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Ysgolion sy’n Parchu Hawliau

Mae Caerdydd wedi gosod targed
uchelgeisiol o sicrhau bod pob ysgol yn
cymryd rhan mewn rhaglen Gwobr Ysgolion
sy’n Parchu Hawliau UNICEF (GYPH). Er
mwyn helpu ysgolion ar eu taith GYPH,
mae ystod o gymorth a hyfforddiant wedi’i
lansio.
Mae amrywiaeth o hyfforddiant am ddim
wedi’i gynllunio ledled y ddinas, er mwyn
helpu ysgolion ar ddechrau’r daith ynghyd
â’r ysgolion hynny sydd bellach ymlaen ar
eu taith. Mae’r hyfforddiant gan UNICEF
UK yn galluogi ysgolion i ennill sgiliau
newydd, rhannu syniadau ac ymgorffori
hawliau plant i’r cwricwlwm a phob rhan o
fywyd ysgol.

Ar y cyd ag UNICEF UK, mae Cyngor
Caerdydd wedi cyd-drafod amrywiaeth o
cymorthdaliadau gan ysgolion pan
fyddant yn cofrestru ar y rhaglen i
ddechrau, hyd nes eu bod yn cael eu
hasesu ar gyfer gwobr.
Dywedodd Sarah Hooke, Ymgynghorydd
Arweiniol Ysgolion sy’n Parchu Hawliau
UNICEF Cymru: ‘Mae’n wych gweld
cymaint o ysgolion yng Nghaerdydd
ynghlwm wrth y rhaglen bellach, a chyda’r
dull newydd hwn o gefnogi ysgolion,
rwy’n siŵr y bydd y nifer yn tyfu
ymhellach’.
Dywedodd Lee Patterson, Cydlynydd
Dinas sy’n Dda i Blant Caerdydd, ‘Mae
ysgolion wedi bod â diddordeb sylweddol
- bellach mae dros hanner ein hysgolion
yn cymryd rhan yn y Rhaglen Ysgolion
sy’n Parchu Hawliau, gan roi hawliau
plant wrth wraidd cymunedau ysgolion’.
Bydd yr hyfforddiant dinas gyfan cyntaf i
ysgolion sy’n newydd i’r rhaglen yn cael
ei gynnal ar 6 Mehefin.

Cadwch lygad am ddiweddariad o ran sut mae’n mynd!

Lansio Model Newydd Ysgolion sy’n Parchu Hawliau



Ar ddydd Sadwrn 27 Ebrill, dechreuodd
aelodau is-grŵp blaenoriaeth ‘cefnogi
gwasanaethau ieuenctid’ Cyngor Ieuenctid
Caerdydd (CIC) eu hyfforddiant i fod yn
archwilwyr ifanc. Edrychon nhw ar y Safonau
Cyfranogiad Cenedlaethol, sut i fod yn
bendant yn hytrach nag yn ymosodol neu’n
oddefol, a sut gall personoliaethau gwahanol
gyfrannu at sefyllfa grŵp.  Gwnaeth y grŵp
hefyd ddatblygu cyfres o sesiynau gweithdy
rhyngweithiol i’w cyflawni yn ACT, darparwr
hyfforddiant Caerdydd, i’r bobl ifanc ar eu
cyrsiau hyfforddiant.
 
Dywedodd Alana (17), “Helpodd yr
hyfforddiant fi i ddod yn fwy ymwybodol o’r
hyn sy’n digwydd yn y ddinas o’n cwmpas ar
hyn o bryd [roedd hyn yn ymwneud â’r
sesiwn a ddarparwyd ynghylch darpariaeth

Hyfforddiant Archwilwyr Ifanc

Addysg Heblaw yn yr Ysgol yng Nghaerdydd
er mwyn eu haddysgu nhw am y gwaith y
mae ACT yn ei wneud]. Gwnaeth helpu fi
hefyd i ddatblygu sgiliau gwahanol gan
gynnwys sut i archwilio darpariaethau
addysg amgen.”
Yn ystod y diwrnod hyfforddiant 6 awr,
cafodd y bobl ifanc amrywiaeth eang o
hyfforddiant gwahanol, cawsant fwynhau
ychydig o bizza, ynghyd â gemau ac arferion
adeiladu tîm. Bydd yr hyfforddiant hwn yn eu
galluogi nhw i deimlo’n hyderus wrth
ryngweithio â myfyrwyr ACT a’u galluogi
nhw hefyd i gynnal archwiliadau yn y
dyfodol. 
Cadwch lygad am ddiweddariadau ynglŷn â
sut i fanteisio ar ACT ac ar ddiweddariadau
am unrhyw archwiliadau eraill yn y dyfodol.

Watch this space for updates as to how they get on in ACT
and for updates about any other upcoming inspections.
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O 12 i 20 Ebrill, cafodd aelodau CIC gyfle
i ymweld â’n chwaer-ddinas unwaith eto,
sef Stuttgart yn yr Almaen, ynghyd â
phobl ifanc o Ganolfan Gweithgareddau
Ieuenctid Gogledd Trelái (CGI).

Taith Gyfnewid Ieuenctid
i’r Almaen

Aeth 9 o bobl ifanc o Gyngor Ieuenctid
Caerdydd a GCI Gogledd Trelái yn oriau
bach y bore ar 12 Ebrill i faes awyr Heathrow.
 
Yn ystod yr ymweliad, cawsant fynychu
canolfannau ieuenctid gwahanol ledled y
ddinas, cwrdd â gwleidyddion, mynd i ddringo
a chanŵio ynghyd ag ymchwilio â dinas
hyfryd Stuttgart.

Mae’r berthynas hirsefydlog â Stuttgart wedi cael
ei chynnal ers 30 mlynedd. Yn ystod yr amser
hwn, mae sawl profiad cyfnewid ieuenctid wedi’i
gynnal yn CGI Gogledd Trelái, ac yn fwy
diweddar mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd wedi
helpu i groesawu sawl grŵp, gan gynnwys grŵp
ysgol o Stammheim, rhan drefol o ddinas
Stuttgart, a Chyngor Ieuenctid Stuttgart.

Yn dod yn fuan – edrychwch ar Rifyn Arbennig
Stuttgart ShoutOut i gael rhagor o wybodaeth ac i
weld popeth a wnaethom yn ystod yr ymweliad.

CIC ar daith – gwneud ffrindiau
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Daeth aelodau’r Bwrdd Cynghori
Dinas sy’n Dda i Blant a Bwrdd
Iechyd Ieuenctid ynghyd yn ystod
gwyliau’r Pasg i gael hyfforddiant gan
UNICEF UK. Jeni Bainbridge oedd yn
arwain y sesiwn hanner diwrnod, gan
deithio o Lundain i Gaerdydd i
gyflwyno’r cwrs.
Dywedodd Cadeirydd y Bwrdd
Cynghori, Rose Melhuish (17),
‘Mwynheais y sesiwn yn fawr iawn.
Roedd Jeni’n wych a dysgom lawer
iawn am hawliau plant a’r gwaith bod
UNICEF yn ei wneud’
Lansiodd Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r
Fro eu Bwrdd Iechyd Ieuenctid a’r
Siarter Hawliau ym mis Tachwedd y
llynedd ac mae aelodau’r bwrdd wedi
bod yn brysur iawn.

UNICEF yn Hyfforddi Pobl Ifanc
Maent wedi cymryd rhan mewn
cyfweliadau ac wedi derbyn
amrywiaeth o hyfforddiant gan
gynnwys diogelu.
Dywedodd Lisa Cordery sy’n
cefnogi’r Bwrdd Iechyd Ieuenctid,
‘Mae hyn yn gyfle gwych iddyn
nhw gwrdd â phobl ifanc eraill a
magu sgiliau newydd. Maent mor
awyddus fel eu bod wedi neilltuo
diwrnod cyfan o’u gwyliau ysgol ar
gyfer hyn!’
Bydd y ddau grŵp o bobl ifanc yn
cydweithio i sicrhau bod plant a
phobl ifanc ledled y ddinas yn
gallu manteisio ar eu hawliau a
byw mewn dinas sydd hyd yn oed
yn fwy ‘da i blant’.
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Ym mis Hydref 2018, rhoddodd
gweithredwyr Cyngor Ieuenctid Caerdydd
(CIC) gyflwyniad i dros 200 o weithwyr
proffesiynol ym Maes Criced Gerddi
Sophia. Roedd arweinwyr busnes proffil
uchel ac arweinwyr y maes addysg yn yr
ystafell. Roedd rhai o’r bobl yno yn
aelodau staff Dŵr Cymru a oedd mor
falch o weld cyflwyniad CIC fel eu bod
wedi mynd atynt i weld a fyddai modd
cydweithio yn y dyfodol.
 O ganlyniad, gweithiodd Dŵr Cymru yn
agos gydag aelodau gweithredol CIC a’u
gwahodd nhw i ddod i gyflwyno araith, yn
rhan o weithdy, yn ystod y gynhadledd
arloesedd flynyddol yng Ngholeg
Brenhinol Cerdd a Drama. 
Mae gan Ddŵr Cymru gysylltiadau agos
â sawl ysgol yng Nghaerdydd, yn
enwedig ysgolion cynradd. Yn ystod eu
cyflwyniadau, siaradodd y weithrediaeth
am sut gall Dŵr Cymru ymgysylltu â’r
bobl ifanc y maen nhw’n gweithio gyda

Digwyddiad Dŵr Cymru
nhw mewn ysgolion drwy gysylltu
profiadau byd go iawn yn natblygiadau’r
cwricwlwm newydd.O ran cryfhau’r
perthnasoedd hyn/creu cysylltiadau
newydd ag ysgolion, rhoddodd y
weithrediaeth wybod i Ddŵr Cymru y
gallent wella a chynyddu’r effaith y maen
nhw’n ei chael ar bobl ifanc drwy eu
hannog i gyfranogi a thrwy’u hysbrydoli
nhw.
Ar hyn o bryd, mae Dŵr Cymru’n cynnig
dau fath o raglen addysg: y rhaglen
brentisiaeth a’r rhaglen raddedig.
Anogodd y weithrediaeth ymgysylltu â
phobl ifanc ynghylch y cyfleoedd hyn,
gan siarad am sut gall eu rhaglenni uno’r
byd gwaith proffesiynol ac addysg i bobl
ifanc. 
I ddiolch am y cyflwyniad, rhoddodd Dŵr
Cymru docynnau i weithrediaeth y CIC i
fynd i badlfyrddio – mae’n debyg y bydd
hyn yn digwydd yn ystod yr haf.

Cadwch lygad amdanom i’n gweld ni’n padlfyrddio!
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Daw’r erthygl canlynol o Ysgol Gynradd
Gladstone
Rydym yn falch o gyhoeddi bod Ysgol
Gynradd Gladstone yn ddiweddar wedi
ennill Gwobr Efydd Ysgolion sy’n Parchu
Hawliau, ac hoffem ddweud wrthych am rai
o’r pethau wnaeth ein helpu ni i gyflawni
hyn.
Gwnaeth plant ein Grŵp Parchu Hawliau
gyflwyno’r cysyniad o hawliau plant i
ddisgyblion a staff yn ystod y gwasanaeth
lansio, a gynhaliwyd ac a arweiniwyd yn
llwyddiannus ganddynt.
Rydym yn cwrdd yn rheolaidd i asesu ein
cynnydd, ac er mwyn sicrhau ein bod ni’n
cynrychioli barn ein myfyrwyr eraill rydym
yn rhoi’r cyfle i rannu eu barn, ysgrifennu
syniadau a’u rhoi mewn bocsys
awgrymiadau ar draws yr ysgol (Erthygl 12
– Parchu barn y plentyn).

Diweddariad am Ysgolion
sy’n Parchu Hawliau

Caiff y bocsys eu gwacáu cyn pob
cyfarfod ac rydym yn sicrhau ein bod
ni’n trafod pob pwnc a godir. Yna, bydd
cynrychiolwyr yn mynd i siarad â’r
Pennaeth i drafod unrhyw
faterion/syniadau e.e. newid y peli pêl-
droed sbwng sy’n cael eu defnyddio ar
hyn o bryd i beli sy’n para’n hirach (rhan
o Erthygl 31 – Hamdden, chwarae,
diwylliant). 
Caiff y syniadau hyn eu trafod a’u
gweithredu cyn belled ag sy’n bosibl.
Rydym wedi newid ein cylchlythyr misol
yn ddiweddar. Roedd plant y ‘Grŵp sy’n
Parchu Hawliau’ yn teimlo yr hoffent
ailfformatio’r strwythur i gynnwys yr holl
wybodaeth berthnasol am
ddosbarthiadau y maen nhw’n helpu i’w
chreu. Maent o’r farn bod angen
cynnwys adran sydd ar gyfer plant yn
gyfan gwbl, ac felly gwnaethant
gynnwys adran jôcs, adran cyfweliadau
staff ‘Dan y Chwyddwydr’ lle roeddent
yn dewis pwy i gyfweld â nhw a’r
cwestiynau yr hoffent eu gofyn, ac
adran Gwobr Ysgolion sy’n Parchu
Hawliau lle gallent roi diweddariadau
am gynnydd (Erthygl 13 – Rhyddid
mynegiant).
 
- Ms Donna Weston a Grŵp sy’n
Parchu Hawliau Ysgol Gynradd
Gladstone
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ysgol, penaethiaid, adnoddau dynol, y
Cyfarwyddwr Addysg, y Prif Weithredwr
Paul Orders, ac aelodau etholedig.
Gofynnwyd i’r ymgeiswyr gyflwyno
syniadau ynghyd â chwblhau tasg heb
baratoi cyn y diwrnod.
Dywedodd y bobl ifanc “Roedd yn wych i
fod ynghlwm wrth gyfweliadau o’r fath
fydd yn helpu i lywio’r system addysg yng
Nghaerdydd”.
Dyma’r ddau ymgeisydd llwyddiannus:
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg a
Dysgu Gydol Oes – Mike Tate a fydd yn
dechrau yn y swydd o fis Medi 2019.
Cyfarwyddwr Rhaglen Cynllun
Trefniadaeth Ysgolion – Richard Portas a
fydd yn dechrau yn y swydd o fis Mehefin
2019. 
Dywedodd y Cyfwelwyr Ifanc fod angen
diolch i’r holl ymgeiswyr a gymerodd ran
a llongyfarch Mike a Richard ar eu
swyddi newydd. Mae Cyngor Ieuenctid
Caerdydd yn edrych ymlaen at weithio
gyda nhw yn y dyfodol.

Cyfwelwyr Ifanc
Yn ddiweddar, gweithiodd y cyfwelwyr ifanc
ochr yn ochr â Nick Batchelar, Cyfarwyddwr
Addysg Cyngor Caerdydd, ar baneli cyfweld
ar gyfer swyddi Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Addysg a Chyfarwyddwr Rhaglen y Cynllun
Trefniadaeth Ysgolion (CTY).
Mae gan Gyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg
gyfrifoldeb gweithredol cyffredinol dros bob
gwasanaeth yn y meysydd Cyflawniad,
Cynhwysiant a Gwasanaethau i Ysgolion.
Mae oddeutu 520 o aelodau staff cyfwerth ag
amser llawn yn y meysydd hyn gyda
chyllideb yn deillio o refeniw, grant ac incwm
masnachol gwerth oddeutu £16.5m. Mae
cyllidebau canolog wedi cael eu lleihau’n
helaeth yn ddiweddar, a bydd y Cyfarwyddwr
Cynorthwyol yn arwain ar barhau â
gwelliannau gwasanaeth i sicrhau bod y
Cyngor yn dal i gyflawni’n effeithiol yn ei rôl
fel yr Awdurdod Lleol.
Bydd Cyfarwyddwr Rhaglen CTY yn gyfrifol
am gyflawni Rhaglen Ysgolion yr 21ain
Ganrif Band B Llywodraeth Cymru.
Caerdydd sydd â’r ystâd ysgolion fwyaf o
bob cyngor yng Nghymru a’r rhagamcan
gwariant mwyaf dan y rhaglen hon. Yn
ogystal â hyn, mae’r ddinas yng nghanol twf
tai newydd sylweddol sy’n golygu rhaglen
fawr o adeiladau ysgol newydd, a gyflawnir
dan gytundebau caniatâd cynllunio â
datblygwyr. Gyda’i gilydd, bydd y
buddsoddiad ariannol cyffredinol i’r ystâd
addysg dros y ddeng mlynedd nesaf bron yn
£0.5 biliwn.
Roedd y timau cyfwelwyr ifanc yn un o sawl
panel cyfwelwyr a oedd yn cynnwys prif
randdeiliaid megis llywodraethwyr
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Dyddiadau’r
cyfarfodydd nesaf:
12 Mehefin 
10 Gorffennaf

Lleoliad:
Siambrau, Neuadd y Sir

Amserau:
Cyrraedd am 4.30pm 
Cyfarfodydd yn dechrau am
5pm ac yn 
Gorffen am 7pm
 
Mae gwybodaeth am gyfarfodydd
CIC y dyfodol ar gael ar ein blog 
neu ar Facebook

Cyngor Ieuenctid Caerdydd, Ymunwch yn y Sgwrs …..

cardiffyouthcouncil.com/
twitter.com/cardiffyouthcouncil
facebook.com/cardiffyouthcouncilyoutube.com/user/CardiffYouthCouncil
youtube.com/user/CardiffYouthCouncil

Blog:
Tweet:
FB:
Tube:

Cysylltu â ni
cyngorieuenctidcaerdydd@caerdydd.gov.uk
Carey Davies - 07974 417734

E-bost:
Ffôn:
 

Tîm Cyfraniad Actif
Gwasanaeth Ieuenctid
Caerdydd
Grassroots
58 Heol Siarl
Caerdydd
CF10 2GG
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Tîm Cyfraniad Actif
Ymgysylltu ac Effaith
Mawrth - Ebrill 2019

20 o weithgareddau ymgysylltu,
194 o bobl wedi cymryd rhan

125 o blant a phobl ifanc
wedi cael hyfforddiant am

hawliau

8 o bobl ifanc wedi’u hyfforddi
i fod yn Archwilwyr Ifanc

819 awr o wirfoddoli gan 69
aelod gweithredol o Gyngor

Ieuenctid Caerdydd

Is-grŵp Blaenoriaeth Iechyd Meddwl CIC wedi’i enwebu am Wobr
Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

Taith Gyfnewid i Stuttgart yn yr Almaen mewn Partneriaeth â
Chanolfan Weithgareddau Ieuenctid Gogledd Trelái

Mae gan Gyngor Ieuenctid Caerdydd gynrychiolaeth ar sawl
bwrdd strategol a grŵp dylanwadu, gan gynnwys:

- Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 
- Bwrdd Datblygu Addysg 

- Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc ar gyfer Caerdydd 
sy’n Dda i Blant 

- Grŵp Gorchwyl Iechyd Meddwl – Craffu 
- Grŵp Llywio Addewid Caerdydd 

- Strategaeth Addysg Caerdydd 2030 
- Grŵp Llywio Troseddau Cyllell 

Caerdydd


