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Rhagair gan y Gweinidog

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i roi ‘llais y 
dysgwr’ wrth galon ei Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd 
newydd ar gyfer dysgu ôl 16. Mae hyn yn newid cyfeiriad mawr 
ar gyfer ein strategaeth sicrhau ansawdd; mae’n mynd llawer 
ymhellach na gofyn barn dysgwyr ac yn rhoi rôl allweddol iddynt 
o ran gwneud penderfyniadau a fydd yn effeithio ar eu profiad 
dysgu cyfan. Mae’n ddeialog sy’n mynd at wraidd yr agenda 
dinasyddiaeth; mae’n fater o drin dysgwyr gyda pharch, eu helpu 
i berchenogi tra’n chwalu’r rhwystrau a allai eu hatal rhag lleisio 
barn a chael eu clywed.

Profwyd bod cyfrannu at wneud penderfyniadau o fudd 
i ddysgwyr. Yn ogystal â rhoi mwy o gymhelliant iddynt a 
gwneud iddynt deimlo’n fwy o ran o’u profiad dysgu, gall eu 
helpu i ddatblygu sgiliau pwysig a fydd yn eu harfogi at y dyfodol 
fel dinasyddion gweithgar. Bydd hefyd yn helpu darparwyr i 
gadw a gwella cyrhaeddiad eu dysgwyr, drwy greu cenhedlaeth 
o ddysgwyr a fydd yn cydweithio gyda staff i wella ansawdd 
eu dysgu.

Mae gan nifer o ddarparwyr dysgu ddulliau cryf yn eu lle eisoes 
ar gyfer cynnwys y dysgwr, ac mae rhai wedi troi’r rhain yn 
strategaethau ffurfiol. Rydym yn awr am adeiladu ar y cynnydd 
hwn drwy ofyn i bob darparwr addysg bellach, dysgu seiliedig ar 
waith a dysgu cymunedol i ddatblygu eu strategaethau eu hunain 
sy’n adlewyrchu eu strwythurau, dulliau darparu a nodweddion 
eu cohortau dysgwyr. Rydym yn cydnabod nad oes un dull ar ei 
ben ei hun a fydd yn diwallu anghenion amrywiol ein dysgwyr 
a’n darparwyr; nod y canllaw hwn, felly, yw rhoi cyngor ymarferol 
ichi ar ddulliau effeithiol o sicrhau cynrychiolaeth, ymgynghori 
â dysgwyr a chasglu adborth ganddynt, ond mae’n pwysleisio 
bod effaith cynnwys y dysgwr ar eich sefydliad yn bwysicach 
na’r dulliau a ddefnyddiwch.
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Bydd llais y dysgwr hefyd yn ran allweddol o Fframwaith Arolygu 
Cyffredin Estyn o dymor yr hydref 2010 ymlaen, ac rydym wedi 
gweithio gydag Estyn i ddatblygu canllawiau i gefnogi’r broses 
arolygu yn ogystal â’r Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd.

Mae’r canllaw wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth agos 
â nifer o’n rhanddeiliaid, a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi rhoi 
cyngor, cyfraniadau a her i’n helpu i sicrhau eu bod yn adlewyrchu 
anghenion dysgwyr a darparwyr fel ei gilydd. Yn enwedig, rwyf yn 
ddiolchgar i’r darparwyr hynny a gytunodd i rannu eu harferion 
da drwy’r astudiaethau achos a ddisgrifir yn y cyhoeddiad hwn; 
mae hyn yn dangos y ffyrdd llawn dychymyg a ddefnyddir eisoes 
i ymgynghori â dysgwyr a’u cynnwys, a’r llu o bosibiliadau ar gyfer 
cyflwyno’r agenda hon mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Leighton Andrews AC
Y Gweinidog dros Blant,  
Addysg a Dysgu Gydol Oes 
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Trosolwg ar y canllaw hwn

1. O 2010/11 ymlaen, bydd yr Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol 
Oes a Sgiliau (APADGOS) yn gofyn bod pob darparwyr dysgu gydol 
oes a sgiliau yn sefydlu strategaeth ffurfiol ar gyfer cynnwys y 
dysgwr. Mae’r ddogfen hon yn cynnig canllawiau ar sut i ddatblygu, 
monitro a gwerthuso strategaethau, ynghyd ag enghreifftiau o 
arferion da sy’n dangos sut y gall cynnwys y dysgwr weithio mewn 
gwahanol sefyllfaoedd dysgu.

2. Mae’r canllaw yn gymwys i:
sefydliadau addysg bellach; •

darparwyr dysgu seiliedig ar waith; •

darparwyr dysgu cymunedol; a •

canolfannau iaith Cymraeg i Oedolion. •

3. Bydd cynnwys y dysgwr yn ganolog i Fframwaith Ansawdd 
ac Effeithiolrwydd APADGOS ac i Fframwaith Arolygu Cyffredin 
newydd Estyn o dymor yr hydref 2010 ymlaen. Byddwn yn edrych 
ar sut y mae darparwyr yn rhoi dysgwyr wrth galon eu prosesau 
cynllunio, gwneud penderfyniadau a sicrhau ansawdd, ac yn disgwyl 
gweld tystiolaeth o’r effaith y cafodd y prosesau hyn ar brofiadau 
dysgwyr. Felly, diben y canllaw hwn yw helpu darparwyr i werthuso 
eu dulliau presennol o gynnwys y dysgwr, gweld lle mae angen 
gwneud mwy, dysgu o arferion gorau, a defnyddio hyn i ddatblygu 
strategaeth ffurfiol.

Cefndir

4. Mae ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, 
Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru [051/2010] 
yn awgrymu bod cymell dysgwyr i gyfranogi mwy o les i unigolion, 
sefydliadau a chymunedau. Gall cymryd rhan mewn penderfyniadau 
helpu dysgwyr i ennill mwy o hunan-werth a chymhelliant, mwy o 
sgiliau personol, cymdeithasol a threfnu pwysig, a dod yn gyfarwydd 
â phrosesau grŵp a democrataidd. Ar lefel y sefydliad, mae cymryd 
rhan mewn penderfyniadau yn arwain at berthnasoedd gwell, 
polisïau mwy effeithiol a pherthnasol, a dysgu gwell. Yn y senarios 
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gorau, mae pobl ifanc ac oedolion yn gweithio gyda’i gilydd fel 
partneriaid i sicrhau bod eu sefydliad yn cynnig yr amgylchedd dysgu 
gorau posibl i bawb. 

5. Mae Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn yn nodi hawl plant a phobl ifanc i fynegi barn ac 
i weld y farn honno’n cael ei hystyried ar unrhyw fater sy’n effeithio 
arnynt. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi mabwysiadu’r 
Confensiwn hwn yn ffurfiol fel sail ar gyfer ei holl waith gyda phlant 
a phobl ifanc, ac wedi rhoi’r ymrwymiad hwn mewn saith Nod 
Craidd1 a deg Hawl y gall pob plentyn a pherson ifanc sy’n byw yng 
Nghymru ddisgwyl cael mynediad atynt. Mae Llywodraeth Cynulliad 
Cymru am i bob plentyn a pherson ifanc allu cymryd rhan ar lefel 
leol, rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghymru. Mae cyfleoedd ar 
hyn o bryd yn cael eu darparu drwy ddulliau fel cynghorau ysgol, 
fforymau ieuenctid a’r Ddraig Ffynci, y Cynulliad Plant a Phobl Ifanc 
yng Nghymru. 

6. Er bod yna fframwaith polisi penodol yn ei le ar gyfer cyfranogiad 
plant a phobl ifanc, rydym am ymestyn cynnwys y dysgwr i gynnwys 
dysgwr o bob oed - felly mae’r gofynion yn y canllaw hwn yn 
gymwys i ddarparwyr sy’n gweithio gydag oedolion yn ogystal 
â phobl ifanc.

7. Mae cyfranogiad y dysgwr hefyd yn rhan annatod o’r Fframwaith 
Effeithiolrwydd Ysgolion. O dan y Rheoliadau Cynghorau Ysgol 
(Cymru) a gyhoeddwyd yn Rhagfyr 2005, roedd yn statudol ofynnol 
i bob ysgol gynradd ac uwchradd a gynhelir, ac ysgolion arbennig 
yng Nghymru, sefydlu Cyngor Ysgol erbyn 1 Tachwedd 2006. 
Mae Gwefan ddynodedig2 ar gyfer Cynghorau Ysgol Cymru hefyd 
wedi cael ei datblygu, yn cynnwys cyngor, adnoddau hyfforddi ac 
astudiaethau achos fel bod ysgolion yn cael eu helpu i ddatblygu 
arferion da cyson. 

8. Mae’r canllaw hwn wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth 
ag Estyn, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, Rhwydwaith 
Addysg Oedolion Cymru, a’r prif gyrff sy’n cynrychioli’r sector dysgu 
gydol oes a sgiliau: Colegau Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant 
Cenedlaethol Cymru a NIACE Dysgu Cymru. Rydym wedi  

1  http://wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/strategy/?lang=en
2  www.schoolcouncilswales.org.uk
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ymgynghori’n ffurfiol â nifer o ddarparwyr a dysgwyr ar gynnwys 
a geiriad y canllaw.

9. Rydym hefyd wedi defnyddio profiadau o Loegr, lle bu’n 
ofynnol i ddarparwyr fod â strategaethau ffurfiol ar gyfer cynnwys 
dysgwyr ers 2007. Mae’r Comisiwn Dysgu a Sgiliau wedi comisiynu 
gwerthusiad annibynnol o effaith y dull hwn3, sydd wedi dangos bod 
cynnwys y dysgwr yn rhoi manteision eang i ddarparwyr a dysgwyr 
fel ei gilydd - a bod y manteision hyn yn well byth lle mae gan 
ddarparwyr raglen ffurfiol ar gyfer cynnwys y dysgwr.   

Addasu’r canllaw hwn ar gyfer eich sefydliad

10. Mae’r sector dysgu gydol oes a sgiliau yn amrywiol iawn ac yn 
cwmpasu colegau, awdurdodau lleol, sefydliadau preifat, elusennau 
a chanolfannau iaith. Ei ddysgwyr yw pobl ifanc ac oedolion o bob 
oed, llawn a rhan amser, mewn ystafelloedd dosbarth, yn y gymuned, 
yn y gweithle neu yn y cartref. Rydym yn cydnabod y gwahaniaethau 
hyn, a’r ffaith nad oes un dull ar ei ben ei hun o gynnwys y dysgwr 
sy’n ‘addas’ i bob darparwr. Er bod gan rai darparwyr strategaethau 
ers tro byd i gynnwys y dysgwr, gwyddom hefyd fod eraill yn 
ymgynghori â’u dysgwyr ac yn casglu adborth mewn ffyrdd llawer 
mwy anffurfiol.  

11. Ni fwriedir i’r canllaw hwn ddarparu dull rhagnodol, ond yn 
hytrach arweiniad eang y gall sefydliadau unigol ei addasu i ateb 
eu hangenion. Mae’r adran nesaf yn amlinellu’r gofynion sylfaenol 
y byddwn yn disgwyl i bob darparwr fynd i’r afael â hwy yn eu 
strategaethau, ond efallai na fydd rhai awgrymiadau (gan gynnwys 
yr enghreifftiau o arferion da ac astudiaethau achos) yn gweithio i 
bob darparwr - nac, yn wir, i bob dysgwr. Y brif flaenoriaeth yw bod 
pob darparwr yn datblygu dull sy’n dangos dealltwriaeth o anghenion 
a barn yr ystod lawn o’i ddysgwyr.

12. Gan mai 2010/11 fydd y flwyddyn gyntaf y byddwn yn gofyn i 
ddarparwyr ddatblygu strategaeth ffurfiol ar gyfer cynnwys y dysgwr, 
byddwn yn adolygu’r canllaw yn 2011 ac yn gofyn am adborth ar 
sut i’w wella neu ei ehangu. Byddwn yn defnyddio’r flwyddyn gyntaf 
i sefydlu’r data cychwynnol er mwyn ddeall sut y mae cynnwys 

3  Evaluation of the Impact of the Learner Involvement Strategy: Year Two: Final Report  
   (Ebrill 2009), EKOS Consulting (UK Limited). Ar gael o www.lsc.gov.uk
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y dysgwr yn gweithio orau mewn gwahanol sefyllfaoedd, ac fel 
y gallwn gynghori a chefnogi darparwyr yng ngoleuni hynny.

Manteision cynnwys y dysgwr

13. I ddysgwyr:
profiad dysgu mwy crwn a chyfoethog; •

datblygu sgiliau dysgu gweithredol y gallant eu defnyddio  •
 yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol;

cyfleoedd dysgu mwy ymatebol ac o ansawdd gwell; •

y cyfle i ddatblygu sgiliau personol, cymdeithasol a threfnu   •
ac i ennill profiad, er enghraifft drwy fod yn gynrychiolydd cwrs 
neu’n ddysgwr-lywodraethwr;

y posibilrwydd o ennill achrediad ar gyfer y sgiliau hyn,   •
fel cwnsela a mentora;

cymryd rhan weithredol mewn sut a pham y mae’r sefydliad   •
yn gwneud penderfyniadau;

perthynas well â’r staff; •

cyfle, lle bo hynny’n briodol, i gymryd rhan fwy gweithredol  •
mewn arolygu allanol; a

mwy o gymhelliant a ‘pherchnogaeth’ o ganlyniadau’r dysgu. •

14. I ddarparwyr:
cyfraddau uwch o ran cyfranogiad, cadw, cyrhaeddiad  •
a datblygiad dysgwyr;

gellir defnyddio’r adborth gan ddysgwyr i helpu i benderfynu  •
ynghylch blaenoriaethau gyda dyrannu adnoddau, gan gynnwys 
penderfynu pa gyrsiau i’w cynnig;

gall cynnal deialog â dysgwyr wella sicrhau ansawdd drwy gynnig  •
gwahanol bersbectif i un rheolwyr ac athrawon neu aseswyr, 
fel bod y broses werthuso yn un fwy trylwyr a chynhwysfawr;
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gall dysgwyr gweithio gyda’r darparwyr i weld pa agweddau  •
ar y sefydliad y mae angen eu gwella, ac ar weithredu polisïau 
a mentrau;

dysgwyr sy’n ennill mwy o gymhelliant, sy’n cyfranogi mwy ac  •
sy’n fwy rhagweithiol gyda llunio eu profiadau a’u canlyniadau 
eu hunain;

gellir adnabod rhwystrau posibl a allai atal dysgwyr rhag  •
cyfranogi neu gyrraedd eu potensial, a chlywed awgrymiadau gan 
ddysgwyr ynghylch sut i oresgyn y rhwystrau hyn; a

tystiolaeth i oleuo’r gwaith o hunan-asesu, arolygu a  •
monitro allanol.
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15. Nid oes unrhyw un fformiwla ar gyfer strategaeth lwyddiannus 
i gynnwys y dysgwr, a dylai eich dull ystyried nifer o ffactorau: 
man cychwyn eich sefydliad; ei strwythur; nifer, nodweddion a 
lleoliad eich dysgwyr; a’r mathau o ddysgu a ddarparwch. Os ydych 
yn datblygu strategaeth ffurfiol ar gyfer cynnwys y dysgwr am y tro 
cyntaf, mae’n werth treulio amser yn:

cyflawni adolygiad cychwynnol o sut y mae eich sefydliad eisoes  •
yn cynnwys ei ddysgwyr ac yn gwrando arnynt; 
meddwl am yr hyn yr ydych eisiau ei gyflawni, beth sy’n briodol  •
i’ch sefydliad a’ch dysgwyr chi, ynghyd ag amcanion ac amserlen 
realistig; ac
ymgynghori’n eang â dysgwyr, rheolwyr, staff a llywodraethwyr  •
fel y gellir ystyried eu barn.

16. Mae Atodiad A i’r ddogfen hon yn rhoi arweiniad mwy manwl, 
cam wrth gam ar lunio strategaeth cynnwys y dysgwr.

Datblygu strategaeth ar gyfer cynnwys  
y dysgwr

Amlinelliad o strategaeth cynnwys y dysgwr

Dylai bob darparwr dysgu gydol oes a sgiliau sicrhau bod eu 
strategaethau yn cynnwys:

Datganiad o ymrwymiad gan uwch reolwyr y sefydliad i sicrhau  •
bod dysgwyr yn gallu cyfranogi’n uniongyrchol at lunio eu 
profiadau dysgu eu hunain
Nodau strategol clir ar gyfer ymgynghori â dysgwyr a’u galluogi  •
i gymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu dysgu 
a’r amgylchedd
Crynodeb o’r trefniadau presennol ar gyfer cynnwys dysgwyr,  •
ffurfiol ac anffurfiol:

Yn y fersiwn gyntaf o’r strategaeth, dylai hyn adlewyrchu  -
canlyniadau’r adolygiad cychwynnol (gweler Atodiad A)
Mewn rhifynnau dilynol, dylai roi diweddariad ar y cynnydd  -
a gwerthuso i ba raddau y mae nodau’r sefydliad ar gyfer 
cynnwys dysgwyr wedi cael eu cyflawni 
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Ble i ddechrau

17. Mae cynnwys dysgwyr yn effeithiol yn cymryd amser. Mae gan 
bob darparwr dysgu systemau ar gyfer casglu barn ei ddysgwyr ac 
mae llawer yn defnyddio dulliau eraill o gynnwys y dysgwr mewn 
penderfyniadau; ond bydd troi’r rhain yn strategaeth gynhwysfawr 
yn cymryd amser a bydd angen newid diwylliant. Er bod y 
canllaw hwn am wneud awgrymiadau ynghylch sut i wneud hyn, 
gan gynnwys enghreifftiau o’r hyn sydd wedi gweithio’n dda mewn 
gwahanol amgylcheddau dysgu, efallai y bydd angen ichi arbrofi i 
weld beth sy’n gweithio orau i’ch sefydliad chi. Rydym am i’r broses 
o gynnwys y dysgwr fod yn un ddatblygol yn hytrach na’n ddim ond 
ymarfer ticio blychau - felly mae’n bwysig bod yn realistig ynghylch 

Nodi pa adnoddau sydd ar gael i alluogi ac annog cynnwys  •
y dysgwr, er enghraifft cyllid, amser staff, adeiladau a chostau 
gweinyddol ar gyfer cynrychiolwyr dysgwyr, a/neu fuddsoddiad 
mewn datblygu staff i sicrhau bod dysgwyr yn cyfrannu at 
y prosesau penderfynu a gwerthuso
Trefniadau ar gyfer casglu barn dysgwyr drwy systemau ffurfiol,  •
eu defnyddio i wella ansawdd y dysgu, cyn adrodd yn ôl i’r 
dysgwyr fel y gallant weld sut y mae eu barn wedi gwneud 
gwahaniaeth 
Trefniadau ar gyfer ceisio barn dysgwyr sy’n ‘anodd  •
i’w cyrraedd’ 
Gweithdrefnau ar gyfer recriwtio a hyfforddi cynrychiolwyr  •
dysgwyr fel y gallant gyflawni eu rôl yn effeithiol
Trefniadau ar gyfer integreiddio barn dysgwyr mewn systemau  •
sicrhau ansawdd, gan gynnwys hunan-asesu a chynllunio 
datblygu o ansawdd
Trefniadau ar gyfer monitro, gwerthuso ac adrodd ar  •
weithrediad y strategaeth a’i heffeithiolrwydd, gan gynnwys 
ffyrdd o roi gwybod i ddysgwyr pa gamau a gymerwyd mewn 
ymateb i’w hadborth 
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man cychwyn eich sefydliad a gosod blaenoriaethau. Mae datblygu 
strategaeth yn rhoi cyfle ichi weld beth yr ydych eisoes yn ei wneud 
yn dda a dod o hyd i ffyrdd newydd o ddatblygu deialog ystyrlon 
â’ch dysgwyr.

Beth ddylai’r strategaeth edrych fel?

18. Bydd fformat, strwythur a hyd eich strategaeth cynnwys 
y dysgwr yn dibynnu ar anghenion eich sefydliad a’i ddysgwyr. 
I rai darparwyr, bydd yn ddogfen fer sy’n nodi datganiad cyffredinol 
o fwriad a chynllun gweithredu; i eraill, gan gynnwys colegau, 
mae’n debyg y bydd y strategaeth yn fwy manwl ac yn cynnwys 
gwybodaeth benodol am sut y bydd gwahanol ddulliau o gynnwys 
y dysgwr yn gweithio, fel paneli dysgwyr neu rôl y dysgwr-
lywodraethwr. Pa fformat bynnag fydd gan eich strategaeth, 
mae’n bwysig ei bod yn ddogfen ‘fyw’ y gellir ei defnyddio fel sail 
ar gyfer ymgysylltu’n ystyrlon â dysgwyr.

19. Dylech ystyried sut i ledaenu a hyrwyddo eich strategaeth, 
gan gynnwys drwy lawlyfrau i ddysgwyr a staff; eich gwefan; 
bwletinau e-bost; hysbysfyrddau a thaflenni. Gan ddibynnu ar 
ddemograffeg eich dysgwyr, efallai y bydd hefyd yn briodol trefnu 
bod y strategaeth, neu grynodeb, ar gael mewn ieithoedd lleiafrifol, 
Braille neu fformat print bras, neu fformat ‘hawdd i’w ddarllen’. 
Bydd eich fforymau dysgwyr chi neu, lle bo hynny’n berthnasol, 
Undeb y Myfyrwyr, yn gallu rhoi cyngor ichi ar hyn.

Astudiaeth achos: 
Coleg Gwent - 
Datblygu strategaeth 
ffurfiol ar gyfer 
cynnwys y dysgwr

Gweler Atodiad 
B i gael rhagor 
o fanylion
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20. Mae angen i strategaeth lwyddiannus ar gyfer cynnwys y dysgwr 
gael ei harwain ar y lefel uchaf bosibl yn y sefydliad. Dylai eich 
nodau strategol, gwerthoedd sefydliadol a chynlluniau busnes 
adlewyrchu eich ymrwymiad i ymgynghori â dysgwyr a gwrando ar 
eu barn. Nid mater o roi prosesau yn eu lle’n unig yw hyn, neu osod 
targedau ar gyfer boddhad dysgwyr, neu ymgynghori ar yr wyneb 
yn unig; mae’n fater o wella profiad cyffredinol a chanlyniadau 
eich dysgwyr. 

21. Mae darparwyr sydd â diwylliant o gynnwys y dysgwr yn 
cynnig arweinyddiaeth gref a gweladwy gan y pennaeth neu’r 
prif weithredwr a chan yr uwch dîm rheoli. Er bod hyn yn golygu 
cael uwch reolwr sy’n gyfrifol am arwain y strategaeth cynnwys y 
dysgwr, mae hefyd yn golygu bod angen i’r staff i gyd weithredu’r 
egwyddorion o gynnal deialog agored a pharchus gyda dysgwyr.  

Cynnwys pawb

22. Mae angen i’r staff ar bob lefel yn eich sefydliad ddeall eu rôl 
gyda sicrhau adborth a chyfranogiad y dysgwyr. Mae’n gymharol 
hawdd canolbwyntio ar staff dysgu sy’n cael cyswllt dyddiol â 
dysgwyr, ac sy’n aml yn ysgwyddo’r rhan fwyaf o’r cyfrifoldeb dros 
ymateb i’w barn a’u pryderon; ond cofiwch hefyd y dylai cynnwys 
y dysgwr yn effeithiol gwmpasu pob agwedd ar brofiad y dysgwr: 
rhaid ichi ystyried sut i gynnwys staff sy’n gyfrifol am gyfleusterau 
a dyletswyddau cymorth. Meddyliwch am sut i ymgorffori cynnwys 
y dysgwr o fewn y prosesau o ddethol a chynefino staff, datblygiad 
proffesiynol parhaus ac adolygu perfformiad.  

23. Mae angen i ddarparwyr sy’n gweithio’n agos gyda chyflogwyr 
ystyried sut i ddylanwadu arnynt i gyfrannu at gynnwys y dysgwr 
ochr yn ochr â’u hymrwymiad i hyfforddi. Dylai fod yn rhan o’r 
trafodaethau gyda chyflogwyr o’r cychwyn fel eu bod yn deall 
sut y byddwch yn cynnwys ac yn ymgynghori â’u staff; gall olygu 
teilwrio dull pwrpasol i wahanol gwmnïau, gan ddibynnu ar eu 
maint, eu strwythur a’u harferion gweithio.   

Arweinyddiaeth strategol
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24. Dyma rai camau ymarferol y gallech eu cymryd i integreiddio 
cynnwys y dysgwr o fewn eich gweithgareddau beunyddiol:

cynnwys  • eitem sefydlog ar gynnwys y dysgwr ar agenda 
cyfarfodydd o’r uwch dîm rheoli neu’r corff llywodraethu, 
fel y gellir ystyried a rhoi sylw ffurfiol i adborth gan ddysgwyr;

cychwyn  • ‘Sesiwn Holi ac Ateb’ reolaidd gan y pennaeth neu’r 
prif weithredwr, lle byddai gan ddysgwyr gyfle i ryngweithio 
wyneb yn wyneb ag uwch reolwyr (gydag ymrwymiad i ddilyn 
hyn drwy gyhoeddi atebion i gwestiynau ac unrhyw weithredu 
sy’n cael ei wneud o ganlyniad);

cynnwys  • cynrychiolwyr dysgwyr mewn cyfarfodydd cyrsiau/
adrannol/cyfadrannol, a rhoi cyfrifoldeb i benaethiaid adran 
neu gydgysylltwyr cyrsiau i sicrhau bod barn dysgwyr yn cael 
ei hymgorffori o fewn eu prosesau cynllunio ac adolygu;

sicrhau bod  • strategaeth gyfathrebu effeithiol yn ei lle, fel bod 
dysgwyr yn ymwybodol o’u hawl i gyfrannu at y broses o 
wneud penderfyniadau, ac fel bod gan gynrychiolwyr dysgwyr 
amser dynodedig i siarad â’u grwpiau er mwyn casglu syniadau 
a materion o bryder a rhoi adborth;

gwahodd dysgwyr i gynnig  • awgrymiadau a syniadau - gall hyn 
weithio’n arbennig o dda lle ceir ffocws penodol fel bwydlen y 
ffreutur, enw uned hyfforddi newydd, neu ffyrdd o wella ôl troed 
carbon y sefydliad; a

rhaglen wirfoddol a  • gweithgareddau dinasyddiaeth eraill fel 
yr Wythnos Masnachu Teg ac Elusen y Flwyddyn, lle gall dysgwyr 
weithio gyda’i gilydd ar weithgareddau codi arian.

25. Dylai sefydliadau mwy, gan gynnwys rhai addysg bellach, 
ystyried penodi swyddog cyswllt dysgwyr. Nid rôl y swyddog 
hwn yw siarad ar ran dysgwyr, ond hwyluso deialog rhyngddynt 
a staff y darparwr. Bydd y swyddog cyswllt dysgwyr, fel arfer ar 
lefel rheolwr canol, yn gweithio’n agos â’r rheolwr ansawdd ac yn 
mynychu pwyllgorau a grwpiau allweddol i sicrhau bod materion 
cynnwys y dysgwr wedi eu hintegreiddio o fewn eich prosesau 
gwneud penderfyniadau ac adolygu.

Astudiaeth achos: 
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Tor-faen - 
Pwyllgorau Aelodau 
Dysgwyr

Gweler Atodiad 
B i gael rhagor 
o fanylion

Astudiaeth achos: 
Coleg Llandrillo - 
Cynnwys dysgwyr 
mewn llywodraethu

Gweler Atodiad 
B i gael rhagor 
o fanylion



15

Strategaethau Cynnwys 
y Dysgwr

Chwefror 2010

Cylchlythyr Canllawiau 
Rhif: 002/2010

26. Ar gyfer darparwyr llai, efallai na fyddai’n briodol penodi 
swyddog cyswllt dysgwyr dynodedig, ond dylech ddal i sicrhau bod 
gennych reolwr sy’n gyfrifol am gyswllt dysgwyr a bod y rôl hon yn 
rhan o’i ddisgrifiad swydd.
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Rhestr wirio

A ydyw cynnwys y dysgwr yn rhan ysgrifenedig o ddatganiad  9
o fwriad, gweledigaeth a nodau strategol eich sefydliad?

A ydyw materion cynnwys y dysgwr a llais y dysgwr yn cael eu  9
trafod yn rheolaidd gan y corff llywodraethu, yr uwch dîm rheoli 
a phwyllgorau / gweithgorau eraill?

A ydyw dysgwyr yn eich sefydliad yn cyfrannu’n uniongyrchol  9
at y strwythurau llywodraethu a rheoli - er enghraifft, dysgwyr-
lywodraethwyr, aelodau o baneli apêl, Senedd Myfyrwyr?

Pa adnoddau - ar ffurf cyllid, cyfarpar ac amser - sydd ar gael  9
i gefnogi cynnwys y dysgwr yn eich sefydliad? Sut y bydd y 
costau ychwanegol a achosir gan gynrychiolwyr dysgwyr yn cael 
eu bodloni?

Sut y mae dysgwyr yn cael eu cynnwys yn eich cylch  9
cynllunio busnes?

Pa hyfforddiant sydd wedi’i roi i lywodraethwyr, rheolwyr a staff  9
i sicrhau eu bod yn deall pa mor bwysig yw cynnwys y dysgwr?

Sut y mae dysgwyr yn gwybod y bydd eu barn,  9
eu hawgrymiadau a’u pryderon yn cael gwrandawiad gan 
arweinwyr y sefydliad ac yn cael eu cymryd o ddifrif ganddynt?
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27. Bydd ‘llais y dysgwr’ yn ddangosydd perfformiad allweddol 
yn y Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd, a hefyd yn ganolog 
i Fframwaith Arolygu Cyffredin newydd Estyn o 2010 ymlaen.  

28. O 2010 ymlaen, bydd DCELLS yn mynd ati i gynnal arolwg 
cenedlaethol o ddysgwyr yn gofyn cwestiynau craidd y gellir eu mesur 
a’u meincnodi ar draws pob darparwr dysgu gydol oes a sgiliau. 
Yn ogystal â lefelau boddhad, byddwn yn edrych ar sut i gasglu barn 
dysgwyr am faint y maent yn cyfrannu at wneud penderfyniadau, 
y parch a ddangosir tuag atynt gan staff, a pha mor dda y mae’r 
darparwr yn ymateb i’w barn. Bydd yr un arolwg yn ffynhonnell 
bwysig o dystiolaeth ar gyfer y cylch nesaf o arolygiadau gan Estyn, 
i ddechrau yn yr hydref 2010.

29. Rydym yn cydnabod bod gan ddarparwyr eisoes amrediad 
o systemau yn eu lle i gasglu adborth gan ddysgwyr, gan gynnwys 
data ar eu lefelau boddhad. Ni fwriedir i’n harolwg ddisodli’r rhain, 
bydd yn graidd cyffredin a fydd yn fodd i ‘gadw cydbwysedd’ er 
mwyn ategu’r gwaith a wneir eisoes gan ddarparwyr yn y maes hwn.

Ffyrdd o gasglu adborth

30. Yn ystod yr haf 2009, holwyd darparwyr i weld sut y maent 
yn casglu adborth gan eu dysgwyr ar hyn o bryd, i helpu i lunio ein 
strategaeth ‘llais y dysgwr’ ni ein hunain. Nid oedd yn syndod deall 
bod amrywiaeth eang o ddulliau’n cael eu defnyddio, a bod y rhain 
yn amrywio gan ddibynnu ar natur y darparwyr a’u dysgwyr.  

31. Mae’r dulliau a ddefnyddir yn gyffredin yn cynnwys:
Holiaduron i ddysgwyr • , a ddefnyddir gan bron bob darparwr 
i arolygu barn dysgwyr a’u lefelau boddhad. Mae rhai colegau 
a darparwyr mawr yn contractio’r gwaith hwn allan i gwmnïau 
allanol sydd wedyn yn dadansoddi a meincnodi’r canlyniadau. 
Mae nifer o ddarparwyr llai, yn enwedig rhai dysgu seiliedig 
ar waith, yn gweinyddu holiaduron drwy eu haseswyr neu eu 
tiwtoriaid, fel rhan o adolygiadau cynnydd a/neu gyfweliadau 
gadael. Gall hyn roi gwybodaeth gyfoethog a manwl am farn 
dysgwyr a chyfle i weld beth yw’r rhesymau sydd wrth wraidd 
unrhyw bryder neu anfodlonrwydd; fodd bynnag, mae’n ei 

Gwrando ar ddysgwyr ac ymateb iddynt

Astudiaeth achos: 
Hyfforddiant Môn - 
Taflen ‘Dweud eich 
dweud’

Gweler Atodiad 
B i gael rhagor 
o fanylion
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gwneud yn anodd sicrhau bod yr adborth yn gwbl wrthrychol. 
Efallai fod dysgwyr yn anghyffyrddus yn gwneud sylwadau 
negyddol yng ngŵydd eu hasesydd neu diwtor, a gallent gael 
eu dylanwadu gan gwestiynau dilynol. Felly, gwell defnyddio’r 
dull hwn mewn cyfuniad â dulliau eraill sy’n gallu rhoi persbectif 
annibynnol.
Pur anaml o hyd y defnyddir  • arolygon ar-lein, er bod nifer o 
ddarparwyr yn dechrau eu defnyddio. Gall hyn fod yn ffordd 
effeithiol, gymharol rad o gasglu adborth; gall dysgwyr hefyd fod 
yn fwy parod i fynegi barn, yn enwedig rhai negyddol, ar-lein yn 
hytrach na’n ysgrifenedig. Mae llawer o ddysgwyr yn llythrennog 
iawn mewn TG ac yn gyffyrddus yn defnyddio’r dull hwn; fodd 
bynnag, wrth weithredu’r dull hwn, mae angen i ddarparwyr 
ystyried yn ofalus a ydyw’n addas i wahanol grwpiau. Yn ôl rhai 
darparwyr, mae holiaduron ar-lein wedi denu cyfraddau ymateb 
isel iawn ac efallai fod y dull hwn yn fwy priodol pan fydd 
dysgwyr yn gallu defnyddio amser yr ‘ystafell ddosbarth’ i lenwi 
arolygon. Nid oes gan nifer dda o ddysgwyr fynediad hwylus at 
y rhyngrwyd nac yn hyderus wrth ddefnyddio TG.
Er eu bod yn drwm ar adnoddau, gall  • cyfweliadau ffôn fod 
yn ffordd hynod effeithiol o gasglu adborth gan ddysgwyr. 
Dylid eu cynnal gan aelodau annibynnol o staff (yn hytrach na’r 
athro neu athrawes, y tiwtor neu’r asesydd sydd wedi bod yn 
darparu’r dysgu) i sicrhau gwrthrychedd. Gall y cyfwelydd ofyn 
i ddysgwyr ‘sgorio’ neu gategoreiddio gwahanol agweddau ar 
eu profiad dysgu er mwyn mesur lefelau boddhad, ond gall hefyd 
egluro cwestiynau os oes angen a gofyn cwestiynau dilynol er 
mwyn deall pam y mae’r dysgwr yn rhoi ymateb arbennig.
Defnyddir  • grwpiau ffocws yn helaeth gan ddarparwyr, fel arfer 
ar y cyd ag arolygon ysgrifenedig neu dros y ffôn. Gall hyn fod yn 
ffordd werthfawr o gasglu adborth manwl ansoddol a gallai fod 
yn gyfrwng da i edrych yn fanylach ar themâu a godwyd mewn 
arolygon boddhad. Os dangosodd dadansoddiad o holiaduron, 
er enghraifft, lefelau boddhad isel gydag adran arbennig neu 
gyda’r amgylchedd dysgu, gall grŵp ffocws eich helpu i ddeall 
pam, yn ogystal â gofyn am gyngor gan ddysgwyr ynghylch sut 
i wella. Gall hyn, felly, fod yn ddull hynod gyfranogol a allai fod 



19

Strategaethau Cynnwys 
y Dysgwr

Chwefror 2010

Cylchlythyr Canllawiau 
Rhif: 002/2010

yn rhan o’ch strategaeth gyffredinol ar gyfer cynnwys y dysgwr. 
Wedi dweud hynny, nid yw grwpiau ffocws yn ffordd dda o 
gasglu gwybodaeth feintiol i fesur boddhad dysgwyr, a rhaid eu 
cynllunio, eu strwythuro a’u hwyluso’n ofalus i osgoi sefyllfa lle 
gallai criw o ddysgwyr mwy llafar orddylanwadu arnynt neu lle 
gallai sylwadau amherthnasol arwain y grŵp ar gyfeiliorn.
Mae rhai darparwyr yn defnyddio  • arolygon ffocws i gasglu 
adborth ar gwestiynau a themâu penodol. Gellir gwneud hyn 
drwy anfon e-byst bob yn hyn a hyn at grwpiau o ddysgwyr 
(wedi eu dewis drwy hapsampl, neu ar sail diddordeb cyffredin fel 
eu bod i gyd yn dilyn llwybr neu gwrs penodol), neu drwy e-offer 
fel SurveyMonkey. Eto, mae’n well defnyddio’r dull hwn fel un 
elfen o strategaeth ehangach, oherwydd nid yw’n debygol o roi 
darlun cynhwysfawr o foddhad ichi ar draws pob agwedd ar y 
profiad dysgu. Ond gall fod yn gyfrwng cymharol sydyn a manwl 
o roi adborth ar gwestiwn neu broblem arbennig.

Y cylch ‘adborth’

32. Yn ystod ein hymchwil gyda dysgwyr a darparwyr, un pwynt 
a bwysleisiwyd oedd pa mor bwysig oedd y ‘cylch adborth’: sicrhau 
bod barn dysgwyr yn cael gwrandawiad, a’u bod yn cael gwybod 
pa gamau sydd i’w cymryd o ganlyniad i leisio barn (neu os nad oes 
camau i’w cymryd, y rheswm dros hynny). Mae arolygon yn aml 
yn cael eu gweld fel canlyniad ynddynt eu hunain, yn enwedig lle 
maent yn rhoi lefelau boddhad uchel; ond fel rhan o’ch ymrwymiad 
i gynnwys y dysgwr, mae’n hanfodol bod gennych ddulliau yn eu 
lle i werthuso adborth eich dysgwyr yn llawn, ac i ystyried sut i 
ymateb iddo.  

33. Dylai eich ‘cylch adborth’ weithio ar dair lefel:

(i) Sicrhau dilyniant i bryderon a chwynion unigolion, a bod y 
dysgwr yn cael gwybod beth yw’r canlyniad. Dylai eich dulliau 
ar gyfer gwneud hyn fod yn rhan annatod o’ch gweithdrefn 
gwyno. Ni fydd y dysgwr yn cael y canlyniad yr oedd ei eisiau 
arno bob tro efallai, ond dylid rhoi gwybod iddo beth a wnaed 
i ymchwilio i’w gŵyn ac unrhyw gamau a gymerwyd neu sydd 
i’w cymryd.

Astudiaeth achos: 
ACT - Fforymau 
dysgwyr mewn 
dysgu seiliedig 
ar waith

Gweler Atodiad 
B i gael rhagor 
o fanylion
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(ii) Rhoi sylw i faterion a godir drwy ddigwyddiadau a threfniadau 
cynrychiolaeth fwy ffurfiol: er enghraifft, gan gynrychiolwyr 
cwrs, paneli dysgwyr, neu drwy gynadleddau sydd i’w cynnal 
ar lefel adrannol neu ganolfan. Mae angen i’r trafodaethau hyn 
cael eu cofnodi a sicrhau bod trefniadau yn eu lle fel eich bod 
yn bwydo’n ôl i’r dysgwyr perthnasol, ac i’r gymuned ddysgu 
ehangach, i roi gwybod iddynt pa sylw sy’n cael ei roi i’w barn 
a pha gamau sydd i’w cymryd o ganlyniad.

(iii) Ymateb i adborth a dderbyniwyd drwy arolygon dysgwyr. 
Pan fydd rhywun wedi gwneud yr ymdrech i lenwi arolwg, 
gall fod yn siomedig meddwl nad oes unrhyw un yn talu sylw 
i’w barn. Meddyliwch am sut y gallwch grynhoi’r prif faterion 
a godwyd gan ddysgwyr a chyfleu’r canlyniadau: er enghraifft, 
drwy eich mewnrwyd, bwletinau e-bost, neu bosteri yn rhestru’r 
camau a gymerwyd. Bydd angen i ddarparwyr sydd â dysgwyr 
wedi eu gwasgaru ar draws nifer o ganolfannau allgymorth neu 
gyflogwyr ystyried sut i’w cadw yn y ‘cylch adborth’. Eto, ni ellir 
rhoi sylw i bob barn neu gais, ond os ydych wedi blaenoriaethu 
rhai sy’n codi droeon, eglurwch sut a pham y gwnaed hyn a 
pha gamau sy’n cael eu cymryd o ganlyniad.
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Rhestr wirio

Sut rydych yn casglu adborth gan eich dysgwyr? 9

A ydych yn defnyddio’r cyfuniad cywir o ddulliau i gyrraedd  9
eich dysgwyr i gyd, ac yn enwedig i sicrhau bod rhai nad ydynt 
o bosibl yn mynychu’r ganolfan ddysgu neu’r campws yn cael 
cyfle i leisio barn?

A ydych yn arolygu dysgwyr ar yr adeg(au) iawn? 9

A ydych yn ymgynghori gyda darpar ddysgwyr y dyfodol? 9

A ydych yn cael adborth gan ddysgwyr sydd wedi gadael heb  9
gwblhau eu rhaglen neu gwrs?

Pa mor uchel yw eich cyfraddau ymateb? A ydych yn  9
dadansoddi a meincnodi cyfraddau ar gyfer gwahanol gyrsiau, 
adrannau neu gyfadrannau? A oes angen ichi feddwl am sut 
i wella’r cyfraddau ymateb?

A ydyw eich arolygon yn canolbwyntio yn unig ar ‘fesur’  9
boddhad, neu a oes gennych ffyrdd o gasglu gwybodaeth 
ansoddol am farn dysgwyr ynghylch materion penodol a sut 
y gellid gwella pethau?

Beth sy’n digwydd i adborth y dysgwyr? I bwy y mae’n cael  9
ei adrodd? A ydyw’r dysgwyr yn gwybod pa gamau sy’n cael 
eu cymryd mewn ymateb i’w barn?

A oes gennych bolisi cwyno ffurfiol? 9
Sut y mae’r dysgwyr yn cael gwybod am y polisi? -
Sut rydych yn monitro a gwerthuso ei weithrediad? -
Sut rydych yn defnyddio cwynion i wella ansawdd eich  -
gwasanaethau i ddysgwyr?

A oes gan ddysgwyr gyfle i wneud awgrymiadau adeiladol  9
a chyflwyno’r syniadau hyn ar gyfer y dyfodol?

Sut y defnyddir adborth y dysgwyr yn eich hunan-asesiad? 9
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34. Mae cyfranogi neu gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau 
yn rhoi cyfle gwerthfawr i ddysgwyr i ddatblygu sgiliau 
dinasyddiaeth, cyfathrebu, negodi a dylanwadu. Ond yn anad dim, 
lle mae’n cael ei wneud yn dda, gall gael dylanwad gwirioneddol 
ar ansawdd y profiad dysgu a bod wrth galon deialog aeddfed 
rhwng y darparwr a’i ddysgwyr.  

35. Mae nifer o ddarparwyr eisoes yn defnyddio gwahanol ddulliau 
i ymgynghori â dysgwyr a’u cynnwys mewn cynllunio, gwneud 
penderfyniadau a sicrhau ansawdd; rhoddir nifer o enghreifftiau 
o hyn yn y canllaw hwn. Er mwyn gwneud hyn yn rhan o 
strategaeth ffurfiol ar gyfer cynnwys y dysgwr, rhaid ichi ystyried 
anghenion a nodweddion unigryw eich sefydliad. I weithio’n dda, 
bydd cynnwys y dysgwr yn cymryd amser ac, o bosibl, fuddsoddiad. 
Mae angen ichi ystyried pa ganlyniadau yr ydych am eu cyflawni a 
gweithio’n ôl o hynny i weld pa strwythurau y mae angen eu rhoi 
yn eu lle.

36. I fod yn ystyrlon, rhaid i gyfranogiad dysgwyr ‘ddrilio lawr’ 
i faterion sy’n berthnasol i ddysgwyr yng nghyswllt eu rhaglen 
astudiaeth, adran, canolfan neu gampws, a / neu gyflogwr. 
Gall cynadleddau mawr ar gyfer dysgwyr (fel a ddisgrifir isod) 
a grwpiau traws-ddarparwr fod yn hynod ddefnyddiol, ond dim ond 
fel rhan o strategaeth ehangach sy’n gyfrwng i adnabod a rhoi sylw 
i faterion penodol.  

Undeb Myfyrwyr 

37. Cymdeithas o fyfyrwyr hunan-lywodraethol yw Undeb 
Myfyrwyr, sy’n cynrychioli buddiannau dysgwyr ac sy’n gweithredu 
fel canolbwynt ar gyfer holl weithgareddau cynnwys y dysgwr. 
Mewn sefyllfa addysg bellach, gall undeb neu gymdeithas myfyrwyr 
chwarae rôl bwysig o ran rhoi cyfleoedd ffurfiol i ddysgwyr gymryd 
rhanmewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu profiadau dysgu. 
Gall hefyd, drwy ddeialog â rheolwyr a staff y sefydliad, helpu i 
ddarparu gwybodaeth gydlynol am farn a phryderon dysgwyr, 
a chynghori ar sut i’w hateb. O dan Adran 22 o Ddeddf Addysg 
1994, mae’n ofynnol i gyrff llywodraethu sefydliadau addysg bellach  
take such steps as are reasonably practicable to secure that any 
students’ union for students at the establishment operates in a fair 

Cyfranogiad a chynrychiolaeth dysgwyr
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and democratic manner and is accountable for its finances. Mae rôl 
gynrychiadol yr undeb applies in academic, disciplinary or other 
matters relating to the government of the establishment4.

38. Llywodraethir gweithgareddau undebol drwy gyfansoddiad, 
neu gytundeb rhwng y sefydliad a’i ddysgwyr gan fanylu ar rôl 
a gweithrediad yr undeb. Mae sefydlu - neu atgyfodi - undeb 
myfyrwyr yn gyfle da i ddiffinio sut y bydd dysgwyr yn cael eu 
cynrychioli, sut y byddant yn rhoi adborth, a pha strwythurau y bydd 
y sefydliad yn eu cyflwyno i ymateb i’r materion a godir. Etholir 
arweinwyr yr undeb drwy brosesau democrataidd a dylent dderbyn 
hyfforddiant ffurfiol, yn ogystal â mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag 
uwch reolwyr. Mae effeithiolrwydd eu rôl yn dibynnu nid yn unig ar 
eu brwdfrydedd ond ar y cymorth a roddir iddynt gan uwch reolwyr.  

39. I gael rhagor o wybodaeth, gweler yr arweinlyfr gan Undeb 
Cenedlaethol y Myfyrwyr Setting up a union in further education5.

40. Bydd Undebau Myfyrwyr yn briodol i sefydliadau addysg bellach, 
ond nid i bob darparwr ôl-16. Yn y rhan fwyaf o ddarparwyr dysgu 
seiliedig ar waith ac addysg gymunedol, bydd angen i uwch reolwyr 
edrych ar wahanol ddulliau o gyfranogi a chynnwys sy’n briodol 
i’w dysgwyr arbennig hwy, ac ystyried pa gymorth ac adnoddau 
y gellid eu rhoi iddynt. Mae’r adran nesaf yn rhoi rhai awgrymiadau 
ynghylch y dulliau y gallech eu defnyddio.

Dulliau ffurfiol eraill o gynrychioli dysgwyr

41. Nid yw’r rhestr isod yn hollgynhwysol, ond mae’n gwneud rhai 
awgrymiadau ynghylch dulliau sydd wedi profi i fod yn effeithiol 
mewn gwahanol sefyllfaoedd dysgu. Er bod rhai ohonynt, o bosibl, 
yn fwy priodol i sefydliadau addysg bellach, sydd â strwythur 
llywodraethu ffurfiol a dysgwyr sydd wedi eu lleoli’n bennaf ar 
gampws, gellir addasu rhai (fel cynadleddau a chynrychiolwyr 
dysgwyr) i unrhyw ddarparwr dysgu.

Gall  • cynrychiolwyr dysgwyr helpu i gasglu barn gan ddysgwyr 
a’i bwydo’n ôl drwy baneli neu bwyllgorau ffurfiol. Bydd hyn yn 
aml yn digwydd ar lefel cwrs, ond bydd strwythurau’n amrywiol 
gan ddibynnu ar faint a natur y darparwr. Mae cynrychiolwyr yn 

4  www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1994/ukpga_19940030_en_1
5  www.nus.org.uk/Students-Unions/Setting-up-a-union-in-further-education

Astudiaeth achos: 
Coleg Sir Gâr - 
Undeb Myfyrwyr a 
swyddogion cyswllt 
myfyrwyr

Gweler Atodiad 
B i gael rhagor 
o fanylion
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aml yn codi adborth mewn ffyrdd anffurfiol, ond gallant hefyd 
weithredu fel eiriolwyr ar gyfer eu cyd-fyfyrwyr llai hyderus neu 
lafar, yn ogystal â bod yn faromedr gwerthfawr o farn y gymuned 
ddysgu. Yn aml iawn bydd sefydliadau addysg bellach yn gallu 
gweithio gyda chynrychiolwyr cwrs etholedig dros gyfnod o 
amser; ni fydd darparwyr seiliedig ar waith ac addysg gymunedol 
bob amser yn gallu gwneud hyn, ond gallent wahodd sampl o 
ddysgwyr o bob cohort i gyfrannu at yr adolygiadau cwrs.
Mae  • seneddau neu fforymau dysgwyr yn rhoi cyfle i ddysgwyr 
ddod at ei gilydd yn rheolaidd i rannu barn, codi pryderon a 
gosod agenda ar gyfer gweithredu. Weithiau mae’r digwyddiadau 
hyn wedi eu hanelu at anghenion grwpiau penodol, fel dysgwyr 
gydag anableddau neu anawsterau dysgu. Fel arfer bydd rheolwyr 
a chynrychiolwyr staff hefyd yn mynychu a’u rôl hwy yw gwrando 
ar y materion sy’n cael eu codi a helpu i sicrhau bod barn dysgwyr 
yn cael ei hadrodd ac y gweithredir arni; ond mae’n bwysig iddynt 
gael eu harwain gan y dysgwyr eu hunain.

Gall cynnwys dysgwyr yn eich  • gweithdrefn gwyno helpu i 
roi persbectif ychwanegol ar ymchwiliad, a sicrhau bod barn y 
dysgwyr yn cael ei hystyried yn llawn. Gallech ystyried cynnwys 
dysgwyr mewn paneli cwyno neu apêl, ac os oes gennych 
strwythur o gynrychiolwyr dysgwyr neu Undeb Myfyrwyr, 
mae hon yn rôl briodol i’r cynrychiolwyr hyn ei chyflawni. 
Mae gan  • ddysgwyr-lywodraethwyr6 etholedig rôl allweddol 
i’w chwarae gyda sicrhau bod pryderon dysgwyr yn cael eu 
hystyried yn nhrafodaethau’r corff llywodraethu. Er mwyn i 
hyn weithio’n dda, rhaid sefydlu strwythurau cymorth priodol, 
gan gynnwys hyfforddiant, sesiwn gynefino gyda Chadeirydd 
y Llywodraethwyr, cyfarfodydd paratoi a sesiynau dibriffio. 
Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y cynrychiolwyr dysgwyr yn deall 
y pethau sy’n cael eu trafod ynghyd â’r goblygiadau i ddysgwyr. 
Yn ddelfrydol, dylech benodi dau ddysgwr-lywodraethwr fel y gall 
y naill gefnogi’r llall.  

Astudiaeth achos: 
Rathbone Cymru - 
Fforymau ieuenctid

Gweler Atodiad 
B i gael rhagor 
o fanylion

6 Mae Gorchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Disodli Offerynnau Llywodraethu ac 
Erthyglau Llywodraethu (Cymru) 2006) yn darparu bod yn rhaid i’r Gorfforaeth gynnwys 
o leiaf un ac nid mwy na thri aelod sy’n fyfyrwyr yn y sefydliad ac wedi eu hethol 
a’u henwebu gan fyfyrwyr y sefydliad, neu eu hethol a’u henwebu gan gymdeithas 
gydnabyddedig sy’n cynrychioli myfyrwyr y sefydliad. 
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Drwy sefydlu  • Pwyllgor Materion Dysgwyr ar gyfer y corff 
llywodraethu, gellir rhoi amser i drafod rhai materion yn fwy 
manwl, yn ogystal â rhoi strwythur ffurfiol o adolygu boddhad 
y dysgwyr ac adborth arall yn systematig. Bydd y pwyllgor yn 
cynnwys cynrychiolaeth o blith y dysgwyr, llywodraethwyr a’r 
uwch-reolwr(wyr) sy’n gyfrifol am arwain y strategaeth cynnwys 
y dysgwr.

Gall  • cynghorau adran neu safle fod yn syniad da yn enwedig 
ar gyfer sefydliadau mawr ac aml-safle, gan roi fforwm 
i drafod materion sy’n benodol i faes neu leoliad dysgu. 
Gallech hefyd ystyried sefydlu’r cynghorau hyn ar sail gorchwyl 
a gorffen i gyfrannu gwybodaeth at ddatblygiadau penodol 
fel adolygu’r cwricwlwm, ailddatblygu safle neu ddarparu 
cyfleusterau newydd.

Gall  • cynadleddau dysgwyr ddod â grwpiau mawr o ddysgwyr 
at ei gilydd (naill ai fel cynrychiolwyr cwrs etholedig, a/neu 
grwpiau eraill) a gallant fod yn ffordd werthfawr iawn o gasglu 
adborth ar draws cynrychiolaeth eang. Mae rhoi cyfrifoldeb 
i’r dysgwyr eu hunain o drefnu’r digwydd, gosod yr agenda a 
gwerthuso’r canlyniad yn ffordd dda o sicrhau eu perchnogaeth, 
er ei bod hefyd yn bwysig bod y darparwr yn cael ei weld i fod yn 
gwrando ac ymateb. I weithio’n dda, mae angen i gynadleddau 
dysgwyr fod â strwythur da ac amcanion clir.

42. Er bod tiwtoriaid, darlithwyr ac aseswyr unigol yn aml yn dda 
gyda delio â phryderon ac awgrymiadau dysgwyr, mae hefyd angen 
ichi sicrhau bod trefniadau yn eu lle ar gyfer cofnodi a chymryd 
camau dilynol ar lefel adran neu ganolfan. Mae hyn yn sicrhau bod 
rheolwyr yn derbyn adborth y dysgwyr a bod y ‘gwersi a ddysgwyd’ 
yn cael eu cymhwyso ar draws y darparwr.

43. Gall ddulliau anffurfiol fod yr un mor bwysig, ac mae’r rhain 
yn aml yn gweithio’n dda i ddarparwyr gyda dysgwyr sy’n rhan 
amser neu’n wasgaredig. Mae nifer o ddarparwyr yn defnyddio 
blychau awgrymiadau, posteri neu siartiau troi (naill ai yn yr ystafell 
ddosbarth neu wedi eu harddangos yn rhywle arall yn y ganolfan 
ddysgu). Gellir dilyn y pethau hyn gydag arddangosiadau ‘Chi a 
ddywedodd - ni a wnaethom’ sy’n dangos pa gamau a gymerwyd 
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mewn ymateb i adborth. Er bod y dulliau hyn yn aml yn gweithio’n 
dda, dylid eu defnyddio fel rhan o strategaeth gyffredinol sy’n 
cynnwys strwythurau mwy ffurfiol ar gyfer adborth dysgwyr fel 
eich bod yn rhagweithiol wrth gynnwys dysgwyr ac yn cael darlun 
cytbwys o’u barn.

Sicrhau cydraddoldeb

44. Mae rhoi cyfle i bob dysgwr gyfranogi yn bwysig, ond mae’n 
dalcen go galed. Mae’n gymharol hawdd cysylltu â dysgwyr llawn 
amser sy’n mynychu canolfan neu gampws yn gyson, ond mae 
rhai grwpiau yn llai gweladwy ac efallai y bydd angen ichi 
ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau fel y gallant leisio eu barn. 
Wrth ddatblygu eich strategaeth cynnwys y dysgwr, meddyliwch 
am sut yr ewch ati i gysylltu â dysgwyr:

sy’n rhan-amser; •

sy’n mynychu canolfannau allgymorth; •

sy’n cyfranogi drwy ddysgu o bell neu e-ddysgu; •

sy’n gweithio neu ar leoliad gwaith; •

lle nad Cymraeg neu Saesneg yw eu hieithoedd cyntaf;  •

sydd â lefelau isel o sgiliau sylfaenol; •

sydd ag anableddau neu anawsterau dysgu; neu •

sydd â rhwystrau eraill i gyfranogi a allai fod yn effeithio ar eu  •
hyder neu eu gallu i fynegi eu barn.

45. Os oes Undeb Myfyrwyr gan eich sefydliad, bydd hefyd angen 
ichi ystyried sut i roi’r cymorth a’r adnoddau y bydd eu hangen arno 
i ymgysylltu â dysgwyr o’r grwpiau hyn.

46. Ni fydd rhai dysgwyr yn gyffyrddus gyda’r cyfrifoldeb o 
ysgwyddo rôl gynrychiadol ffurfiol, a bydd angen eu cymell i leisio 
barn a syniadau mewn amgylchedd cefnogol a chreadigol. Mae nifer 
o ddarparwyr eisoes yn defnyddio trafodaethau’r ystafell ddosbarth 
neu diwtorial i drafod materion dinasyddiaeth a chyfrifoldeb; 
ystyriwch sut y gellid defnyddio’r rhain i gasglu barn a syniadau a 
allai fwydo i’ch strategaeth gyffredinol ar gyfer cynnwys y dysgwr.  
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Strwythurau cymorth

47. I ddatblygu cynrychiolaeth o’r dysgwr yn effeithiol yn eich 
sefydliad, bydd angen ichi fod â strwythurau cymorth ac adnoddau 
priodol yn eu lle. Mae hyn yn debygol o gynnwys rhywfaint o 
ddyraniad ariannol, yn yr un mor bwysig yw amser ac ymroddiad 
ar ran staff a dysgwyr. Gan ddibynnu ar natur eich sefydliad a’i 
ddysgwyr, bydd angen ichi ystyried rhai neu bob un o’r canlynol:

cyllid ar gyfer Undeb y Myfyrwyr • 7;
lle swyddfa a chyfarpar i ddysgwyr sydd â rolau cynrychiadol  •
sylweddol, aelodau o bwyllgor gwaith yr Undeb er enghraifft;
amser i ffwrdd ar gyfer gweithgareddau cynrychiolwyr dysgwyr,  •
ac amser yn y calendr blynyddol ar gyfer digwyddiadau penodol 
fel cynadleddau a phaneli dysgwyr;
creu swyddi swyddogion sabothol llawn amser; •
dewis aelod dynodedig o’r tîm rheoli i fod yn gyfrifol am sicrhau  •
cynnwys y dysgwr, naill ai fel rôl ddynodedig neu ran o gyfres 
ehangach o gyfrifoldebau;

rhaglen ffurfiol o hyfforddiant a datblygiad i sicrhau bod eich  •
rheolwyr, staff a llywodraethwyr yn deall pa mor bwysig yw 
cynnwys y dysgwr a sut i’w hwyluso;

arweiniad i gynrychiolwyr dysgwyr ar sut i fwydo’n ôl i’w  •
hetholaeth;

hyfforddiant i gynrychiolwyr dysgwyr i’w helpu i gyflawni eu rôl  •
yn effeithiol; a

defnydd o dechnoleg, gan gynnwys mewnrwyd ar gyfer dysgwyr,  •
fforymau ar-lein a ffyrdd eraill o ledaenu gwybodaeth i ddysgwyr 
a chasglu eu hadborth.

48. Cofiwch mai’r hyn sydd wrth wraidd unrhyw strategaeth 
gynnwys lwyddiannus yw cyfathrebu. Nid yw’n costio dim neu 
fawr ddim fel arfer, ond mae’n hollbwysig i sicrhau bod adborth 
yn cael ei weithredu arno a bod dysgwyr yn teimlo bod eu barn 
yn cael ei chymryd o ddifrif. Mae angen cymryd cofnodion mewn 
cyfarfodydd gyda chynrychiolwyr dysgwyr a’u dosbarthu’n brydlon, 
a dylid cyfathrebu canlyniad unrhyw ddigwyddiad ymgynghori 

7 Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru yn argymell bod 1% o gyllidebau colegau 
yn cael ei wario ar gefnogi undebau myfyrwyr.

Astudiaeth achos: 
Coleg Ceredigion 
- Grwpiau ffocws 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth

Gweler Atodiad 
B i gael rhagor 
o fanylion

Astudiaeth achos: 
Coleg Abertawe 
- Cynrychiolwyr 
myfyrwyr

Gweler Atodiad 
B i gael rhagor 
o fanylion
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neu grŵp ffocws yn glir. Mae angen i gynrychiolwyr dysgwyr ar 
unrhyw lefel yn y sefydliad fod â’r wybodaeth iawn yn eu meddiant 
i gyfrannu’n ystyrlon at wneud penderfyniadau, ac wrth ddatblygu 
eich strategaeth dylech ystyried pwy fydd yn gyfrifol am wneud hyn, 
sut a phryd y bydd papurau’n cael eu dosbarthu a pha drefniadau 
briffio y bydd angen eu cael.
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Rhestr wirio

Sut y mae dysgwyr yn cael gwybod am y cyfleoedd i gyfrannu  9
at wneud penderfyniadau ac i roi adborth ar eu barn?

Pa drefniadau ffurfiol sydd yn eu lle i sicrhau bod cynnwys  9
y dysgwr yn digwydd mewn ffordd systematig a bod 
y canlyniadau’n cael eu diffinio’n glir?

Pa drefniadau anffurfiol sydd gennych ar gyfer cynnwys  9
y dysgwr?

A ydyw eich sefydliad yn rhoi cymorth i gymdeithasau dysgwyr  9
ffurfiol, i Undeb y Myfyrwyr er enghraifft?

A ydyw dysgwyr yn gwybod sut i leisio barn ac awgrymiadau,  9
yn ogystal â phryderon a chwynion?

Sut rydych yn sicrhau bod gan eich dysgwyr  9 i gyd - gan 
gynnwys rhai rhan-amser, cyflogedig neu ar leoliad gwaith, 
wedi eu lleoli yn y gymuned neu yn y cartref, a rhai o 
grwpiau wedi eu tangynrychioli - gyfle i gyfrannu at wneud 
penderfyniadau?

Sut rydych yn bwydo’n ôl i’ch dysgwyr fel y gwyddant eich bod  9
wedi gwrando ar eu barn?

Pa adnoddau sydd wedi eu dyrannu ar gyfer gweithredu  9
eich strategaeth cynnwys y dysgwr? Meddyliwch am gyllid, 
amser staff, cyfleusterau a chyfarpar.
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49. Efallai mai’r maes amlycaf a mwyaf uniongyrchol lle gall cynnwys 
y dysgwr wneud gwahaniaeth i’ch sefydliad yw yn narpariaeth yr 
addysgu a’r dysgu. Yn ôl gwaith gwerthuso a gomisiynwyd gan y 
Cyngor Dysgu a Sgiliau, gall rhaglen gynnwys dda helpu dysgwyr 
i ddatblygu better knowledge of how they learn and have the 
confidence to apply this in future. Learners taking ownership of 
their own learning also show greater motivation, leading to better 
results (success and retention rates)8. Mae sefydlu deialog effeithiol 
a pharchus rhwng staff a dysgwyr yn helpu i feithrin perthynas a 
chyfathrebu gwell.

50. Daw rhai o’r cyfleoedd gorau i ddysgwyr fynegi barn drwy 
eu gweithgareddau dysgu, p’un ai yn yr ystafell ddosbarth, 
mewn sefyllfa alwedigaethol neu yn y gweithle. Dylai’r broses 
o helpu dysgwyr i ddeall sut orau i ddysgu, a sut y gallant lunio 
eu profiadau eu hunain, fod yn annatod o ddechrau eu rhaglen: 
mae prosesau’r asesiad cychwynnol, datblygu cynllun dysgu 
unigol a’r sesiwn gynefino i gyd yn fater o adnabod anghenion 
y dysgwr a chytuno ar rywbeth sydd fwy neu lai yn ‘gontract’ 
dysgu. Mae gan bob darparwr y prosesau hyn, ac mae nifer yn eu 
defnyddio’n dda i ymateb i anghenion yr unigolyn. Gellir defnyddio’r 
prosesau parod hyn i angori eich strategaeth cynnwys y dysgwr, 
i gasglu gwybodaeth werthfawr am farn dysgwyr, i’w hannog i 
ddod yn ddysgwyr rhagweithiol, ac i gryfhau eich ymatebolrwydd 
fel sefydliad.

Addysgu a dysgu

8 Evaluation of the Impact of the Learner Involvement Strategy: Year Two: Final Report 
(Ebrill 2009), EKOS Consulting (UK Limited).  
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Y siwrne ddysgu

51. Mae’r diagram isod yn awgrymu sut y gellid rhoi cyfle i ddysgwr 
gyfrannu at wneud penderfyniadau, lleisio barn a dod yn ddysgwr 
mwy gweithredol a hyderus, ar wahanol adegau yn y broses ddysgu. 
Wrth gwrs, bydd ei lwyddiant yn ymarferol yn amrywio’n eang gan 
ddibynnu ar hyd a natur y rhaglen ddysgu, ond dylech ystyried sut 
i addasu’r syniadau hyn ar gyfer eich sefydliad chi. 

Astudiaeth achos: 
Coleg Castell-
nedd Port Talbot 
- Cynhadledd 
wedi’i harwain 
gan ddysgwyr

Gweler Atodiad 
B i gael rhagor 
o fanylion
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Asesiad 
cychwynnol

Gall defnyddio rhestr o ‘ddulliau dysgu’ helpu i adnabod y dulliau o weithio 
sydd orau gan bob dysgwr, fel y gall tiwtoriaid a hyfforddwyr eu helpu i 
gymhwyso’r ddealltwriaeth hon. Mae hyn yn golygu adeiladu ar gryfderau 
a dewisiadau’r unigolyn, ond hefyd eu herio i ddatblygu dulliau a ffyrdd 
newydd o ddysgu. 
Dylai’r asesiad fod yn broses dwy ffordd sy’n cynnwys y dysgwr yn 
weithredol mewn llunio eu rhaglen ddysgu. 

Datblygu’r 
cynllun 
dysgu 
unigol

Dylid datblygu cynlluniau dysgu unigol fel proses dwy ffordd: beth y mae’r 
dysgwr am ei gyflawni?  
Beth y gall ei ddisgwyl, o’r rhaglen neu’r cwrs ond hefyd o’r profiad 
ehangach o fod yn rhan o gymuned ddysgu? Beth ddylent ei wneud os oes 
ganddynt broblem, awgrym neu gwestiwn?

Sesiwn 
gynefino

Mae angen i ddysgwyr ddeall sut y bydd eu rhaglen ddysgu’n cael ei 
strwythuro, beth a ddisgwylir ganddynt, a sut y gallant chwarae rôl 
weithredol mewn cael y gorau o’u profiadau. Mae rhai darparwyr yn 
defnyddio ‘model dysgu’ ar draws y sefydliad, sy’n nodi pob cam o’r broses 
ddysgu, gan roi esboniad clir o amcanion pob gweithgaredd, cyfle i ofyn 
cwestiynau, ac adolygiad o’r pwyntiau dysgu ar ddiwedd pob sesiwn, 
uned neu fodiwl.
Dylid ystyried bryd hynny sut y gall dysgwyr leisio anghenion neilltuol,  
a sut i ddiwallu’r anghenion hyn.
Mae cynefino hefyd yn gyfle da i roi gwybod i ddysgwyr am y cyfleoedd i 
gyfrannu at wahanol agweddau ar redeg y sefydliad, drwy brosesau ffurfiol 
fel Undeb Myfyrwyr a chynadleddau dysgwyr, a dulliau llai ffurfiol fel 
defnyddio blychau awgrymiadau a sesiynau tiwtorial.
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Yn ystod 
y broses 
ddysgu

Drwy gydol eu rhaglen ddysgu, dylai dysgwyr deimlo y gallant godi unrhyw 
gwestiwn neu bryder. Yn aml iawn, bydd hyn yn digwydd yn anffurfiol 
drwy drafod gyda’r tiwtor neu asesydd, ond meddyliwch am gael ‘rhwyd 
ddiogelwch’ fel bo’r dysgwr yn gallu siarad gyda rhywun annibynnol. 
Os oes gan eich sefydliad Undeb Myfyrwyr, gall fod yn lle da i dderbyn 
cymorth parhaus ac yn adnodd i ddysgwyr sy’n teimlo’n anghyffyrddus 
yn siarad gyda’u tiwtor neu asesydd.
Wrth i ddysgwyr ddod yn fwy hyderus, byddant yn aml yn gallu cyfrannu’n 
weithredol at eu dysgu, gofyn cwestiynau a chreu perthynas â’r staff. 
Gallai hyn drosi’n adborth mwy cyfoethog, manwl a heriol a allai eich helpu 
i wella eich dulliau addysgu a dysgu. 
Meddyliwch am ba ddulliau sydd yn eu lle i ddysgwyr adrodd yn ôl 
ar elfennau o’r profiad dysgu ar wahân i addysgu a dysgu: beth am 
gyfleusterau neu systemau cymorth i ddysgwyr y darparwr? A ydyw dysgwyr 
yn cyfrannu at y gweithdrefnau cwyno?

Ar y 
diwedd

Fel rhan o’ch ‘arolwg gadael’, gofynnwch gwestiynau sy’n ymwneud 
â chynnwys y dysgwr. A oedd y dysgwr yn teimlo y gallai ddylanwadu 
ar benderfyniadau? A oeddent yn teimlo bod rhywun wedi gwrando  
ar a pharchu eu barn? Beth allai fod wedi cael ei wneud yn well? 
Lle’r oedd gan ddysgwyr rôl benodol, fel cynrychiolydd cwrs neu ddysgwr-
lywodraethwr er enghraifft, defnyddiwch gyfweliadau gadael neu 
holiaduron i werthuso’r profiad hwn. Er bod dysgwyr yn aml yn elwa’n 
fawr o’r cyfle i gyfrannu at wneud penderfyniadau, efallai nad ydynt bob 
amser yn ei chael yn hawdd cyfleu’r manteision hyn. Fel rhan o’r adolygiad 
diwedd-y-cwrs, meddyliwch am sut y gallwch helpu dysgwyr i bwyso a 
mesur eu profiad o gyfranogi a sut y gallent gymhwyso hyn i rannau eraill 
o’u bywydau.
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Gwneud cynnwys y dysgwr yn rhan annatod o’ch 
cylch ansawdd

52. Mae nifer o ddarparwyr eisoes yn gweithio gyda’u dysgwyr 
mewn ffyrdd na fyddent yn eu galw’n ‘cynnwys y dysgwr’; ond sydd 
er hynny’n gallu bod yn rhan bwysig o’u strategaeth gyffredinol. 
Mae’r rhain yn cynnwys:

adolygiadau gan gyd-fyfyrwyr; •

mentora neu ‘gyfeillio’; •

ystyried barn dysgwyr, yn ffurfiol neu’n anffurfiol, fel rhan  •
o adolygiadau cwrs neu raglen; a

cynnwys adolygiadau o gynlluniau dysgu unigol, cyfraddau  •
boddhad dysgwyr ac adborth gan ddysgwyr yn eu hunan-asesiad 
blynyddol.

53. Dylech ystyried sut i integreiddio cynnwys y dysgwr o fewn 
eich cylch ansawdd blynyddol, fel rhan o’ch proses hunan-
asesu. Bydd sut y gwnewch hyn yn dibynnu ar strwythur eich 
sefydliad; dylai pob darparwr gynnwys tystiolaeth o adborth gan 
ddysgwyr yn ei hunan-asesiad, a gwerthuso’r effaith a gafodd 
hyn ar y sefydliad. Meddyliwch hefyd am sut y gallwch ddatblygu 
dull cynhwysol o hunan-asesu, drwy ddefnyddio rhai o’r dulliau 
a awgrymwyd yn yr adran flaenorol. Os oes undeb myfyrwyr, 
cynrychiolwyr cwrs neu senedd ddysgwyr gan eich sefydliad, 
gall y rhain i gyd eich helpu i ymgorffori barn dysgwyr o fewn 
eich asesiad.  
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Rhestr wirio

Sut ydych yn defnyddio asesiadau cychwynnol, sesiynau  9
cynefino ac adolygiadau cynnydd i adnabod dyheadau dysgwyr 
a’u helpu i gadw llygad ar eu cyflawniadau?

A oes gennych ddulliau yn eu lle i adnabod y dulliau dysgu sydd  9
orau gan ddysgwyr? Sut ydych yn helpu dysgwyr i gyfrannu’n 
weithredol at y broses ddysgu?

A ydyw’r adborth gan eich dysgwyr yn rhoi syniad ichi pam  9
y gallai’ch cyfraddau cadw neu lwyddiant fod yn is mewn rhai 
meysydd na’i gilydd?

Sut y mae barn staff a rheolwyr yn cymharu â barn dysgwyr?  9
Er enghraifft, efallai fod rheolwyr yn meddwl bod y darparwr 
yn ymateb i adborth dysgwyr, ond a ydyw’r dysgwyr yn cytuno 
â hyn?

Sut rydych yn defnyddio barn dysgwyr i helpu i werthuso  9
llwyddiant (neu beidio) unrhyw fenter, cwrs neu 
ddigwyddiad newydd?

A oes gan eich adroddiad hunan-asesu ‘gydbwysedd’ rhwng  9
barn y staff a barn y dysgwyr?

Sut y byddai’n bosibl cynnwys dysgwyr mewn adolygiadau gan  9
gyd-fyfyrwyr neu ‘arolygiadau’ mewnol o feysydd dysgu?
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54. Mae nifer o ddangosyddion y gallwch eu defnyddio i fonitro 
llwyddiant eich strategaeth cynnwys y dysgwr, megis:

cyfraddau boddhad dysgwyr, a gwelliannau o flwyddyn  •
i flwyddyn;

adborth ansoddol a dderbynnir gan ddysgwyr drwy holiaduron,  •
arolygon, grwpiau ffocws neu flychau awgrymiadau;

cwynion sy’n dod i law a sut y deliwyd â’r rhain; •

lefelau cyfranogiad dysgwyr fel cynrychiolwyr cwrs neu adran,  •
dysgwyr-lywodraethwyr, mewn pwyllgorau neu ar baneli cyfweld, 
neu mewn digwyddiadau fel cynadleddau dysgwyr;

pethau sydd wedi eu cyflawni’n benodol drwy gynnwys y dysgwr  •
- dylid cofnodi, gwerthuso a dathlu’r rhain;

lefelau cyfranogi mewn hyfforddiant gan staff, llywodraethwyr  •
a chynrychiolwyr dysgwyr; 

mesurau o i ba raddau y mae cyfraniad eich dysgwyr at  •
wneud penderfyniadau a’u hymateb i arolygon yn adlewyrchu 
amrywiaeth eich cohort dysgwyr;

i ba raddau yr ydych wedi ymateb i farn ac awgrymiadau eich  •
dysgwyr; a

pa mor foddhaol i’r dysgwyr yw’r prosesau yr ydych yn ceisio eu  •
cynnwys ynddynt.

55. Bydd defnyddio’r rhain ochr yn ochr â mesurau o gyfranogiad, 
cadw a llwyddiant dysgwyr yn eich helpu i asesu’r effaith y 
mae cynnwys y dysgwr yn ei chael ar ansawdd a safonau yn 
eich sefydliad. Fel gyda phob cynllun gweithredu, bydd diffinio 
amcanion clir a phenodol ar gyfer cynnwys y dysgwr yn eich helpu 
i fonitro eich cynnydd. Meddyliwch am sut y gallwch weithio gyda 
dysgwyr i fonitro gweithrediad y strategaeth: a allwch ddefnyddio’r 
strwythurau presennol i wneud hyn, neu a oes angen sefydlu 
grŵp llywio ar wahân arnoch, gyda chynrychiolwyr o blith dysgwyr 
a rheolwyr?

Monitro a gwerthuso effaith

Astudiaeth achos: 
WEA De Cymru - 
Fforymau dysgwyr 
mewn addysg 
gymunedol i 
oedolion

Gweler Atodiad 
B i gael rhagor 
o fanylion
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56. Dylai eich hunan-asesiad blynyddol ymgorffori gwerthusiad 
o pa mor dda y cafodd eich strategaeth cynnwys y dysgwr ei 
gweithredu; beth sydd wedi gweithio’n dda, beth y mae angen ei 
wella, ac yn anad dim pa effaith gafodd barn y dysgwyr ar ansawdd 
y dysgu? Fodd bynnag, ceisiwch beidio â gweld ‘llais y dysgwr’ fel 
rhywbeth ychwanegol neu ar wahân i’ch hunan-asesiad. Yn hytrach, 
meddyliwch am sut y gallech ymgorffori persbectif y dysgwr, 
a’r dangosyddion isod, o fewn pob adran.

57. Dylech gynllunio eich gweithgareddau gwerthuso i ymgorffori 
monitro rheolaidd gydol y flwyddyn ynghyd ag adolygiad manwl, 
cyfnodol o effaith y strategaeth - felly gallai eich rhaglen gynnwys, 
er enghraifft:

(i) monitro misol i sicrhau bod eich amserlen o weithgareddau ar 
y trywydd iawn, eich bod yn bodloni unrhyw dargedau penodol 
i gynnwys y dysgwr, ac i helpu i benderfynu a oes angen ichi 
wneud unrhyw beth yn wahanol (gallech ddefnyddio grwpiau 
neu bwyllgorau a sefydlwyd eisoes i wneud hyn);

(ii) adolygiad blynyddol o gynnwys y dysgwr a’i effaith fel rhan 
o’ch hunan-asesiad, y gellid yna ei ddefnyddio fel sail i baratoi 
cynllun gweithredu diwygiedig; ac

(iii) adolygiad a diwygio llawn o’r strategaeth ei hun bob dwy 
i dair blynedd i sicrhau ei bod yn dal i ddiwallu anghenion 
eich sefydliad.
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Sut rydych yn dadansoddi ac adrodd ar ganlyniadau ymgynghori  9
â dysgwyr a chyfranogiad dysgwyr, er enghraifft:

Mesurau a thueddiadau boddhad dysgwyr o flwyddyn  -
i flwyddyn?
Y nifer o gwynion a dderbyniwyd a sut y deliwyd â’r rhain? -
Cyfranogiad dysgwyr mewn dulliau ffurfiol o gynnwys  -
y dysgwr, fel paneli dysgwyr, grwpiau ffocws, cynadleddau 
a phwyllgorau?
Llwyddiannau a phethau a gyflawnir o ganlyniad i gynnwys  -
y dysgwr?

Sut y mae’r wybodaeth hon yn cael ei hadrodd i’ch corff  9
llywodraethu, uwch dîm rheoli ac i gymdeithasau dysgwyr 
fel Undeb y Myfyrwyr?

Sut y mae’n bwydo i’ch hunan-asesiad a’ch proses o gynllunio  9
datblygu ansawdd?

Pa effaith y mae cynnwys y dysgwr wedi’i chael ar eich sefydliad  9
dros y flwyddyn a aeth heibio? Allwch chi nodi unrhyw 
newidiadau penodol sydd wedi digwydd, gwelliannau a wnaed 
a manteision i’ch sefydliad a’ch dysgwyr?

Pa mor dda y mae’r strategaeth wedi gweithio ym marn  9
y dysgwyr eu hunain?

Pa agweddau ar eich strategaeth cynnwys y dysgwr sydd wedi  9
gweithio’n dda?

Beth y mae angen ei wella? 9

Beth y mae angen ei ddiwygio yn eich strategaeth cynnwys  9
y dysgwr?
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Cyflawni 
adolygiad 
cychwynnol

Lle bo hynny’n bosibl, dylai’r adolygiad fod yn rhan o’ch proses 
hunan-asesu yn hytrach nag ymarfer ar wahân.

Fel arall, gallech ystyried sefydlu gweithgor, yn cynnwys pobl ifanc eu 
hunain, i archwilio dull presennol y sefydliad o gynnwys y dysgwr

Beth rydych yn ei wneud ar hyn o bryd i gynnwys dysgwyr mewn  •
cynllunio, gwneud penderfyniadau a sicrhau ansawdd?
A ydyw hyn yn gyson ar draws y sefydliad? •
Beth sy’n gweithio’n dda? •
Beth y byddai’n bosibl ei wella? •
Pa dystiolaeth sydd gennych bod cynnwys y dysgwr yn cael effaith  •
o gwbl ar yr hyn y mae eich sefydliad yn ei wneud?
A ydyw’r llywodraethwyr, rheolwyr a’r staff yn ymwybodol o sut  •
i gynnwys dysgwyr?
Beth y mae eich arolygon dysgwyr yn ei ddweud wrthych am farn  •
y dysgwyr - a ydych yn gofyn iddynt beth y maent yn ei feddwl 
o’r cyfleoedd i ddylanwadu ar benderfyniadau?

Penderfynu 
beth yw eich 
nodau a’ch 
blaenoriaethau

Dylai’r rhain:
Fod yn briodol i’ch sefydliad ac i’ch dysgwyr. Gallai coleg fynd  •
ati’n gwbl wahanol i ddarparwr hyfforddiant bach sy’n delio gyda 
dysgwyr cyflogedig yn unig. 
Bod yn realistig ac adlewyrchu eich man cychwyn. Os megis  •
dechrau ar ddatblygu strategaeth ffurfiol o gynnwys y dysgwr 
yr ydych, ni fyddwch yn gallu gwneud popeth yn syth. 
Mae’n bwysicach blaenoriaethu a neilltuo amser i bwyso a mesur. 

Atodiad A
Datblygu strategaeth cynnwys y dysgwr:  
Arweiniad cam wrth gam
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Gwneud 
cynnwys y 
dysgwr yn rhan 
ysgrifenedig o 
genhadaeth, 
gwerthoedd 
a nodau eich 
sefydliad

Ystyriwch sut y gallech gynnwys cysyniadau fel:
Rhoi dysgwyr yn y canol •
Parch •
Ymatebolrwydd •
Cyfathrebu’n agored a gonest •
Herio a chwestiynu ein hunain •
Democratiaeth •
Dinasyddiaeth  •

Drafftio eich 
strategaeth

Defnyddiwch y rhestr wirio ar dudalen 16 i sicrhau bod eich 
strategaeth yn cynnwys yr holl feysydd sy’n berthnasol. Gwnewch 
yn siŵr eich bod yn cynnwys y costau ariannol ac unrhyw oblygiadau 
cost eraill o weithredu’r strategaeth.

Ymgynghori Defnyddiwch strwythurau sy’n bodoli eisoes: gallai eich Undeb 
Myfyrwyr os oes un, neu grwpiau eraill fel cynrychiolwyr 
cwrs, eich helpu i gasglu barn gan ddysgwyr mewn ffordd 
adeiladol, yn ogystal â’ch cynghori ar weithrediad y strategaeth. 
Ceisiwch ymgynghori mor gynhwysol â phosibl.

Gan ddibynnu ar sut y mae eich darparwr yn gweithredu, 
efallai hefyd y bydd gennych strwythurau rheoli sy’n bodoli 
eisoes a allai eich helpu i gasglu barn y staff: er enghraifft, 
gallai penaethiaid adran, uwch-diwtoriaid, y Bwrdd Academaidd, 
grŵp gweithrediadau neu dîm ansawdd i gyd helpu i nodi’r arferion 
da, lle gallai cynnwys y dysgwr fod yn fwy amlwg, a beth sy’n 
realistig ac ymarferol i’ch sefydliad.
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Edrych ar 
arferion gorau

Defnyddiwch yr adolygiad cychwynnol i nodi’r arferion da sydd 
eisoes yn digwydd yn y sefydliad. A allai adrannau, cyfadrannau, 
safleoedd, rhaglenni neu brosiectau eraill fabwysiadu’r rhain?

I nodi arferion gorau, defnyddiwch adroddiadau arolygu, gwefannau, 
yr Arsyllfa Dysgu a Sgiliau, a’r adnoddau a restrir yn Atodiad C yn 
y cyhoeddiad hwn. Gweler www.cymru.gov.uk am enghreifftiau 
o ddogfennau gan rai o’r astudiaethau achos o ddarparwyr a 
gynhwysir yn y canllaw hwn.

Gweithiwch gyda sefydliadau partner: beth y maen nhw’n ei wneud 
y gallech ddysgu ohono? A oes agweddau ar gynnwys y dysgwr y 
gallech gydweithio arnynt?

Cychwyn 
gweithredu

Meddyliwch am ba hyfforddiant y bydd angen i lywodraethwyr, 
rheolwyr a staff ei dderbyn.

Efallai y bydd angen hyfforddiant ac arweiniad ar y dysgwyr 
eu hunain, yn enwedig ar gyfer y rolau mwy ffurfiol hynny fel 
cynrychiolwyr cwrs neu ddysgwyr-lywodraethwyr.

Sut y caiff y strategaeth ei chyfleu i ddysgwyr, rhieni a chyflogwyr?

Sut y gellid defnyddio dulliau sy’n bodoli eisoes i hyrwyddo a 
gwella cynnwys y dysgwr - cynefino, llawlyfrau i ddysgwyr, sesiynau 
tiwtorial, y fewnrwyd, hysbysfyrddau a chylchlythyrau?

Monitro a 
gwerthuso

Dylai’r strategaeth cynnwys y dysgwr ymgorffori adran yn egluro 
sut y byddwch yn monitro ei gweithrediad a gwerthuso ei heffaith. 
Dylech hefyd gynllunio i adolygu’r strategaeth ei hun yn gyfnodol, 
fel y gallwch ystyried sut i adlewyrchu unrhyw newidiadau yn eich 
sefydliad ac esblygiad y broses o gynnwys y dysgwr.
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Darparwr Ffocws yr astudiaeth achos

ACT Fforymau dysgwyr mewn dysgu seiliedig ar waith

Coleg Ceredigion Grwpiau ffocws Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Coleg Gwent Datblygu strategaeth ffurfiol ar gyfer cynnwys 
y dysgwr

Coleg Llandrillo Cynnwys dysgwyr mewn llywodraethu

Coleg Sir Gâr Undeb Myfyrwyr a swyddogion cyswllt myfyrwyr

Hyfforddiant Môn Taflen ‘dweud eich dweud’

Coleg Castell-nedd Port Talbot Cynhadledd wedi’i harwain gan ddysgwyr

Rathbone Cymru Fforymau ieuenctid

Coleg Abertawe Cynrychiolwyr myfyrwyr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen 
(addysg gymunedol)

Pwyllgorau Aelodau Dysgwyr 

WEA (De Cymru) Fforymau dysgwyr: ffactorau sy’n hollbwysig 
i lwyddiant

Atodiad B
Mynegai o astudiaethau achos
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ACT 
Fforymau dysgwyr mewn dysgu seiliedig ar waith

ACT yw darparwr dysgu seiliedig ar waith mwyaf Cymru, ac mae wedi’i leoli yng 
Nghaerdydd. Mae’n darparu rhaglenni Adeiladu Sgiliau a Phrentisiaeth, ac yn ddiweddar 
sefydlodd gylch o fforymau dysgwyr a gynhelir ddwywaith y flwyddyn i gasglu adborth 
manwl ar farn dysgwyr am eu hyfforddiant a meysydd lle mae angen gwella.

Mae’r fforymau’n cael eu trefnu yn ôl canolfan, ac yn cael eu rhannu’n grwpiau ar gyfer 
dysgwyr Adeiladu Sgiliau a Phrentisiaeth. Mae’r cyfranogwyr yn cael eu hap-ddethol o’r 
cohort dysgwyr, gyda’r nod o gael sampl o tua 10% (neu 15-20 o ddysgwyr). Yn ystod 
y fforymau, mae barn ac awgrymiadau’n cael eu cofnodi ar siartiau troi a’r grŵp i gyd yn 
cytuno arnynt. Yna fe’u cesglir yn adroddiad cryno i ddangos cryfderau a meysydd lle mae 
angen gwella. Mae rheolwyr y canolfannau’n datblygu cynlluniau gweithredu i ymateb i’r 
adborth, ac adolygir y rhain yn gyson gan dîm ansawdd ACT yng nghyfarfodydd cymorth 
y canolfannau.

Yn dilyn y cylch cyntaf o fforymau dysgwyr, mae nifer o newidiadau eisoes wedi eu 
gwneud mewn ymateb i adborth gan y cyfranogwyr:

Gofynnodd ddysgwyr yng nghanolfan Caerffili am le pwrpasol ar gyfer egwyliau ac  •
amser cinio. Mae ACT wrthi’n ailddatblygu’r ganolfan i gynnwys ystafell orffwys gyda 
chyfleusterau cegin ac adloniant.
Cafwyd adborth cyson ynghylch cynefino o bob un o’r fforymau - ynghylch cynnwys,  •
parhad a darpariaeth. O ganlyniad, sefydlwyd grwpiau llywio Prentisiaethau 
ac Adeiladu Sgiliau i safoni’r broses, gan gynnwys rhoi syniad cliriach i ddysgwyr 
newydd o’r hyn i’w ddisgwyl o’u rhaglen, a chyfle i gwrdd â dysgwyr sydd eisoes wedi 
cwblhau Prentisiaeth.

Mae ACT wedi nodi nifer o bwyntiau dysgu allweddol ar gyfer darparwyr eraill sy’n 
meddwl sefydlu fforymau dysgwyr:

gwahodd o leiaf dwbl y nifer o ddysgwyr yr ydych am iddynt fynychu i ganiatáu  •
ar gyfer nifer rhesymol o rai sy’n gadael;
cynnal y fforwm mewn lle niwtral ac am hanner diwrnod yn unig, gan y gall dysgwyr  •
golli ffocws ac yn aml ni allant gael eu rhyddhau am ddiwrnod cyfan;
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trefnu bod staff diduedd yn rhedeg y fforwm. Mae ACT hefyd yn osgoi cyflwyno  •
unrhyw un fel uwch reolwyr neu gyfarwyddwyr rhag ofn bod dysgwyr yn ofni siarad 
yn agored. Dylai’r staff sy’n hwyluso’r sesiwn sicrhau nad yw’r sylwadau a wneir yn 
bersonol i unrhyw aelod o staff;
sicrhau bod cynllun gwers clir yn ei le ar gyfer y sesiwn gan ganolbwyntio ar eich  •
amcan a’r pwyntiau yr ydych am eu trafod;
cofnodi pob sylw fel ‘cryfder’ neu ‘maes lle mae angen gwella’ a gofyn i’r cyfranogwyr  •
egluro eu sylwadau yn llawn;
creu cynllun gweithredu clir o’r meysydd lle mae angen gwella, a’i adolygu’n gyson; ac •
ym mhob fforwm dilynol, egluro’r hyn a gyflawnwyd yn flaenorol o’r broses hon. •
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Coleg Ceredigion 
Grwpiau ffocws Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Coleg Ceredigion yn rhedeg amrywiaeth o grwpiau ffocws, gan gynnwys Grwpiau 
Ffocws Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid allanol. Mae pob 
grŵp yn cyfarfod o leiaf ddwywaith, weithiau deirgwaith, y flwyddyn. Yng nghyfarfod 
cyntaf y flwyddyn, sicrheir bod y grŵp myfyrwyr yn ymgynefino â materion Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth, sydd yna’n atgyfnerthu’r rhaglen gynefino a roddir i’r myfyrwyr i gyd lle 
mae Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn thema allweddol.

Ym mhob cyfarfod o’r grwpiau ffocws, rhoddir gwybodaeth i’r aelodau am y 
ddeddfwriaeth bresennol ynghyd â chyfle i drafod materion o bryder ac arferion da 
ar draws pob un o’r meysydd cydraddoldeb. Mae pob grŵp yn trafod yr un themâu 
cyffredinol ond yn edrych yn unigryw ar faterion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth o 
bersbectif myfyrwyr, staff neu randdeiliaid allanol. Mae aelodau’r grwpiau yn cyfrannu 
at lunio pob agenda ac, yn dilyn trafodaeth, yn gwneud argymhellion ar gyfer newid. 
Yn ogystal, gofynnir i’r myfyrwyr ddod ag awgrymiadau ar gyfer eitemau gan eu cyd-
fyfyrwyr i’w rhoi ar yr agenda.

Mae rôl y grwpiau yn cynnwys y pethau penodol canlynol:
cyfrannu mewnbwn at baratoi a monitro Cynllun Cydraddoldeb Anabledd cyffredinol  •
y coleg, a’i Gynllun Gweithredu;
adolygu deunydd cyhoeddusrwydd y coleg i sicrhau ei fod yn cyfleu delweddau cywir  •
a chadarnhaol o ddysgwyr o wahanol grwpiau; ac
ystyried yr Adroddiad Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth blynyddol sy’n rhoi  •
dadansoddiad ystadegol trylwyr o weithgareddau ac yn gwneud argymhellion ar gyfer 
gweithredu ar draws yr holl feysydd cydraddoldeb.

Mae’r grwpiau ffocws mewnol ac allanol yn cael eu cadeirio gan aelodau o Bwyllgor 
Cyfle Cyfartal y coleg, sy’n is-bwyllgor o Uwch Dîm Rheoli’r coleg. Mae unrhyw gamau 
sy’n codi o waith y grwpiau’n cael eu gweithredu drwy brosesau hunan-asesu a 
chynllunio strategol a gweithredol y coleg, gyda chyfeiriad atynt hefyd yn yr Adroddiad 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth blynyddol, y Cynllun Gweithredu ar Gydraddoldeb 
ac Amrywiaeth ac yn y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Anabledd. Rhoddir adborth 
i aelodau o’r grwpiau ffocws ac mae’r broses o wrando ac ymateb i bob barn a leisir 
yn dod yn gylch cyfathrebu crwn.

Profiad y coleg yw bod hwn yn ddull thematig wedi’i dargedu o gasglu barn y myfyrwyr 
ac yn ychwanegiad gwerthfawr at y gwaith arall a wneir ganddo i gofnodi llais y myfyriwr, 
gan felly roi darlun holistig o’r angen iddo.
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Coleg Gwent 
Datblygu strategaeth ffurfiol ar gyfer cynnwys y dysgwr

Mae Coleg Gwent wedi sefydlu strategaeth ffurfiol o gynnwys y dysgwr, gan ddechrau 
gydag adolygiad cychwynnol yn fuan yn 2008. Aeth ati i ymgynghori â dysgwyr a staff 
ar bob campws ynghylch sut i wella’r dulliau o gynnwys, a defnyddiodd y coleg y broses 
hon i ddatblygu ei weledigaeth ar gyfer cynnwys y dysgwr, fel a ganlyn:

Cynnwys staff a dysgwyr yn weithredol mewn nodi pa weithgareddau a fyddai, yn eu  •
tyb nhw, yn rhoi cyfle i ddysgwyr fod yn bartneriaid cyfartal o ran llunio eu profiad 
dysgu a rhoi’r sgiliau y byddai eu hangen ar staff a dysgwyr i gyfrannu’n effeithiol at 
y broses hon.
Datblygu diwylliant lle mae gan ddysgwyr gymhelliant i roi adborth adeiladol,  •
lle gallant weld eu hadborth yn cael ei gymryd o ddifrif a lle mae gan athrawon 
y sgiliau i annog ac ymateb yn gadarnhaol i’r adborth hwnnw. 
Meithrin diwylliant cynhwysol lle nad oes unrhyw unigolyn na grwpiau o ddysgwyr  •
yn cael eu gadael allan a lle mae egwyddorion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn sail 
i bopeth a wneir i gynnwys y dysgwr.
Rhaglen o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus drwy’r coleg i gyd sy’n blaenoriaethu’r  •
cymorth y mae ei angen ar staff i gasglu ac ymateb yn effeithiol i farn dysgwyr.

Mae’r strategaeth yn seiliedig ar systemau o gynrychiolaeth ffurfiol, gan gynnwys 
cynrychiolwyr dosbarth sy’n cael eu hethol gan ddysgwyr ar ddechrau pob blwyddyn 
academaidd. Rhoddir hyfforddiant ffurfiol i’r cynrychiolwyr i’w helpu yn eu rôl a 
gwahoddir hwynt i gyfrannu at gyfarfodydd Paneli Dysgwyr y Coleg sy’n cael eu cadeirio 
gan y Pennaeth, ynghyd â fforymau, grwpiau ffocws a phaneli ysgol. Gall y dysgwyr 
ddarllen cofnodion ac unrhyw gynllun gweithredu sy’n codi o’r cyfarfodydd hyn drwy 
Moodle. Mae’r holl grwpiau dysgwyr hefyd yn cael eu gwahodd i lenwi tri holiadur ar-lein 
neu bapur bob blwyddyn.
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Mae gan y coleg Undeb Myfyrwyr prysur, a gefnogir gan Swyddog Cyswllt Myfyrwyr 
ynghyd â lle swyddfa gyda ffôn a mynediad i’r we. Mae swyddogion undeb yn 
cynrychioli’r corff myfyrwyr mewn nifer o gyfarfodydd a gynhelir yn rheolaidd, 
gan gynnwys rhai:

Y Bwrdd Academaidd •
Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y coleg •
Y Grŵp Rheoli ar Ynni a’r Amgylchedd •
Pwyllgor Caffael y coleg •
Y Grŵp Hybu Iechyd •
Y Grŵp Llywio Amrywiaeth •

Mae’r coleg a’r Undeb Myfyrwyr yn bwriadu treialu cynadleddau llais y dysgwr ar ddau 
o’r campysau ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2009/10, ac yn gwahodd pob aelod 
etholedig o’r undeb a chynrychiolwyr dosbarth i fynychu. Bydd yr agenda ar gyfer y rhain 
yn cael ei harwain gan ddysgwyr, a hwy hefyd fydd yn dewis prif thema’r cynadleddau.

Mae strategaeth cynnwys y dysgwr Coleg Gwent yn cael ei harwain gan yr Dirprwy-
Bennaeth (Cwricwlwm a Dysgwyr). Cyflwynir adroddiad blynyddol, yn gwerthuso effaith 
y strategaeth, i’r Bwrdd Academaidd, y tîm rheoli, i’r gorfforaeth ac i bwyllgor gwaith 
Undeb y Myfyrwyr.
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Coleg Llandrillo 
Cynnwys dysgwyr mewn llywodraethu

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Coleg Llandrillo wedi cryfhau cynnwys y dysgwr yn 
ei systemau llywodraethu a rheoli, i sicrhau bod dysgwyr yn cael cyfle i ddylanwadu  
ar a deall prosesau gwneud penderfyniadau.

Mae Llywydd Undeb y Myfyrwyr yn Fyfyriwr-Lywodraethwr ac yn aelod o Fwrdd 
y gorfforaeth. Mae ef (neu un o’i swyddogion gweithredol) yn cynrychioli dysgwyr 
ar bwyllgorau a grwpiau’r coleg gan gynnwys:

Y Bwrdd Academaidd; •
Y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth;  •
Y Pwyllgor Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd;  •
Paneli Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr; ac ar •
Y Pwyllgor Addysg Uwch. •

Yn ddiweddar cyflwynodd y coleg gynllun cyswllt llywodraethwyr fel bod 
llywodraethwyr unigol yn gallu gweithio gyda staff a dysgwyr ar feysydd rhaglen 
arbennig. Mae yna Lywodraethwyr ynghlwm wrth bob Maes Rhaglen / Cyfarwyddiaeth 
ac fel arfer yn mynychu digwyddiad i gyfarfod â’r staff i’w helpu i ddeall y cwricwlwm 
sy’n cael ei gynnig i ddysgwyr. Gallai hyn fod ar ffurf diwrnod Adolygu, Gwerthuso 
a Datblygu lle mae staff yn adolygu’r pethau sydd wedi gweithio’n dda mewn rhai 
meysydd, a beth y mae angen ei wella mewn meysydd eraill.

Hefyd, mae cadeirydd y llywodraethwyr yn cynnal cyfres o baneli dysgwyr sy’n dilyn 
y dysgwyr ar eu “siwrne ddysgu” ym mhob blwyddyn academaidd. Mae paneli yn 
canolbwyntio ar gyfres o gwestiynau amserol sy’n berthnasol i lle mae’r dysgwr wedi 
cyrraedd yn y flwyddyn academaidd, e.e. cynefino, asesu, profiad gwaith, sesiynau 
tiwtorial personol, cymorth sgiliau sylfaenol, ac ati. Mae’r paneli dysgwyr yn helpu’r 
llywodraethwr i weld pa broblemau sydd gan y dysgwyr, a hefyd i gydnabod arferion da.
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Coleg Sir Gâr 
Undeb Myfyrwyr a swyddogion cyswllt myfyrwyr

Mae gan y coleg Undeb Myfyrwyr hynod brysur, a gefnogi’r gan gyllideb a chan Swyddog 
Cyswllt Myfyrwyr sydd wedi chwarae rôl allweddol o ran codi proffil yr undeb ac annog 
myfyrwyr i gymryd rhan ac ysgwyddo swyddi gyda chyfrifoldeb. Mae’r Swyddog Cyswllt 
yn adrodd i’r Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr ac yn gyfrifol o ddydd i ddydd am 
rymuso dysgwyr a chanolbwyntio ar eu gweithgareddau allgyrsiol, gan gynnwys Cynllun 
Gwobrau Dug Caeredin a mentrau eraill, yn ogystal â’r Undeb Myfyrwyr.

Mae’r Undeb Myfyrwyr yn cael ei hyrwyddo’n helaeth yn wythnosau cyntaf y flwyddyn 
academaidd, gan gynnwys yn Ffair y Glas, mewn sesiynau tiwtorial, fforymau myfyrwyr 
a thrwy ddosbarthu deunyddiau hyrwyddo. Mae gan y coleg hefyd wefan Undeb 
Myfyrwyr a bu’n gweithio gyda’i ddylunwyr gwe i wella golwg a naws y tudalennau hyn.

Cynhelir etholiadau undeb yn flynyddol i benodi swyddogion i’w Bwyllgor Gwaith, 
sy’n cyfarfod yn fisol ac sydd hefyd yn gwahodd aelod o’r Bwrdd Corfforaethol, 
y Rheolwr Gweithrediadau a rheolwr y ffreutur i fynychu. Mae Swyddogion Undeb yn 
cynrychioli’r corff myfyrwyr ar bwyllgorau eraill, gan gynnwys ar Fwrdd y Llywodraethwyr, 
y Pwyllgor Cynghori ar Anabledd, y Pwyllgor Cynghori ar Gydraddoldeb, ac ar Fforwm 
Ieuenctid Sir Gâr. Mae aelodau o’r Pwyllgor Gwaith yn derbyn hyfforddiant ar sut 
i gyflawni eu rôl yn effeithiol, ac wedi mynychu gweithdai ar bynciau fel:

iechyd rhyw •
amrywiaeth ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol •
delio â bwlio homoffobig •
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Drwy gyd-waith y Swyddog Cyswllt Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr, mae myfyrwyr wedi 
cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau gan gynnwys:

Hyrwyddo’r coleg i bobl ifanc 14-16 oed yn ardal Sir Gaerfyrddin •
Ymgyrchoedd fel Diwrnod Aids y Byd, y Pythefnos Masnachu Teg, ac ymwybyddiaeth  •
o gyffuriau ac alcohol
Sgyrsiau iechyd rhyw ar gampysau’r coleg •
Gweithio gyda Swyddfa Wirfoddoli Sir Gaerfyrddin i ‘baru’ myfyrwyr gyda chyfleon  •
gwirfoddoli
Hyfforddiant gan Childline i fyfyrwyr sydd am gwnsela eu cyd-fyfyrwyr •
Digwyddiadau cymdeithasol fel sesiynau adloniant amser cinio, karaoke a ‘Diwrnod  •
Allan’ y coleg ym Mharc Oakwood.
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Hyfforddiant Môn 
Taflen ‘Dweud eich dweud’ 

Darparwr dysgu seiliedig ar waith yw Hyfforddiant Môn, sy’n rhan o Gyngor Sir Ynys 
Môn. Yn 2009, cyflwynodd daflen ‘Dweud eich Dweud’ ddwyieithog, i ddysgwyr 
ac ymwelwyr â’r Ganolfan, er mwyn annog dysgwyr ac ymwelwyr i leisio eu canmoliaeth, 
cwynion ac unrhyw awgrymiadau ynghylch unrhyw agwedd ar eu dysgu neu gyrsiau 
a fynychwyd ganddynt. Cyflwynwyd y daflen yn ychwanegol at holiaduron a roddir 
i ddysgwyr ar ddechrau, yng nghanol ac ar ddiwedd eu rhaglenni dysgu. Mae hefyd 
yn cynnwys blwch ticio i nodi a ydynt am dderbyn ymateb uniongyrchol neu beidio. 
Mae’r daflen yn gosod allan ymrwymiad y darparwr i wrando ar i farn dysgwyr 
ac ymateb iddi:

Eich sylwadau: byddwn yn defnyddio’r hyn a ddywedwch i helpu i wella ein  •
gwasanaethau.
Eich canmoliaeth: byddwn yn pasio hyn ymlaen at y staff perthnasol. •
Eich cwynion: byddwn yn gwneud ein gorau i’w datrys yn foddhaol ichi. Mae dau fath  •
o gŵyn:

(i) Cwynion anffurfiol, lle gallwch naill ai siarad yn uniongyrchol â’r staff dan sylw, 
neu lenwi’r ffurflen hon a’i rhoi yn y blwch ‘Dweud eich Dweud’ yn y cyntedd.

(ii) Cwynion ffurfiol, lle gallwch siarad ag unrhyw un o Reolwyr y Ganolfan, a fydd 
yna’n cychwyn proses fwy trylwyr lle’r ymchwilir yn fwy trylwyr i’ch cwyn. 
Byddwch yna’n derbyn ymateb ysgrifenedig ffurfiol ymhen tair wythnos.

Yn ystod yr ychydig fisoedd y bu’r daflen ar gael, mae staff wedi derbyn adborth 
cadarnhaol gan ddysgwyr ynghylch y cyfle i gael dweud eu dweud. Mae’r darparwr 
yn datblygu ei ddull o gynnwys y dysgwr ymhellach, drwy drefnu bod cynrychiolwyr 
dysgwyr yn mynychu ei Weithgor Dysgu a Sgiliau i roi adborth ac i ofyn cwestiynau. 
Mae argymhellion o’r Gweithgor yn cael eu pasio ymlaen i’r Grŵp Ansawdd, sy’n rhoi 
llais mwy uniongyrchol i ddysgwyr mewn systemau sicrhau ansawdd.

Mae Hyfforddiant Môn hefyd yn comisiynu arolwg holiadur annibynnol ar gyfer 
dysgwyr a chyflogwyr sy’n cael ei feincnodi’n genedlaethol yn erbyn darparwyr eraill 
bob blwyddyn.
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Coleg Castell-nedd Port Talbot 
Cynhadledd wedi’i harwain gan ddysgwyr

Yn 2008/09, cynhaliodd y coleg ei gynhadledd gyntaf wedi’i harwain gan ddysgwyr, 
gyda myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth BTEC yn gweithio gyda’r Rheolwr Gwasanaethau 
Dysgwyr i ddyfeisio holiadur ac i gasglu barn dysgwyr ar draws y sefydliad. Briffiwyd y 
dysgwyr i holi barn am:

y cymorth a roddir yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot •

y profiad addysgu a dysgu  •

pa mor wyrdd yw fy ngholeg i? •

byw’n iach/bod yn ddiogel yn y coleg •

cynnwys y dysgwr yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot •

‘Coleg Castell-nedd Port Talbot ... Mwy nag addysg yn unig •

Dyluniwyd holiadur gan y myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth a’i ddosbarthu i fwy na 
300 o ddysgwyr. Yn ogystal â holi ynghylch y pynciau yn eu brîff, dewisodd y grŵp 
ymchwilio i’r ‘pryder cymdeithasol’ ehangach o drais cyllyll, a chynlluniwyd ymgyrch 
i godi ymwybyddiaeth ynghylch hyn.

Y grŵp oedd yn gyfrifol am gynllunio a threfnu’r gynhadledd, a gynhaliwyd yn fuan 
yn nhymor y gwanwyn. Aethant ati i gyflwyno eu darganfyddiadau a’u hargymhellion 
i uwch reolwyr y coleg ac i’r Penaethiaid Ysgol. Cyflwynwyd y cwbl hefyd i’r corff llawn 
o lywodraethwyr ac i Rwydwaith Gwasanaethau Dysgwyr fforwm.

Mae’r coleg wedi gweithredu mewn ymateb i nifer o’r argymhellion a wnaed gan 
ddysgwyr yn dilyn y gynhadledd, gan gynnwys:

newidiadau i’r polisi ar ddosbarthu cardiau bws;  •
sicrhau bod dysgwyr newydd yn ymwybodol o rôl tiwtoriaid, cydgysylltwyr cyrsiau  •
a hyfforddwyr dysgu, a sut i gysylltu â hwy; a 
newidiadau ynghylch gweithredu’r sesiynau cynefino a’r dyddiau cynnar yn y coleg. •
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Rathbone Cymru 
Fforymau ieuenctid

Corff trydydd sector yw Rathbone Cymru sy’n helpu pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau 
gydag addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Nhw yw’r trydydd darparwr mwyaf o’r 
rhaglen Adeiladu Sgiliau yng Nghymru, gan gefnogi 1600 o bobl ifanc bob blwyddyn 
mewn deg canolfan ddysgu ledled Cymru.

Mae gan bob un o ganolfannau dysgu Rathbone Cymru fforwm ieuenctid sy’n cynnwys 
pobl ifanc sydd wrthi’n dysgu. Mae’r rhain yn cyfarfod yn fisol i drafod materion yn 
eu canolfan a’u cymuned leol. Dyma rai o’r gweithgareddau amrywiol a gyflawnir gan 
y fforymau:

adborth ar gwricwlwm y darparwr; •

cymryd rhan mewn paneli cyfweld; •

cymryd rhan yn y broses hunan-asesu; •

ymgynghori ar fidiau am gyllid; •

codi arian i wella adnoddau, fel ystafelloedd cyffredin i ddysgwyr; a •

sefydlu mentrau arbennig (er enghraifft, ‘clwb brecwast i ddysgwyr’ ym Mhontypridd). •

Cynrychiolir pob un o ganolfannau a rhaglenni Rathbone Cymru ar banel cenedlaethol 
o Genhadon Ifanc. Mae’r grŵp hwn yn cyflawni gweithgareddau dros Gymru gyfan, fel:

cyfrannu at ymatebion y darparwr i ymgynghori gwleidyddol (er enghraifft, gostwng  •
yr oedran pleidleisio; strategaethau cydlyniant cymunedol);
cynrychiolaeth ar Gyngor Rathbone Cymru, fel bod dysgwyr yn gallu cynghori  •
ar gynlluniau busnes a datblygiadau allweddol eraill; a
gweithgorau ar faterion neu dasgau penodol, fel datblygu deunyddiau marchnata. •
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Coleg Abertawe 
Cynrychiolwyr myfyrwyr

Mae’r coleg wedi sefydlu system ffurfiol o gynrychiolwyr myfyrwyr fel rhan o’i strategaeth 
cynnwys y dysgwr. Caiff Cynrychiolwyr Myfyrwyr eu hethol i gynrychioli barn y myfyrwyr 
ar eu cwrs, gan sicrhau cysylltiad agos rhwng barn y dysgwyr ar lefel cwrs a gwaith y 
Cyngor Myfyrwyr traws-golegol.

Cafodd cohort Cynrychiolwyr Myfyrwyr 2009/2010 ei benodi ym mis Hydref 2009, 
fel rhan o’r Wythnos Democratiaeth Leol. I gyd, penodwyd 139 o gynrychiolwyr, 
gyda 75 yn derbyn hyfforddiant; mae’r coleg wrthi’n ystyried sut i gael mwy i gymryd 
rhan mewn hyfforddiant yn y dyfodol.  

Cefnogir y cynrychiolwyr drwy:
sesiynau hyfforddi ar gyflawni’r rôl yn effeithiol; •
Llawlyfr Cynrychiolydd Myfyriwr sy’n cynnwys arweiniad ar rôl cynrychiolwyr, sut i  •
gyfrannu at gyfarfodydd y Cyngor Myfyrwyr a sut i ddelio â materion sensitif a 
chyfrinachol gan ddysgwyr eraill;
cymorth tiwtoriaid, gan gynnwys cyngor gan diwtoriaid personol ac amser wedi’i  •
neilltuo yn y sesiynau tiwtorial i gynrychiolwyr gasglu adborth gan eu cyd-ddysgwyr; a
cyllideb ddynodedig fel bod cynrychiolwyr yn gallu bidio am hyd at £1500 i wella naill  •
ai un o’r gwasanaethau traws-golegol, neu wasanaeth yn eu maes cwricwlwm eu 
hunain, e.e. gwella tir y coleg gyda meinciau newydd a photiau blodau a phrynu offer 
ychwanegol ar gyfer cyrsiau.

Yn 2008/09, roedd cynigion llwyddiannus i’r gyllideb hon yn cynnwys: 
Loceri i fyfyrwyr, argraffydd lliw a chyfrifiadur mewn safle lloeren at ddefnydd 
myfyrwyr, a chamera fideo digidol fel bod myfyrwyr yn gallu ffilmio darlithoedd.

Mae’r Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn casglu barn y dysgwyr ar eu cyrsiau yn ystod y sesiynau 
tiwtorial dros dymhorau’r hydref a’r gwanwyn, ac yn bwydo’r rhain yn ôl i diwtor y cwrs 
ac i gyfarfodydd traws-golegol o’r Cyngor Myfyrwyr a gynhelir yn Nhachwedd ac Ebrill. 
Mae’r coleg hefyd yn cynnal Cynhadledd Fyfyrwyr flynyddol ym mis Chwefror.
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Mae’r Llawlyfr Cynrychiolwyr Myfyriwr yn cynnwys cyngor manwl ar gymryd rhan mewn 
cyfarfodydd o’r Cyngor Myfyrwyr. Anogir cynrychiolwyr:

i ddarllen agenda a phapurau’r cyfarfod yn drylwyr cyn y cyfarfod, gan nodi unrhyw  •
gwestiynau a marcio adrannau sy’n arbennig o berthnasol;
i feddwl am beth y maent eisiau ei gael o’r cyfarfod a sut y gallant gyfrannu; •
i fod yn gwrtais ond i ddyfalbarhau gyda dweud eu dweud; ac  •
i adrodd yn ôl ar ganlyniadau’r cyfarfod i’w cyd-fyfyrwyr. •
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen  
Pwyllgorau Aelodau Dysgwyr

Mae gan bob un o brif ganolfannau dysgu cymunedol y Cyngor Bwyllgor Aelodau 
Dysgwyr. Mae’r rhain yn hunan-lywodraethol ond weithiau’n derbyn cymorth gan staff 
y Cyngor i baratoi agendâu, cofnodion a chyfriflyfrau. Adeg cofrestru, codir ffi aelodaeth 
o £1.50 ar bob dysgwr gan bob canolfan pob tymor (faint bynnag o ddosbarthiadau a 
fynychir ganddynt yn y ganolfan honno). Cedwir y ffioedd ar wahân i gyllideb y Cyngor 
ei hun ac mae gan bob Pwyllgor ddisgresiwn ynghylch sut i’w gwario.

Mae pob Pwyllgor yn ethol Cadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd. Mae’r Cyngor wedi 
dysgu bod rhai dysgwyr yn poeni am ysgwyddo’r rolau hyn; yn yr achosion hyn gallant 
ofyn am gymorth gan Swyddogion Addysg Oedolion, er enghraifft i gymryd cofnodion 
yn y cyfarfodydd. Gall pob dosbarth ethol cynrychiolydd i fynychu cyfarfodydd Pwyllgor 
ar eu rhan, a gallant hefyd gyflwyno ceisiadau am gyllid o gronfeydd y Pwyllgor - 
er enghraifft i gyfrannu at deithio i weld arddangosfa, i fynd i weld drama, neu i brynu 
cyfarpar ychwanegol. Mae’r grantiau’n cael eu gwario ar bethau a fydd o fudd hirdymor 
i ddysgwyr yn y ganolfan, neu a fydd yn ychwanegu at y profiad dysgu. Weithiau, 
mae pwyllgorau wedi gwario symiau mawr o arian ac yn dewis ei roi tuag at gyllideb y 
Cyngor ei hun i uwchraddio cyfleusterau’r ganolfan. Mae’r Cyngor yn trefnu i archwilio 
cyfrifon pob un o’r pwyllgorau yn flynyddol.

Mae’r Pwyllgorau’n cyfarfod yn gyson, rhwng tair a chwe gwaith y flwyddyn. Mae lefel 
y gweithgareddau’n amrywio o un ganolfan i’r llall, gan ddibynnu ar lefel ymrwymiad 
y dysgwyr, sy’n gallu newid o un flwyddyn i’r llall. Mae’r Swyddog Addysg Oedolion 
sy’n gyfrifol am y ganolfan yn mynychu pob cyfarfod i gyflwyno adroddiad ar bynciau 
cyfredol, i dderbyn adborth gan y dysgwyr ac i ofyn am sylwadau penodol ar adegau 
neilltuol o’r flwyddyn (er enghraifft ar gynllunio’r cwricwlwm). Gall y swyddog cynnig 
awgrymiadau ac arweiniad i aelodau o’r pwyllgor, ond nid oes pwerau pleidleisio 
na gwneud penderfyniadau ganddo ef neu hi. Mae swyddogion yn adrodd yn ôl i 
gyfarfodydd rheoli’r Gwasanaeth Addysg Oedolion i sicrhau bod barn dysgwyr yn llywio 
penderfyniadau, naill ai drwy gyflwyno diweddariad llafar, cofnodion cyfarfodydd neu 
adroddiad ysgrifenedig.
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WEA De Cymru 
Fforymau dysgwyr mewn addysg gymunedol i oedolion

Mae’r WEA yn rhoi dysgwyr wrth galon ei gwricwlwm, fel y gallant chwarae rôl 
allweddol mewn beth a sut y byddant yn dysgu. Mae canghennau lleol WEA De Cymru 
yn cynnwys cangen ddysgwyr WEA/Cymunedau yn Gyntaf ym Mherthcelyn, Rhondda a 
Changen Rithwir Dysgu yn y Gweithle ar draws y De. Mae Cangen Perthcelyn yn cynnwys 
grŵp o famau ifanc a ddechreuodd drwy fynychu dosbarthiadau datblygiad plant, 
cyn symud ymlaen at ddosbarthiadau cwnsela i ddelio â rhai o’r problemau yr oeddent 
yn eu hwynebu. Mae’r gangen hefyd wedi sefydlu ffeirio dillad ac yn cynllunio amryw 
o weithgareddau a chyfleoedd dysgu eraill.

Mae tri phrosiect peilot yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf ac Abertawe wedi 
ymchwilio i’r canlyniadau cadarnhaol a all ddeillio o gyfraniad dysgwyr at fforymau lleol. 
Mae’r prosiectau hyn wedi nodi nifer o ffactorau sy’n hollbwysig i sicrhau bod darparwyr 
a’u sefydliadau partner yn llwyddo wrth weithio gyda fforymau dysgwyr:

sicrhau bod y cyfarfodydd yn gyfleus o ran amser a lleoliad;  •
bod y cyfarfodydd yn berthnasol a diddorol i sicrhau bod pobl yn mynychu a bod  •
yr amserlen yn un realistig; 
bod crèche neu gymorth tuag at ofal plant yn cael ei ddarparu;  •
talu costau teithio;  •
hyfforddiant ar gyfer cymryd rhan, er enghraifft sgiliau cyfarfod a chyflwyno;  •
bod y cyfranogwyr i gyd yn derbyn statws cyfartal a pharch; a  •
dim jargon nac acronymau. •
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Argymhellion darllen

Listening to learners? Citizenship and learner voice  
(LSIS, 2009)

Mae’r pecyn hyfforddi hwn yn cynnwys DVD-Rom a llawlyfr 
y gellir eu defnyddio gydag aelodau o staff fel rhan o’u 
hyfforddiant a’u datblygiad er mwyn gwella cyfranogiad y 
dysgwr drwy ddinasyddiaeth. Mae’n cynnwys clipiau fideo gan 
nifer o ddarparwyr dysgu, ac amryw o weithgareddau ymarferol 
defnyddiol y gellid eu defnyddio fel rhan o ddatblygiad staff a gyda 
chynrychiolwyr dysgwyr.

Gallwch ei lawrlwytho neu ei archebu o: www.post16citizenship.org 

Leading the learner voice: dissemination of effective practice 
(LSIS, 2008)

Mae Gwobrau Leading the Learner Voice yn cael eu rhedeg yn 
Lloegr gan y Gwasanaeth Gwella Dysgu a Sgiliau. Mae’r cyhoeddiad 
hwn yn cynnwys astudiaethau achos manwl o enillwyr Gwobrau 
2008, ynghyd ag enghreifftiau gwych o arweinyddiaeth gan 
gynrychiolwyr dysgwyr a darparwyr dysgu. Er bod y rhan fwyaf 
o’r astudiaethau achos yn seiliedig ar golegau addysg bellach, 
mae’r cyhoeddiad hefyd yn cynnwys enghreifftiau o ddarparwyr 
hyfforddiant preifat a phartneriaethau dysgu.

Ar gael i’w lawrlwytho o: www.lsis.org.uk/Libraries/Documents/
LSISLearnerVoiceAwardsDissemination.sflb

Learning from learners: a key to success (NIACE, 2008)

Cyd-gynhyrchwyd y llawlyfr cryno hwn gan NIACE, y Cyngor Dysgu 
a Sgiliau a’r Panel Dysgwyr Cenedlaethol fel rhan o Wythnos 
Addysg Oedolion 2008. Mae’n cynnwys egwyddorion defnyddiol 
ar ymgynghori’n effeithiol â dysgwyr ynghyd ag awgrymiadau 
ymarferol i sicrhau bod eich dulliau o ymgynghori yn gynhwysol.

Ar gael i’w lawrlwytho o: http://archive.niace.org.uk/Research/
listeningtolearners/Learning%20from%20Learners%20leaflet.pdf

Atodiad C
Adnoddau
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Responding to Learners Pack (JISC, 2009)

Mae’r pecyn adnoddau hwn yn cyfuno canlyniadau o thema 
Profiadau Dysgwyr o e-Ddysgu Rhaglen e-Ddysgu’r JISC a oedd wedi 
cynnwys dros 200 o ddysgwyr dros gyfnod o amser a mwy na 3000 
a oedd wedi ymateb i arolwg yn holi ynghylch argraffiadau dysgwyr 
a’u cyfranogiad mewn dysgu gyda chymorth technoleg mewn oes 
ddigidol. Mae’r gyfres o bum llawlyfr yn gwneud argymhellion ar sut 
y gall sefydliadau ymateb yn well i ddisgwyliadau a defnydd dysgwyr 
o dechnegol, ac yn cynnig arweiniad ymarferol ar sut i wreiddio llais 
y dysgwr yn fwy effeithiol o fewn prosesau ac arferion sefydliadau.

Ar gael i’w lawrlwytho o:  http://www.jisc.ac.uk/publications/
documents/respondingtolearners.aspx

Developing a learner involvement strategy: a handbook for 
the further education sector (LSC, 2007)

Mae dogfen arweiniad y Cyngor Dysgu a Sgiliau yn cynnwys nifer 
o astudiaethau achos defnyddiol o ddarparwyr yn Lloegr.

Ar gael o: www.lsc.gov.uk

Gwrando ar y gymuned: Pa mor dda yw darparwyr am 
ganfod anghenion dysgu oedolion yn eu cymunedau lleol? 
(Estyn, 2009)

Mae’r adroddiad thematig hwn yn asesu ansawdd ac ystod y 
ddulliau a ddefnyddir gan ddarparwyr dysgu oedolion yn y gymuned 
i gynnwys dysgwyr a darpar ddysgwyr mewn datblygu, cynllunio 
a gwella rhaglenni dysgu. 

Ar gael o: www.estyn.gov.uk

Talking it Through: A practitioner’s guide to consulting 
learners in adult and community learning (NIACE, 2003)

Mae canllaw manwl Jane Thompson a Sue Duffen yn cynnwys 
syniadau ymarferol, ymarferion ac astudiaethau achos yn ogystal 
â nodi’r cyd-destun polisi ar gyfer ymgynghori â dysgwyr a 
dinasyddion. 

Ar gael i’w brynu o: http://shop.niace.org.uk/talking-it-through.html
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Polisi Cynnwys y Dysgwr NIACE 2007-10

Ar gael i’w lawrlwytho o: http://archive.niace.org.uk/Research/
listeningtolearners/default.htm

Gwefannau defnyddiol

www.wales.gov.uk/quality  
Ewch i adran Llais y Dysgwr ar wefan APADGOS am adnoddau i’w 
lawrlwytho o rai o’r astudiaethau achos o ddarparwyr sydd wedi eu 
cynnwys yn y canllaw hwn.

www.wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/uncrc  
Mwy o wybodaeth am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn, gan gynnwys dogfennau i’w lawrlwytho gyda 
gwybodaeth am Erthyglau 1-42 sy’n ymwneud â sut y dylai plant 
a phobl ifanc gael eu trin.

www.nus.org.uk 
Gwefan yn rhoi gwybodaeth gyffredinol am waith Undeb 
Cenedlaethol y Myfyrwyr.

www.officeronline.co.uk  
Mae’r wefan hon yn rhoi adnoddau a gwybodaeth i swyddogion 
Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr i’w cefnogi yn eu rôl.

www.lluk.org/national-occupational-standards.htm 
Mae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar Gynnwys y Dysgwr 
gan Dysgu Gydol Oes yn y DU yn addas i’w defnyddio ym mhob 
sefyllfa ddysgu ôl 16. Maen nhw’n berthnasol i rolau megis cynnwys 
y dysgwr, cynrychioli dysgwyr a chyfranogiad dysgwyr ynghyd â 
chymorth i ddysgwyr a gweithgareddau sy’n cyfoethogi dysgwyr.

http://www.post16citizenship.org/  
Mae’r wefan hon, sy’n cael ei gweinyddu gan y Gwasanaeth 
Gwella Dysgu a Sgiliau, yn cynnwys arweiniad i bobl ifanc a staff 
sy’n ymwneud â gweithgareddau dinasyddiaeth - gan gynnwys 
adnoddau a ddyfeisiwyd yn benodol i’w defnyddio mewn colegau, 
grwpiau ieuenctid a chymunedol, dysgu seiliedig ar waith ac ar gyfer 
addysg oedolion.
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http://www.funkydragon.org/ 
Mudiad wedi’i arwain gan blant a phobl ifanc yw’r Ddraig Ffynci 
- Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru - sydd am sicrhau bod pobl 
yn gwrando ar farn plant a phobl ifanc, yn enwedig Llywodraeth 
y Cynulliad, a’u bod yn cael eu helpu i gyfranogi mewn gwneud 
penderfyniadau ar lefel genedlaethol. 


