FFEIL FFEITHIAU 02/11
HYRWYDDO A CHEFNOGI CYFRANOGIAD EFFEITHIOL
DISGYBLION – RÔL LLYWODRAETHWYR
1.

Nod y Ffeil Ffeithiau hon

Nod y ffeil ffeithiau hon yw darparu gwybodaeth a chanllaw i gyrff llywodraethu yng
Nghymru ynglŷn â sut i hyrwyddo a chefnogi cyfranogiad effeithiol disgyblion yn eich ysgol,
yn gysylltiedig gyda’r Fframwaith Effeithlonrwydd Ysgolion, hunan werthusiad ysgol a
Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn. Mae’r Ffeil Ffeithiau yn ategu’r wybodaeth sydd
eisoes wedi’i darparu yn “Cyfranogiad disgyblion, Disgybl Lywodraethwyr Cyswllt a
Chynghorau Ysgol” (02/06), ar gael yn:
http://www.governorswales.org.uk/cyhoeddiadau/ffeiliau-ffeithiau/
Mae Canllaw Arfer Da ar gyfranogiad disgyblion sydd yn cynnwys canllaw manylach ac
astudiaethau achos ar gael ar wefan Llais Disgyblion Cymru.
(http://www.llaisdisgyblioncymru.org.uk/hafan/)
2.

Cyfranogiad Disgyblion yn ei gyd-destun

Mae’r sail ar gyfer cyfranogiad disgyblion ar gael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC)1, sydd yn nodi hawl plant a phobl
ifanc i fynegi barn a bod yr hawl hwnnw yn cael ei ystyried pan fo penderfyniadau’n cael
eu gwneud ar unrhyw fater sydd yn effeithio ar eu bywydau. Mae Llywodraeth Cymru
eisiau i bob plentyn gael cyfleoedd i gyfranogi’n weithredol mewn gwneud penderfyniadau
ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae cyfleoedd ar
gael i wneud hynny trwy ddulliau fel cynghorau ysgolion, fforymau ieuenctid a Chynulliad
Plant a Phobl Ifanc Cymru (Funky Dragon).
Cymru yw’r wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i osod egwyddorion UNCRC mewn
deddfwriaeth. Mae Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru)2, a ddaeth yn gyfraith
ym mis Mai 2011, yn cryfhau ac yn adeiladu ar y dull o weithredu sydd yn seiliedig ar
hawliau Llywodraeth Cymru trwy osod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i dalu sylw
dyledus i hawliau a rhwymedigaethau’r UNCRC. Mewn cyd-destun ysgol, mae’n ofyniad
statudol i holl ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig a gynhelir yng Nghymru gael
cyngor ysgol.
3.

Fframwaith Effeithlonrwydd Ysgolion (FfEY)

Hwn yw polisi addysgol trosfwaol Llywodraeth Cymru y mae’r holl bolisïau a rhaglenni
eraill yn gysylltiedig ag ef. Ei nod yw trawsnewid safonau a darpariaeth addysgol yng
Nghymru, gyda golwg arbennig ar gyflawni gwell canlyniadau dysgu a lles i bob plentyn a
1
2

Gweler erthygl 12 yn: http://www.unicef.org.uk/Documents/Publications/rightsleaflet2011.pdf
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/pdfs/mwa_20110002_en.pdf
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pherson ifanc. Mae gan ddisgyblion rôl hanfodol i’w chwarae mewn gweithio gyda
gweithwyr proffesiynol i wella ansawdd eu profiadau ac amgylchedd dysgu ym mhob un o
chwe maes y FfEY. Lle mae dysgwyr yn cymryd rhan gweithredol ym mhob adran o’r
Model Effeithlonrwydd Ysgolion, maent yn fwy tebygol o fod yn ymgysylltiedig mewn
bywyd ysgol, gan arwain at well dysgu a lles. Mae rhagor o fanylion ar gael yn adran
“Ysgolion Effeithiol” yn adran oedolion gwefan Llais Disgyblion Cymru
(http://www.llaisdisgyblioncymru.org.uk/oedolion/cymerwch-ran/ysgol-effeithiol/).
Caiff llais y dysgwr ei arolygu hefyd trwy gwestiynau 1.2.2 – cyfranogiad a mwynhad
mewn dysgu ac 1.2.3 – cyfranogiad cymunedol a gwneud penderfyniadau yn
Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn 2010.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/gwybodaeth-amarolygiadau/arweiniad-arolygu/
4.

Beth ydy Cyfranogi? - Diffiniadau

Diffiniad llythrennol cyfranogi yw ‘cymryd rhan.’ Yng nghyd-destun hawliau plant a phobl
ifanc, fodd bynnag, mae cyfranogi yn golygu bod llais plant a phobl ifanc yn cael ei glywed
pan fo penderfyniadau’n cael eu gwneud sydd yn effeithio ar eu bywydau, a chymryd rhan
yn weithredol yn y prosesau gwneud penderfyniadau.
Yn 2004, cynhaliodd Llywodraeth Cynulliad Cymru gystadleuaeth i gynhyrchu diffiniad
cenedlaethol o gyfranogiad y byddai oedolion a phobl ifanc yn ei ddeall yn hawdd. Y
diffiniad buddugol oedd:
“Ystyr cyfranogiad yw bod gennyf yr hawl i fod yn rhan o wneud penderfyniadau, o
gynllunio ac o adolygu unrhyw gam a allai effeithio arnaf i. Cael llais, cael dewis”.

Weithiau caiff ymgynghori ei gyffelybu gyda chyfranogi, ond nid ydynt yn golygu’r un peth.
Trwy ymgynghori, gall pobl leisio barn neu roi adborth am wasanaeth neu bolisi sydd
eisoes wedi’i bennu gan ddarparydd gwasanaeth. Gall mewnbwn gan y rhai yr
ymgynghorir â nhw esgor ar newidiadau i ddarpariaeth, ond yn aml nid yw’r rhai yr
ymgynghorwyd â nhw yn cael eu hysbysu o hynny, ac nid ydynt yn gwybod a ydynt wedi
gwneud gwahaniaeth ai peidio. Mae cyfranogi yn tueddu i fod yn dull o weithredu mwy
gweithredol, yn galw am gyfranogiad uniongyrchol rhan ddeiliaid wrth gynllunio, gwneud
penderfyniadau a gweithredu polisi a phrosesau. Mae’n awgrymu graddau o berchnogaeth
a grymusiad, ac mae’n cynnig cyfleoedd i’r rhai sydd yn cymryd rhan i ddatblygu
agweddau cyfrifol a sgiliau. Mae lle i’r ddau ddull hwn mewn lleoliadau addysgol – ac
mewn gwirionedd dylid eu hannog.
5.

Gofynion Statudol – beth sydd yn gorfod bod yn ei le a rôl y corff llywodraethu

Cyngor Ysgol:
Mae’n ofynnol i bob ysgol a gynhelir yng Nghymru gael cyngor ysgol (Rheoliadau Cyngor
Ysgol (Cymru) 2005)3, a rhaid ei ethol trwy bleidlais gudd a chyfarfod chwech gwaith y
flwyddyn. Nid yw’n arfer da i gynnal cyfarfodydd y cyngor ysgol yn ystod amser
3

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2005/3200/contents/made
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cinio, gan bod hynny o bosibl yn eithrio rhai disgyblion a gall arwain at ruthro gwneudpenderfyniadau. Mae cyllid wedi’i gynnwys yng Ngrant Cefnogi Refeniw awdurdodau lleol
fel bod pob ysgol yn gallu rhyddhau un aelod o staff am hanner diwrnod chwech gwaith y
flwyddyn i gefnogi cyfarfodydd y cyngor ysgol. Mae gan lywodraethwyr rôl i’w chwarae
mewn sicrhau bod y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i’r diben a fwriadwyd a’i fod yn cael ei
wario’n ddoeth.
Dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau bod etholiadau’r cyngor ysgol yn deg ac yn dryloyw.
Dylid rhoi ystyriaeth i sut y gall y cyngor ysgol fod mor gynhwysol â phosibl, a sut y
caiff llais pob disgybl ei glywed. Gall hyn gynnwys cyfethol i’r cyngor, neu defnydd
rheolaidd o fecanweithiau fel grwpiau ffocws, blychau awgrymiadau a holiaduron.
6.

Manteision Cyfranogi

Mae cynnydd mewn hunan hyder a chymhelliant plant a phobl ifanc sydd yn cymryd rhan
mewn gwneud penderfyniadau, maent hefyd yn dysgu sgiliau personol, cymdeithasol a
threfnu pwysig ac maent yn dod yn gyfarwydd gyda phrosesau democrataidd a grŵp. Ar y
lefel trefnu, mae cyfranogiad disgyblion mewn gwneud penderfyniadau yn arwain at well
cysylltiadau, polisïau mwy perthnasol ac effeithiol a gwell dysgu.
7.

Gall datblygu cyfranogiad mwy effeithiol disgyblion arwain at:

•
•
•
•

gwell cyfranogiad, lles, ymddygiad a dysgu disgyblion;
gwell perthynas rhwng disgyblion a staff a rhwng disgyblion a disgyblion;
polisïau a gweithdrefnau ysgol gyfan gwell, yn seiliedig ar anghenion y disgyblion;
cymunedau mwy cynhwysol, lle yr anogir ac y cefnogir yr holl ddisgyblion i gyfranogi,
nid yn unig y rhai mwyaf hyderus a llafar;
mwy o gyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol, a chael
cydnabyddiaeth i’r sgiliau hynny a’u hachredu os ydynt yn dymuno hynny;
gwell effeithlonrwydd ysgol a chanlyniadau disgyblion.

•
•

Mae cyfathrebu da rhwng disgyblion, cynrychiolwyr y cyngor ysgol, yr uwch dîm rheoli a’r
llywodraethwyr yn hanfodol. Dylai’r corff llywodraethu sicrhau bod digon o amser yn cael ei
roi i gynrychiolwyr y cyngor ysgol i gasglu barn a gwybodaeth adborth disgyblion ar gyfer
pob parti. Dylid annog cyflwyniadau gan ddisgyblion i’r corff llywodraethu, yn ogystal â
phresenoldeb llywodraethwyr yng nghyfarfodydd y cyngor ysgol, os yw’r disgyblion yn
gwneud cais am hynny.
Rhaid i’r corff llywodraethu ystyried unrhyw fater a godir gan y cyngor ysgol a darparu
ymateb. Os yw’r mater a godir gan y cyngor ysgol mewn ysgrifen, disgwylir i’r corff
llywodraethu ymateb hefyd mewn ysgrifen.
8.

Disgybl Lywodraethwyr Cyswllt (DLC)

Rhaid i gynghorau ysgol mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru gael y cyfle i enwebu un
neu ddau o’u haelodau o flynyddoedd 11-13 (cynhwysol) i fod yn Ddisgybl
Lywodraethwyr Cyswllt (DLC), fel bod llais disgyblion yn cael ei gynrychioli mewn
cyfarfodydd y corff llywodraethu, ac i gyfathrebu materion o’r corff llywodraethu wrth y
cyngor ysgol. Mae’n bwysig bod cynghorau ysgol yn ymwybodol o’r cyfle hwn fel bod
modd iddynt fanteisio arno. Mae’n ofynnol i’r corff llywodraethu dderbyn y disgyblion a
enwebir gan y cyngor ysgol. Dylai llywodraethwyr nodi mai’r cyngor ysgol sydd yn
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enwebu disgyblion fel DLC. Gall y disgyblion a enwebir fod yn Brif Fachgen ac/neu yn
Brif Ferch, ond nid yw hynny’n angenrheidiol bob tro.
Mae rhagor o fanylion am gwmpas a chyfyngiadau rôl DLC yng Nghanllaw Cylchlythyr
Llywodraeth Cymru “Canllaw i Gyrff Llywodraethu ar Sefydlu a Gweithredu Cynghorau
Ysgol”.
http://www.governorswales.org.uk/cyhoeddiadau/2006/10/23/canllawiau-i-gyrffllywodraethu-r-sefydlu-gweithredu-cynghorau/
Mae’n bwysig bod llywodraethwyr yn ymwybodol o rôl DLC – a’u manteision potensial i’r
corff llywodraethu ac i’r gymuned ysgol yn ehangach. Dylai cefnogi a datblygu rôl DLC
sicrhau bod polisïau yn diwallu anghenion disgyblion, tra’n ymgorffori golwg newydd a
dulliau newydd o weithredu.
Bydd effeithlonrwydd DLC yn dibynnu ar sgiliau’r rhai a benodir, ond hefyd ar ansawdd y
berthynas a’r ymddiriedaeth a gaiff ei ffurfio rhwng y corff llywodraethu a chynrychiolydd y
disgyblion. Gall llywodraethwyr sicrhau bod y rôl yn effeithiol trwy:
•
annog hyfforddiant ar y cyd ar gyfer DLC a llywodraethwyr4;
•
penodi llywodraethwr dynodedig i gydlynu gyda’r cyngor ysgol a chyrff eraill y
disgyblion a chefnogi’r DLC;
•
ymgynghori mewn digon o amser gyda’r cyngor ysgol am eitemau yr hoffent eu codi
gyda’r corff llywodraethu, neu gyfrannu tuag atynt;
•
sicrhau bod mewnbwn gan DLC yn eitem sefydlog ar agenda’r corff llywodraethu;
•
ystyried sut y gellir trefnu busnes fel bod yr eitemau y gall y DLC gyfrannu tuag atynt
wedi’u gosod gyda’i gilydd ar yr agenda;
•
ystyried sut y gall gosodiadau yng Nghylchlythyr Rhif 42/2006 Llywodraeth Cymru
am aelodaeth DLC ar bwyllgorau a hawliau pleidleisio gael eu cymryd i ystyriaeth,
heb niweidio effeithlonrwydd eu rôl. Gall DLC fod yn aelodau o gyfarfodydd
pwyllgorau anstatudol a gallant bleidleisio yn y cyfarfodydd hyn os yw’r corff
llywodraethu yn rhoi hawl iddynt bleidleisio;
•
sicrhau parhad cynrychiolaeth trwy drefnu cyfnod o gyfnewid ar gyfer rôl y DLC ar
ddechrau tymor yr haf, pan fo disgyblion blynyddoedd 11 a 13 yn arbennig, yn methu
â mynychu cyfarfoydd oherwydd ymrwymiadau academaidd, ac ystyried a ellir
caniatau i ddisgyblion iau (e.e. blynyddoedd 9 a 10) gyfathrebu gyda’r corff
llywodraethu neu gael cynrychiolaeth ar y corff llywodraethu; a
•
rhoi ystyriaeth gofalus i sut a phryd y mae llywodraethwyr yn defnyddio eu pwer
dewisol i eithrio DLC gyda rheswm da o fusnes neilltuol y corff llywodraethu. Er nad
yw fyth yn briodol i DLC fod yn bresennol yn ystod trafodaethau am ddisgyblion a
staff unigol, er enghraifft, gall fod o fudd i bobl ifanc fod yn bresennol a chyfrannu
tuag at drafodaethau yn ymwneud â chyllideb yr ysgol. Nid diben y pwer dewisol hwn
yw darparu rheswm i’r corff llywodraethu i eithrio ddisgybl lywodraethwr cyswllt o
drafodaethau heb reswm da. Dylid cymryd yn ganiataol bod disgybl lywodraethwyr
cyswllt yn cymryd rhan mewn canran sylweddol o fusnes y corff llywodraethu5.

4

Modiwlau Hyfforddiant i Lywodraethwyr, Staff a Disgyblion yn: www.pupilvoicewales.org.uk/grownups/resources/training-modules-for-senior-leaders-governors-and-staff/
5
Canllaw i Gyrff Llywodraethu ar Sefydlu a Gweithredu Cynghorau Ysgol http://www.governorswales.org.uk/publications/welsh-government-publications
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9.

Cyfranogiad effeithiol disgyblion – beth y mae’n ei olygu?

Mae cyfranogiad disgyblion yn golygu datblygu diwylliant yn yr ysgol lle mae gan pob
plentyn a pherson ifanc yn yr ysgol lais a chyfle i chwarae rhan gweithredol mewn
penderfyniadau sydd yn effeithio are u dysgu a’u lles, fel y nodir yn Erthygl 12 o’r UNCRC.
Er bod cael cyngor ysgol gweithgar yn rhan hanodol o’r dull hwn o weithredu, un dull yn
unig ydy hynny.
Ymagwedd Ysgol Gyfan:
Mae ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2008 yn awgrymu bod
gan ddatblygiad cyfranogiad plant a phobl ifanc mewn gwneud penderfyniadau fanteision i
unigolion, cyrff a chymunedau6. Ond mae hyn yn digwydd yn arbennig lle, mae dulliau
holistaidd tuag at gyfranogi yn cael eu mabwysiadu a’u datblygu. Cydnabyddir ei fod yn
arfer da i ddisgyblion gael eu cynnwys mewn llunio, gwella a gwerthuso eu dysgu eu
hunain, yn ogystal ag amrywiol gyfleoedd ar gyfer dinasyddiaeth weithgar ar bob lefel o
fywyd ysgol (Cyfeirier at Adran 3 ar dudalen 2 – Adrannau 1.2.2 ac 1.2.3 o Fframwaith
Arolygu Cyffredin Estyn). Mae enghreifftiau o sut y gall ymagwedd ysgol gyfan tuag at
gyfranogiad disgyblion fod o fudd i ddisgyblion, staff a chymuned yr ysgol i’w gweld yn y
DVD “Gyda’n Gilydd Nawr” ar dudalen ‘Ysgol Effeithiol’ ar wefan Llais Disgyblion Cymru
(http://www.llaisdisgyblioncymru.org.uk/oedolion/cymerwch-ran/ysgol-effeithiol/)
Dylai cyfranogiad disgyblion ddigwydd mewn sawl ffordd ac ar wahanol lefelau o fywyd
ysgol. Dyma rai ohonynt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fel rhan o addysgu a dysgu;
trwy gynnwys disgyblion mewn hunan werthuso ac asesu ysgol;
defnyddio Safonau Cyfranogiod Plant a Phobl Ifanc Cenedlaethol Cymru7;
mecanweithiau ymgynghori fel holiaduron, arolygon, amser cylch, grwpiau ffocws a
blychau awgrymiadau;
grwpiau cyfranogi a chynrychioliadol fel y cyngor ysgol, eco-bwyllgor, ysgolion iach a
mentoriaid cyfoedion;
cyfranogiad disgyblion yn y corff llywodraethu, a phenodi staff;
cyfranogiad disgyblion mewn cynllunio, adolygu a gweithredu polisïau a
gweithdrefnau, yn cynnwys y cynllun datblygu/gwelliant ysgol;
cyfranogiad dysgwr mewn cyllidebu a sut y caiff arian ei ddyannu/ei wario;
cael strwythurau fel bod yr holl ddisgyblion yn gallu cymryd rhan mewn gwneud
penderfyniadau, yn cynnwys y rhai gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Cynhwysiant:
Dylai fod gan pob disgybl, waeth beth fo’u cefnidr neu allu, gael y yfle i fynegi barn a
chymryd rhan mewn penderfyniadau sydd yn effeithio arnynt. Fel rhan o’r ymagwedd ysgol
gyfan tuag at gyfranogi, dylai llywodraethwyr ystyried sut y gellir gwneud cyfleoedd i
gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau fod yn hygyrch i bob disgybl, fel eu bod yn
teimlo eu bod yn cael eu cynnwys yng nghymuned yr ysgol, a bod eu barn yn cyfrif. Gall
hyn fod yn neilltuol o bwysig i ddigyblion sydd yn teimlo ar yr ymylon e.e. plant a phobl
ifanc sydd yn derbyn gofal, y rhai o gymunedau sipsi a theithwyr a disgyblion o grwpiau
lleiafrifoedd ethnig (cyfeirier at Adran 5 ar dudalen 3).

6
7

York Consulting ar gyfer Llywodraeth Cymru: ‘Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru’,
Rhagfyr 2008.

Gweler: www.pupilvoicewales.org.uk/grown-ups/about-us/what-is-participation/
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Dyma rai ffyrdd lle y gall cyfleoedd i gymryd rhan gael eu hagor allan i bob disgybl:
•
holiaduron;
•
grwpiau ffocws;
•
pwyllgorau disgyblion neu bwyllgorau’r cyngor ysgol e.e. eco-grwpiau, ysgolion iach;
•
grwpiau disgyblion gyda ffocws arbennig – e.e. cefnogwyr cyfoedion, codi arian;
•
blychau awgrymiadau;
•
gwefan yr ysgol.
10. Rôl Llywodraethwyr mewn Arfer Effeithiol
Gall llywodraethwyr annog cyfranogiad holistaidd a chynhwysol disgyblion trwy:
•
penodi llywodraethwr penodedig ar gyfer cyfranogiad disgyblion;
•
sicrhau bod gan yr ysgol bolisi Cyfranogiad Disgyblion gweithredol, yn cynnwys pob
agwedd ar gyfranogiad disgyblion, nid y cyngor ysgol yn unig;
•
sicrhau bod busnes y cyngor ysgol yn eitem sefydlog ar agenda cyfarfodydd y corff
llywodraethu;
•
sicrhau bod mecanweithiau effeithiol ar gyfer cyfathrebu rhwng cynrychiolwyr
disgyblion a’r corff llywodraethu yn bodoli;
•
ystyried sut y gall grwpiau disgyblion chwarae rhan ystyrlon mewn cynllunio,
gweithredu ac adolygu polisïau sydd yn effeithio arnynt – yn cynnwys y Cynllun
Datblygu/Gwelliant Ysgol.
Gwerthuso Arfer:
Dylai llywodraethwyr sicrhau bod mecanweithiau yn bodoli ar gyfer casglu tystiolaeth am
fanteision cyfranogiad disgyblion a gwerthuso canlyniadau i ddisgyblion, staff a chymuned
yr ysgol.
Mae Safonau Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc Cenedlaethol Cymru wedi’i ddatblygu
fel dull o fesur arfer cyfranogol da. Mae pecyn hunan werthuso sydd yn galluogi ysgolion
i gasglu tystiolaeth a mesur cynnydd yn erbyn y Safonau ac yng nghyd-destun y FfEY
hefyd wedi’i ddatblygu a chyn hir caiff ei dreialu mewn ysgolion ar draws Cymru. Mae’r
pecyn hwn wedi’i ddylunio i gyd-fynd â phrosesau hunan werthuso blynyddol ysgolion a
gall llywodraethwyr, uwch reolaeth a disgyblion ei ddefnyddio. Am ragor o wybodaeth
cysylltwch â: childrenandyoungpeoplesrights@wales.gsi.gov.uk or
contact@governorswales.org.uk

Mae’r Ffeil Ffeithiau hon yn cynnig crynodeb o’r prif bwyntiau y dylai
llywodraethwyr fod yn ymwybodol ohonynt wrth hyrwyddo a chefnogi cyfranogiad
effeithiol disgyblion. Dylid ei defnyddio ar y cyd gyda chyngor a chefnogaeth fanwl
a ddarperir gan eich Awdurdod Lleol neu awdurdod esgobaethol lle mae’n briodol,
yn ogystal â’r deunydd cyfeirio a nodwyd eisoes.

Mae Llywodraethwyr Cymru yn ddiolchgar am gyngor a chyfraniad Llywodraeth Cymru
wrth gynhyrchu’r Ffeil Ffeithiau hon.
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