n bwysig ac yn her i gael yr ystafell yne. 

A dwi’n meddwl ei fod o’n bwysig cael ystafell neis. Mae’n creu trafodaeth mewn lle clud. Mae cael 

yr ystafell yn her, man anodd gan ein bod yn mynd y tu allan i’r amserlen. Ond hefyd y diffyg 

hyblygrwydd a diffyg hyblygrwydd y tiwtoriaid oherwydd oriau cyswllt. Felly dyne’r heriau. Ond 

mae yna un her arall, ond mae pontio’r cenedlaethau yn datrys hwn i gyd sef tynnu lluniau. Rydym yn 

lwcus ei bod nhw’n tynnu’r lluniau i gyd ac yn sicrhau fod y risg i gyd wedi ei gyfro. Dani ddim yn 

gorfod poeni am hyn, sicrhau fod gennym ni hawl tynnu lluniau, gwneud y ffurflenni yma i ni gyd. 

Neu fel arall mi fyse hwne yn job arall o waith fuasai angen ei wneud. A wedyn yr her fydd parhau 

hwn, dudwch wan swni’n gadael flwyddyn nesaf, sut mae hwn am barhau? Tydw i ddim yn sicr, 

mae’n rhaid i mi gymryd lle erbyn diwedd y flwyddyn lle dwi yn teimlo os buaswn yn ei adael y 

buasai’r prosiect yn parhau a dal yn rhedeg ei hun. Fydda i ddim yn meddwl fod y prosiect yn cael ei 

redeg yn effeithiol os nad ydw i’n teimlo y buasai yn gallu rhedeg ei hun. Her i mi ydi hynny. Dwi 

wedi bod yn ei roi yn y papur bro ac wedi trafod amdano yn y cyfarfod safle, dwi’n ei drafod mewn 

cyfarfodydd rheoli uwch a gwneud ychydig o newyddion amdano ond tydw i ddim yn gwybod os 

ydym wedi gwneud digon o hynny i’w bwsio yn fewnol.  

 

Cyfwelydd: Ydych chi’n credu y bydd y prosiectau hyn am barhau? 

 

Cyfwelai [4a]: Dwi’n meddwl fod yr un yn *enw’r cartref gofal* am barhau, mae *enw’r cartref 

gofal* yn licio hwn yn ofnadwy felly dwi’n meddwl fod hwn am bara. Dwi’n bryderus am y clwb 

cymorth cyfrifiadurol Clwb Heneddio’n Dda gan nad ydio wedi gwreiddio yn dda, felly dwi yn 

bryderus am hwnnw a dwi’n meddwl ella yn diwedd y buasai yn well petai’r Clwb Heneiddio’n Dda 

yn dod yma a cael pedwar sesiwn yma neu rhywbeth a dwi’n meddwl na dyne fuasai’r parhad sef ei 

bod yn cael pedwar sesiwn pob blwyddyn ac efallai rhoi aseiniad i ddysgwyr ar hwnna a bydd rhaid 

gwneud hynny efo hwnnw ar criw cyfrifiaduron a wedyn bydd yn rhaid imi ofyn i’r grwp 

cyfrifiaduron os gnewn nw wneud darn o waith ar hwn flwyddyn nesaf fel bod o’n rhan o’i gwaith 

nhw. Dwi’n meddwl gwneith yr un rhaglen amrywiol yma weithio os ydym ni’n cael iechyd a gofal 
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fewn i hwn, mae’n rhaid i ni ei wneud o’n rhan o’i briffs nhw a dwi’n meddwl neitho weithio wedyn 

yn dda. Neith y cinio weithio’n dda chos ma nhw’n licio, a dwi’n meddwl ei bod wrth ei boddau hefo 

nhw. Un arall da ni heb ddechrau eto ydi ffrindiau dementia. Rhaid i mi ddweud na fuasai yn gweithio 

os na fuasai *enw’r swyddog pontio’r cenedlaethau* y tu ol i ni, yn pontio cenedlaethau, yn pontio ni, 

yn ei atgoffa ni. Yn cadw’r rhaglen yn fyw i ni, mae hi’n allweddol. Mae hi’n cyd-lynnu fo mor dda. 

Mae personoliaeth yn bwysig i’w werthu o a mae *enw swyddog pontio’r cenedlaethau* yn llwyddo 

gwneud hyn. Mae pwy sy’n gwerthu’r syniad i chi yn allweddol. 

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr iawn i chi, cyn i mi roi’r ddyfais recordio i ffwrdd, oes unrhyw beth arall 

y buasech yn hoffi ei gyfrannu? 

 

Cyfwelai [4a]: Na dim ond ond dwi’n falch ein bod yn bwriadu ei ymestyn i safle arall ond bydd yn 

ddiddorol gweld beth fydd y problemau neu beth ydi’r heriau am fod fan hyn. A dwi’n meddwl fod y 

myfyrwyr sydd wedi bod ynghlwm efo’r prosiectau wedi cael modd i fyw. 
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Atodiad R 

Cyfweliad 4b 

 

Cyfwelydd – Ymchwilydd gradd meistr 

Cyfwelai [4b] – Tiwtor Addysg Bellach.   

Lleoliad – Ystafell fyw wag mewn cartref gofal. 

Cyfwelydd: 12fed o Ebrill, 2019. Felly fy enw i ydi Mirain Llwyd Roberts a ‘dwi’n fyfyrwraig gradd 

ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn edrych fewn ar sut i wneud rhaglenni pontio’r cenedlaethau yn 

fwy hygyrch a chynaliadwy ac yn y blaen. Diolch yn fawr iawn i chi am gymryd eich amser i gael 

eich cyfweld, a ni fydd y cyfweliad yma yn cymryd mwy na hanner awr o’ch amser a mae gennych 

chi y dewis i ateb neu peidio unrhyw gwestiwn rydych eisiau. Mi fydd y recordiad yn cael ei gadw 

nes diwedd fy ngwaith ymchwil ac wedyn yn cael ei ddileu, ond yn y cyfamser mi fydd yn cael ei 

gadw yn ddi-enw hefyd.  

 

Cyfwelydd: Felly, wrth edrych yn ôl, da chi wedi bod yn dod yma ers mis Tachwedd. Beth ydych 

chi’n meddwl sydd wedi bod yn llwyddianus dros y cyfnod yna?  

 

Cyfwelai [4b]: Ma di bod yn llwyddianus iawn. Mae’r myfyrwyr wedi mwynhau’n ofnadwy bod 

yma. Maen nhw wedi cael sgiliau cyfathrebu, maen nhw wedi datblygu, maen nhw mwy hyderus 

hefyd a ma nhw wrth eu boddau yn gwneud triniaethau ar y bobl hyn yma.  

 

Cyfwelydd: Wyt ti’n meddwl bod y llwyddianau yma wedi bod yr un fath trwy’r cyfnod i gyd neu 

wedi newid dros amser?  

 

Cyfwelai [4b]: Na, dwi’n meddwl ma’r llwyddiant di bod run fath trw’r amser i gyd. Da ni’n tueddu 

o neud yr un un bobol hefyd a ma’r bobol hyn yn gallu siarad a do di nabod y myfyrwyr hefyd sydd 

yn neis a ma nhw hefyd wedyn yn dechrau do di nabod y bobol hyn. Ma’n nhw’n siarad am bethau 

presenol a phethau sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd hefyd. Profiad da iawn chware teg.  

 

Cyfwelydd: Gret, diolch. Eto, wan, wrth edrych yn ôl ers mis tachwedd ymlaen, wyt ti’n meddwl 

bysa rhywbeth wedi gallu mynd yn well? Neu, osna rhywbeth heb fod mor llwyddianus?  

 

Cyfwelai [4b]: Na, dwi’n meddwl bod bob dim di mynd yn gret. Ma’r amser da ni yma, rhyw awr a 

chwarter, yn ddigon i’r myfyrwyr hefyd, ac yn ddigon i’r bobol hyn. Na, bob dim di mynd yn 

llwyddianus iawn.  

 

Cyfwelydd: Gwych, diolch yn fawr iawn. Felly, wrth edrych yn awr ar y berthynas rhwng *enw’r 

cartref gofal* a *enw’r coleg addysg bellach*, wyt ti’n meddwl bod y berthynas yma’n mynd i 

barhau ac os byse ti jyst yn gallu ymhelaethu’n dweud pam a sut i unai ddim yn parhau neu yn 

parhau. 

 

Cyfwelai [4b]: Dwi’n gobeithio fydd o yn parhau. Da ni’n gobeithio, edrych ymlaen i ddod yma eto o 

fis Medi ymlaen ar ôl gorffen fis Mehefin yma. Mae gynno ni berthynas dda iawn a gyda’r staff yma, 

maen nhw gyd yn annwyl dros ben. Ma’n rhywbeth inni edrych ymlaen at fyd unwaith y mis. Ond, 

achos bo ni yma mond awr a chwarter dio ddim yn amharu ar eu gwaith coleg yn ormodol. Ma jyst 

digon deud gwir.  

 

Cyfwelydd: Felly, diolch yn fawr iawn iti am dy amser. Osna unrhywbeth tishe ychwanegu am y 

rhaglen pontio’r cenedlaethau?  

 

Cyfwelai [4b]: Na, jyst diolch yn fawr iawn am ofyn inni gymryd rhan. Diolch yn fawr.  

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr am eich amser.  
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Atodiad Rh 

Cyfweliad 4c 

Cyfwelydd – Ymchwilydd gradd meistr 

Cyfwelai [4c] – Nyrs cartref gofal 

Lleoliad – Ystafell fyw y cartref gofal – cyfweliad anffurfiol. 

*Dechrau’r cyfweliad*  

Cyfwelydd: Y 12fed o Ebrill, 2019. Felly fy enw i ydi Mirain Llwyd Roberts a ‘dwi’n fyfyrwraig 

gradd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn edrych fewn ar sut i wneud rhaglenni pontio’r cenedlaethau 

yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac yn y blaen. Diolch yn fawr iawn i chi am gymryd eich amser i gael 

eich cyfweld, a ni fydd y cyfweliad yma yn cymryd mwy na hanner awr o’ch amser a mae gennych 

chi y dewis i ateb neu peidio unrhyw gwestiwn rydych eisiau. Mi fydd y recordiad yn cael ei gadw 

nes diwedd fy ngwaith ymchwil ac wedyn yn cael ei ddileu, ond yn y cyfamser mi fydd yn cael ei 

gadw yn ddi-enw hefyd.  

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr iawn. Mae *enw’r coleg addysg bellach* wedi bod yn dod atoch chi 

rwan a gwneud y sesiwn bore Dydd Mercher yma ers mis Tachwedd, be da chi’n meddwl wrth edrych 

yn ôl sydd wedi bod yn llwyddianus?  

 

Cyfwelai [4c]: Wel, maen nhw wrth eu boddau, maen nhw’n edrych ymlaen i ddod a licio dangos ei 

gwynebau. Na, ma nhw’n rili joio fo achos ma’n beth da iawn.  

 

Cyfwelydd: Gwych. Diolch yn fawr iawn. Eto, wrth edrych yn ôl o fis Tachwedd ymlaen, beth ydych 

chi’n feddwl sydd heb fynd cystal?  

 

Cyfwelai [4c]: Yr amser. Be di’r amser gorau i ddod achos fod pethau’n mynd ymlaen yma, pethau 

gwahanol a da ni’n trio ffitio rownd.  

 

Cyfwelydd: Gret. Diolch. Felly, mae’r rhaglen yma wedi para am fisoedd yn barod, ydych chi’n 

meddwl bod y berthynas yma rhwng *enw’r cartref gofal* a *enw’r coleg addysg bellach* yn mynd i 

barhau?  

 

Cyfwelai [4c]: Yndw.  

 

Cyfwelydd: Pam neu sut da chi’n meddwl?  

 

Cyfwelai [4c]: Dwi’n meddwl dyle ni definetly trial cario mlaen achos ma’r residents yn joio fo 

gymaint a ma’n rhywbeth i edrych ymlaen i.  

 

Cyfwelydd: Felly, diolch yn fawr iawn i chi am eich amser. Cyn imi roi’r peirian i ffwrdd. Oes 

unrhywbeth arall yr hoffech chi gyfrannu?  

 

Cyfwelai [4c]: Na, jyst bo nhw’n rili mwynhau. Ma nhw mor hapus ac yn cael gwneud eu gwinedd. 

Rhoi gwen a rei gwynebe nhw.  

Cyfwelydd: Gwych, diolch yn fawr iawn i chi.  
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Atodiad S 

Cyfweliad Grŵp Ffocws 4ch 

 

Interviewer: Masters by research Student 

Interviewee [4ch1, 4ch2, 4ch3]: Nail therapy students at College –  

Location: Classroom at college 

 

*Interview starts* 

 

Interviewer: I’m looking at intergenerational programmes and how to make them more sustainable 

and accessible but also doing that by understanding what are the challenges and obstacles facing these 

programmes. This focus group won’t take more than half an hour of your time. Your participation is 

voluntary so you’re free to withdraw at any time. You’ve all had the chance to read the information 

sheet and to ask questions. With your consent I will also record this focus group but everything will 

be kept anonymised. So before we start, has anyone got any further questions? 

 

*no answer* 
 

Interviewer: So you started the intergenerational program back in November, so thinking back now, 

prior to November had any of you participated in any intergenerational activities at all? 

 

Interviewee [All]: No 

 

Interviewer: And again since November, has anyone been participating in any intergenerational 

programs except this one? 

 

Intervewee [All]: No 

 

Interviewer: So if you look back over the program, what do you think was successful? 

 

Interviewee [4ch1]: Talking to them.  

 

Interviewer: Do you think each program has been as successful as each other or has this varied?  

 

Interviewee [4ch2]: Yeah it’s been different. It’s gotten busier and more people are wanting to do 

their nails and interact. Other resident notice what we’re offering and want to get involved.  

 

Interviewee [4ch1]: Yeah 

 

Interviewer: Also looking back at the program, what do you think that hasn’t been so successful?  

Interviewee [4ch2]: Can’t think of anything, yeah nothing.  

 

Interviewer: Do you believe that the relationship between *name of care home* and *name of 

college* will carry on? 

 

Interviewee [4ch3]: Yeah, I think so.  

Interviewer: Why do you think that? 

Interviewee [4ch3]: It’d be a shame if it didn’t. Because I reckon those that are going on to Level 2 

will do it.  

Interviewer: Thank you very much for your time. Have you got anything else that you’d like to add? 

 

Interviewee [All]: No  
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Atodaid T 

Cyfweliad Grŵp Ffocws 4d 

 

Cyfwelydd: Myfyrwraig gradd Meistr ymchwil 

Cyfwelai [4d1, 4d2, 4d3, 4d4, 4d5]: Grwp ffocws myfyrwyr 

Lleoliad: Ystafell seminar yng Ngholeg Meirion Dwyfor 
 

*Dechrau’r cyfweliad* 

 

Cyfwelydd: Pnawn da, mae hi’n dri deg o Ebrill, 2019. A rydym yn Coleg Meirion Dwyfor. Felly fy 

enw i ydi Mirain Llwyd Roberts a ‘dwi’n fyfyrwraig gradd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn 

edrych fewn ar sut i wneud rhaglenni pontio’r cenedlaethau yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac yn y 

blaen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am gymryd eich amser i gael eich cyfweld, a ni fydd y cyfweliad 

yma yn cymryd mwy na hanner awr o’ch amser a mae gennych chi y dewis i ateb neu peidio unrhyw 

gwestiwn rydych eisiau. Mi fydd y recordiad yn cael ei gadw nes diwedd fy ngwaith ymchwil ac 

wedyn yn cael ei ddileu, ond yn y cyfamser mi fydd yn cael ei gadw yn ddi-enw hefyd.  

 

Cyfwelydd: Felly, cyn y cyfnod o gymryd rhan yn y prosiect pontio’r cenedlaethau yma, oes yna 

unrhyw un ohona chi wedi gwneud unrhyw beth arall sydd yn pontio’r cenedlaethau o fewn eich 

cymund? 

 

Cyfwelai [4d1]: Dwi’n gweithio mewn cartref gofal, ers tua 5 mis. 

 

Cyfwelai [4d2]: Dwi’n chwarae fel social games efo lot o bobl hyn, fel lawn bowls ac yn cael y cyfle 

i nabod lot o pobl gwahanol a dwi’n neud hyn bob wythnos.  

 

Cyfwelai [4d3]: Esi i care home yn *enw cartref gofal lleol* am wythnos, jesd i gal profiad gwaith. 

 

Cyfwelai [4d4]: Esi ar brofiad gwaith i sbyty *tref leol* lle oni’n neud lot efo pobl hyn.  

 

Cyfwelai [4d5]: Esi fynd i Ysbyty *enw* a *enw cartref gofal* yn *enw tref leol*. 

 

Cyfwelydd: Wrth edrych yn ol rwan, ar y cyfnod o’r prosiect hwn, felly mae’r oedolion wedi bod yn 

dod yma unwaith y mis. Felly, wrth edrych ar y cyfnod yma, beth da chi’n feddwl sydd wedi bod yn 

llwyddiannus? 

 

Cyfwelai [4d1]: Dwi’n meddwl ella dysgu mwy am sut oedde nhw’n byw i gymharu am sut da ni’n 

byw wan. A dysgu mwy am background nhw.  

 

Cyfwelai [4d4]: Oedd y fatha ice breaker yn lot o help. Dwi’n meddwl os sa’r cysylltiad o gal hynny 

ddim yne sa wedi bod yn anodd iawn. Ma nw’n meddwl ei bod nw’n helpu ni a mae hynny’n neud 

o’n well. 

 

Cyfwelai [4d2]: Oedd pob sesiwn yn wahanol, a oedd pawb yn dod yn gweld y benefits o ddod a 

oedd nhw’n hapus i ddweud hanes. Oedde nw’n interaction heb i ni ddeud dim a oddo’n neis 

cymdeithasu.  

 

Cyfwelai [4d3]: Oddo’n neis gwbod be sy’n wahanol i beth oedd o o blaen. Chos oedden ni’n clywed 

am sut oedd pethe ond oddo’n neis clywed gan nhw. 

 

Cyfwelydd: Diolch! Rwan wrth edrych yn ol ar yr un cyfnod be da chi’n meddwl sa wedi gallu cael 

ei newid, ei wella neu efallai heb fod mor llwyddiannus? 

 

Cyfwelai [4d4]: Ella bod y sesiynau, tha bach, oddne ormod o gaps rhyngtha nhw. A gan fod yr 
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amser efo nw mor cynllied oddo’n anodd gwneud y cysylltiad. Oeddo’n cymryd dipyn i bawb setlo a 

oeddo’n teimlo fel fo ni’n gwneud hynny bob tro oedde ni’n cwrdd felly mi fysa yn well yn fwy 

amlach. Does dim isio fo bob wythnos ond bob pythefnos yn lle pob mis? 

 

Cyfwelai [4d2]: Ac wrach fod y timeslots bach hirach so da ni’n gallu, achos weithie di pobl ddim yn 

setlo ddigon cyflym, cael mwy o amser i drafod.  

 

Cyfwelydd: Diolch i chi! Felly, ma gena chi wyliau haf wan a ma’r sesiynau yma yn dod i ben dros y 

cyfnod yne. Ydych chi’n meddwl fod Coleg Meirion Dwyfor yn parhau efo sesiynau pontio’r 

cenedlaethau ar ddechrau’r flwyddyn Academaidd nesaf? 

 

Cyfwelai [4d4]: Dwi’n meddwl fod o wedi bod yn brofiad rili da. A dwi’n meddwl fod on amlwg 

faint ma’r pobl hyn wedi gael allan o’r sesiynau yma. Ond mae’n bwysig fod plan yn cael ei roi mewn 

lle achos tydi cysylltiadau rhwng y ddwy genhedlaeth ddim yn digwydd a heb iddo gael ei drefnu 

neitho ddim digwydd. Felly mae’n bwysig.  

 

Cyfwelydd: Felly dyna’r cwbl sydd fel cwestiynau, oes gennych chi unrhyw beth arall da chi eisiau 

cyfrannu? 

 

Cyfwelai [4d3]: Oedd y cinio yn beth pwysig dwi’n meddwl i hwn.  

 

Cyfwelai [4d2]: Oeddo’n gyfle i ni jesd cael siarad a cymdeithasu yn fwy naturiol. Roedd rhai o’r 

gweithgareddau yn forced ond wrth fwyta cinio oedden nhw yn cael cyfathrebu fel oedden nhw 

eisiau. 

 

Cyfwelai [4d4]: Ia mewn ffordd oedden nhw yn hoffi. Dwi jesd isio pwysleisio ei fod on bwysig fod 

o’n digwydd. Mi fysa fo yn helpu ni fel pobl ifanc a pobl hyn os fysne fwy o gyfleoedd. 

 

Cyfwelai [4d1]: Ia, ma’n benefitio ni a nhw achos da ni’n cael y profiad a ma nhw’n cael 

cymdeithasu. 

 

Cyfwelai [4d4]: Mae yna lot o bobl hyn sydd heb deulu ac ella yn diodde o pethe, ma ne gymaint ona 

ni fyse yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr idda nhw ond tydi’r cysylltiad yne ddim yn cael ei wneud. 

 

Cyfwelydd: Diolch yn fawr iawn i bob un ohona chi am eich amser! 


