Y Ffordd
Iawn
Ymlaen

Goresgyn Rhwystrau a Phroblemau
mewn Cyfranogiad Disgyblion

Cyflwyniad:
Fe ddylech chi gael yr hawl i ddweud eich dweud, ac i
gymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eich
bywyd chi. Mae Erthygl 12 o ddogfen bwysig o’r enw
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
(CCUHP) yn dweud hyn.

Oeddech chi’n
gwybod?
Yng Nghymru,
mae’n rhaid i bob
ysgol fod â chyngor
ysgol.

Mae chwarae rhan mewn rhedeg eich ysgol, a chael dweud
eich dweud, fel rheol yn brofiad positif sydd o fudd mawr.
Ond weithiau gall problemau a rhwystrau godi.

Oeddech chi’n gwybod?
Mae yna wefan o’r enw Llais
Disgyblion Cymru sydd â llond
gwlad o wybodaeth, syniadau,
adnoddau a gweithgareddau yn
ogystal â ffilmiau sy’n dangos
profiadau disgyblion o gael dweud
eu dweud yn eu hysgolion.

Y Ffordd Iawn Ymlaen

“Cael llais, cael dewis!”

Cwestiynau:
Gwnaethon ni holi plant a phobl ifanc sy’n
chwarae rhan mewn cynghorau ysgol a
grwpiau cyfranogi ledled Cymru ynglŷn â’u
profiadau a rhai o’r problemau a rhwystrau y
maen nhw wedi’u hwynebu.

www.llaisdisgyblioncymru.org.uk
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Weithiau, mae problem yn mynd yn drech na ni ac ni allwn ni weld ffordd ymlaen.

Gair i gall:
• Gweithiwch fel tîm.
• Byddwch yn bositif bob amser; peidiwch â
dechrau beio pobl.

• Mae datrys problemau a gwneud
penderfyniadau’n sgiliau pwysig mewn bywyd.
Bydd dysgu’r sgiliau hyn yn yr ysgol yn eich
helpu ym mhob agwedd ar eich bywyd.
• Nodwch beth yw’r broblem.
• Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cynnwys

Beth yw'r
broblem?

pawb sydd angen eu cynnwys.
• Dewch at eich gilydd i daflu syniadau
ynglŷn â ffyrdd posib o ddatrys y broblem.
• Rhowch sgôr i'r ffyrdd o ddatrys y
broblem, a’u blaenoriaethu.
• Dewiswch y ffordd orau ymlaen.
• Ysgrifennwch gynllun.
• Rhowch y tasgau a’r wybodaeth
angenrheidiol i bawb.
• Gwerthuswch y cynllun i weld sut mae
pethau’n mynd.
• Peidiwch â bod ofn mynd yn ôl i newid y
cynllun os nad yw’n gweithio.
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Fe fydd yna bob amser amrywiaeth fawr o
broblemau i’w hwynebu wrth wneud
penderfyniadau yn yr ysgol.

Ble mae'n
digwydd?

Sut mae'n
digwydd?

PROBLEM
Pryd mae'n
digwydd?

Pwy mae'n
Pam ei bod
yn digwydd?

effeithio arnyn nhw?
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Mae’n bwysig bod pawb yn cael dweud eu
dweud a’u bod yn teimlo bod rhywun yn
gwrando arnyn nhw.

Gair i gall:
• Gofynnwch i bawb am eu barn.
• Diolchwch i bobl am siarad â chi.
• Gwnewch yn siŵr bod nodiadau
cyfarfodydd ar gael yn eang.
• Rhowch adborth i bobl ar eu syniadau neu
eu sylwadau.
• Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio
llawer o ffyrdd o wrando ar bobl. Dyma rai
ohonyn nhw:
• holiaduron;
• arolygon;
• blychau awgrymiadau; a
• fforymau ar-lein.

Nid yw etholiadau ysgol yn deg
yn ein hysgol ni; mae pawb yn
gwybod pwy bleidleisiodd dros
bwy.
Mae’n bwysig bod pobl yn teimlo bod y
broses ethol yn deg ac nad ydyn nhw’n
ofn pleidleisio dros bwy bynnag maen nhw
eisiau ei ethol.
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Dwi’n teimlo nad oes unrhyw un yn
gwrando arna' i.

Gair i gall:
• Meddyliwch am ddefnyddio system
bleidleisio ddienw.
• Gofynnwch i’r cyngor a allwch chi
ddefnyddio’u blychau pleidleisio a’u
bythau pleidleisio nhw.
• Ystyriwch y syniad o bleidleisio
electronig neu bleidleisio ar-lein.
Mae yna enghreifftiau ar wefan Llais
Disgyblion o systemau pleidleisio ac
etholiadau sy’n arfer da.
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Den ni ddim ond yn cael dweud ein
dweud mewn penderfyniadau bach.

Proses yw datblygu llais disgyblion mewn
unrhyw ysgol, ac mae’n cael ei hadeiladu ar
berthynas bositif rhwng disgyblion a staff.

Mae yna amrywiaeth fawr o faterion a
meysydd y gall cynghorau ysgol ymwneud
â nhw.

Gair i gall:
• Byddwch yn amyneddgar a byddwch yn
bositif bob amser!
• Gofynnwch gwestiynau penodol a nodwch
yr ymatebion yn y cofnodion.
• Gofynnwch iddyn nhw am adborth.
• Gallwch chi ddefnyddio’r Canllaw Arfer Da i
esbonio i’r athrawon pam mae'n bwysig bod
disgyblion yn teimlo'u bod nhw'n cael
dweud eu dweud mewn penderfyniadau
sy'n effeithio arnyn nhw.
• Os yw’ch cyngor ysgol yn cyfarfod yn
rheolaidd, yna fe allech chi gyfarfod â’ch
athro cyswllt a’r tîm uwch reolwyr i lunio
polisi ysgol gyfan fel bod pawb yn deall
ffiniau, disgwyliadau a nodau cyfranogiad
disgyblion.

Gair i gall:
• Dathlwch a hybwch y gwahaniaethau
positif y mae’ch cyngor ysgol wedi’u
gwneud yn barod.
• Datblygwch restr o’r pethau y buasech
chi’n hoffi ymwneud â nhw a gofynnwch
i’ch ysgol ddewis un maes o’r rhestr.
• Gweithiwch gyda’r sawl sy’n eich
cynrychioli ar y corff llywodraethu, a’ch
athro cyswllt, i godi ymwybyddiaeth o sut
gall llais disgyblion effeithio’n bositif ar
ddewis ehangach o faterion.
• Codwch ymwybyddiaeth o beth y mae
ysgolion eraill yn ei wneud. Defnyddiwch
rai o’r enghreifftiau o arfer da ar wefan
Llais Disgyblion sy’n dangos sut mae
sefyllfa lle mae pawb yn cydweithio wedi
bod o fudd i ysgolion eraill.
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Nid yw athrawon bob amser yn
gwrando ar ein barn ni.
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Be’ os fydda’ i’n cael fy mwlio am
chwarae rhan?

Mae gan bob ysgol gyllidebau ac ni all
unrhyw ysgol fforddio popeth.

Ni ddylai unrhyw gael ei fwlio, yn enwedig
ddim am fod â barn neu am ddefnyddio’i
lais i wneud awgrymiadau. Mae angen i
gynghorau ysgol wneud yn siŵr bod pawb
yn teimlo y byddan nhw’n ddiogel os
byddan nhw’n chwarae rhan.

Gair i gall:
• Byddwch yn bositif bob amser. Mae’ch
lleisiau a’ch barnau chi’n bwysicach nag
erioed.
• Gall syniadau da wneud pethau’n well a
gallan nhw arbed arian i'r ysgol yn y pen
draw.
• Gallwch chi gynllunio a chynnal
digwyddiadau codi arian i dalu am rai o’r
gwelliannau rydych chi eu heisiau.
Mae yna lawer o adnoddau ar gael ar wefan
Llais Disgyblion i helpu cynghorau ysgol i
benderfynu sut i fynd ati i ddatrys problemau,
gwneud penderfyniadau, dod i gytundeb pan
mae syniadau a barnau'n gwrthdaro, yn
ogystal â rhai enghreifftiau o arfer da sy’n
dangos sut mae ysgolion eraill wedi
cydweithio o fewn y gyllideb.

Gair i gall:
• Gwnewch yn siŵr bod cyfarfodydd yn
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Nid oes yna ddigon o arian ac ni all
yr ysgol fforddio mwy o syniadiau.

gyfeillgar ac yn ‘ddiogel’.
• Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n
gyfarwydd â Pholisi Gwrth-fwlio’ch ysgol.
Os nad yw’n gweithio, awgrymwch
welliannau.
• Gwerthfawrogwch farn pobl hyd yn oed
os yw'n anarferol.
Os ydych chi’n ofni, neu os ydych chi’n
cael eich bwlio, siaradwch â rhywun sy'n
gallu helpu.
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Den ni ddim yn deall beth
mae’r cyngor ysgol yn ei
wneud.

Nid pawb sy’n ei chael hi’n hawdd codi eu llais a
rhoi barn.

Mae’n bwysig bod pawb yn teimlo’u
bod nhw’n chwarae rhan ac yn cael
dweud eu dweud.

Gair i gall:
• Gwnewch yn siŵr bod yna lawer o ffyrdd y gall
pobl chwarae rhan.
• Gwnewch yn siŵr bod gennych chi flwch
awgrymiadau.
• Meddyliwch am gael fforwm ar-lein neu ardal i
bleidleisio ar wefan eich ysgol.
Os ydych chi’n swil neu'n cael problemau â
hyder:
• Canolbwyntiwch ar beth rydych chi eisiau ei
ddweud.
• Peidiwch â chymharu eich hun ag eraill; mae
gan bawb bethau y maen nhw’n eu cael yn
anodd ac y mae’n rhaid iddyn nhw eu meistroli.
• Ewch amdani! Y ffordd orau i feistroli ofn
codi’ch llais yw peidio â chynhyrfu, anadlu i
mewn a mynd amdani!

Gair i gall:
• Edrychwch ar sut rydych chi’n
cyfathrebu â gweddill y disgyblion.
• Edrychwch ar ffyrdd i gael mwy o
syniadau a barnau, ac i gynnwys
mwy o ddisgyblion.
• Dathlwch a hybwch y
gwahaniaethau a’r gwelliannau
rydych chi wedi’u gwneud.
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Dwi’n ei chael hi’n anodd iawn codi fy
llais neu roi barn am bethau, gan nad
ydw i'n hyderus.
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Den ni ddim yn gwybod sut i hybu
beth den ni’n ei wneud.

Dyma restr o syniadau:
• beth a sut rydych chi’n dysgu;
• cynllun datblygu’r ysgol;
• defnyddio bwyd Masnach Deg neu

Dyma restr o syniadau:
• crëwch daflen i’w rhoi yng nghofrestr pob

fwyd organig;
• gwrth-fwlio a chymorth cyd-ddisgyblion;
• y cwricwlwm a graddau’r gwaith cartref;
• yr amgylchedd;
• sbwriel ac ailgylchu;
• cyfarwyddyd a gwybodaeth gyrfaoedd;
• elusennau, codi arian a digwyddiadau;
• defnyddio’r Gymraeg yn yr ysgol;
• cyfweld a phenodi athrawon a staff;
• amrywiaeth y chwaraeon a’r clybiau
sydd ar gael;
• nifer y cyfrifiaduron yn yr ysgol a’r hawl
i’w defnyddio;
• gwybodaeth yn yr ysgol;
• bwyta’n iach a ffynhonau dŵr;
• clybiau brecwast;
• gefeillio’r ysgol; a
• mwy o lawer ....... !

dosbarth;
• gwnewch yn siŵr bod sôn amdanoch chi yng
ngwasanaethau'r ysgol;
• ffilmiwch adroddiad newyddion byr ar gyfer
teledu neu wefan eich ysgol;
• trefnwch i godi hysbysfwrdd cyngor ysgol a
gwnewch yn siŵr ei fod yn wych;
• ewch ati i godi arian ar gyfer yr ysgol;
• gofynnwch am farn timau chwaraeon eich
ysgol yn rheolaidd, neu gofynnwch am gyswllt
â nhw;
• dewch yn bartner â’r Gymdeithas Rhieni ac
Athrawon;
• cynhwyswch dudalen ar wefan yr ysgol lle gall
pobl bleidleisio ar faterion a gwneud sylwadau;
• cynlluniwch logo a slogan sy’n eich hybu;
• gwnewch yn siŵr bod sôn am beth rydych
chi’n ei wneud ar wefan Llais Disgyblion
Cymru trwy anfon astudiaeth achos i:
childrenandyoungpeoplesrights @wales.gsi.gov.uk
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Den ni ddim yn gwybod beth i
siarad amdano.
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Os ydych chi neu’ch athrawon am gael mwy o wybodaeth,
gallwch chi ddarllen y Canllaw Arfer Da neu ewch i weld beth
sydd ar wefan Llais Disgyblion!
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Diolch am roi o’ch amser i ddarllen hwn, a
diolch i bawb a gymerodd ran yn yr
ymgynghoriad.

http://www.llaisdisgyblioncymru.org.uk

Be’ amdani?
gwnewch y dewis,
mynnwch lais!
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