
1. Syniadau pobl ifanc, 

Penderfyniadau yn cael eu 

gwneud mewn partneriaeth 

hefo oedolion 

2. Syniadau pobl ifanc, 

nhw yn arwain 

3. Syniad oedolion, 

gwneud penderfyniadau 

hefo’i gilydd 

4. Penderfyniadau oedolion, 

pobl ifanc yn cael eu hysbysu a 

gofyn eu barn 

5. Pobl ifanc yn cael 

tasgau a esboniad o pam 

eu bod yn cymryd rhan 

6. Pobl ifanc hefo dim neu 

ychydig o gymryd rhan –  

Cynnwys er sioe. 

7. Pobl ifanc yn helpu 

hefo syniadau oedolion 

8. Oedolion yn defnyddio pobl 

ifanc i gefnogi eu prosiectau 

eu hunain a smalio na syni-

adau pobl ifanc ydyn nhw 

 

8. Trin—Manipulated. 

 

7. Addurno 

 

6. Tocenistiaeth 

 

5. Hysbysu’r pobl ifanc. 

 

4. Ymgynghori a’r pobl 

ifanc 

3. Oedolion yn cychwyn—

rhannu penderfyniadau 

2. Pobl ifanc yn arwain—

cychwyn y syniad . 

1. Syniadau pobl ifanc, 

pobl ifanc ac oedolion yn 

rhannu penderfyniadau . 



1.. Mae'r prosiect lleisiau bach wedi dod i'ch ysgol chi. Rydych chi'n dewis pwnc i 

ymchwilio - rhywbeth i wella, newid neu wneud yn well. Rydych yn casglu barn 

ar eich pwnc, edrychwch ar ganlyniadau a meddwl am ffyrdd i wneud newidi-

adau. Rydych chi'n gweithio gydag oedolion i wneud newidiadau rydych chi 

wedi cytuno arnynt. 

2.. Clywodd rhai disgyblion am gyfryngu (mediation) cyfoedion i helpu i ddelio â 

gwrthdaro yn yr ysgol. Yn gyntaf, dywedasant wrth fyfyrwyr eraill am eu syniad 

ac yna fe'u tynnwyd i'r cyngor ysgol lle trafodwyd hynny. Helpodd y cyngor ys-

gol a'r athro sefydlu cynllun cyfryngu cyfoedion. 

3. Mae athro yn dewis ychydig o blant i ddatblygu a chynllunio cylchlythyr ysgol 

sy'n cael ei anfon at rieni. Mae plant yn datblygu sgiliau wrth wneud 

penderfyniadau, cydweithio, gweithio mewn tîm a gofyn i oedolion am help a 

chyngor. 

4. Bob mis, mae cylchgrawn yr ysgol yn cael ei ddangos i grŵp o blant cyn ei 

anfon i'r disgyblion. Gall y plant wneud sylwadau, gwneud awgrymiadau a 

chael rhywfaint o fewnbwn. Caiff eu barn eu gwerthfawrogi a'u cymryd o  

ddifrif. 

5. Roedd ysgol angen disgyblion i helpu i fynd â ymwelwyr o gwmpas yr ysgol a 

gofyn i flwyddyn 6 helpu. Rhoddodd rhai disgyblion eu henwau ymlaen ac 

roedden nhw'n hapus i helpu. 

6. Gwahoddir plant i eistedd a rhoi eu barn ar banel cyfweld ar gyfer athro 

newydd yn eu hysgol, fodd bynnag, nid oes ganddynt fawr ddim neu ddim dew-

is ar bwy sy'n llwyddiannus. 

7. Disgwylir i'r disgyblion wisgo lliwiau llachar i ddathlu diwrnod haw-

liau Plant, ond heb fawr ddim syniad o beth yw hawliau plant ac nad 

oes ganddynt unrhyw ddweud ar y ffordd y mae'r diwrnod yn cael ei 

ddathlu. 
8. Mae'r ysgol yn bwriadu gwella maes chwarae'r ysgol. Gofynnir i'r disgyblion 

ddylunio eu maes chwarae delfrydol. Mae oedolion yn casglu syniadau gan 

ddisgyblion ac yna'n gwneud eu dyluniad eu hunain. 


