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Llais y Disgybl – Gweithdy Blog Newyddion 11.07.18 
 

1. Cyflwyniad 

 
Roedd Gweithdy Blog Newyddion Llais y Disgybl a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2018 yn 
agored i gyngor pob ysgol uwchradd er mwyn sicrhau bod yr holl ddisgyblion ym mhob ysgol 
yn gallu cyfrannu eu syniadau o ran diwyg blog ysgolion Bro Morgannwg; cynnwys y blog; yn 
ogystal ag enw’r blog.  Roedd y gweithdy yn dod ag aelodau o bum cyngor ysgol ledled Bro 
Morgannwg a'u hathrawon cyswllt ynghyd i hyrwyddo, llunio a chefnogi Llais y Disgybl a 
Chyfranogiad Ieuenctid ym mhob rhan o'r awdurdod lleol. 

 
Llais y Disgybl, neu Gyfranogiad y Disgybl, yw’r broses barhaus o roi cyfle gwirioneddol ac 
ystyrlon i ddisgyblion gymryd rhan a dylanwadu ar y gwaith o gynllunio ac adolygu camau 
gweithredu sy'n effeithio arnyn nhw yn eu hysgolion; a dylanwadu ar y penderfyniadau 
dilynol.  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y dylai ‘ysgolion anelu at lunio modelau 
holistig fel bod pob disgybl yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn ymgynghoriadau a gwneud 
penderfyniadau' (gov.cymru).  O ganlyniad, mae Cyfarwyddiaeth Dysgu a Datblygu Cyngor 
Bro Morgannwg wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau, hyrwyddo a meithrin Llais y Disgybl a 
Chyfranogiad Ieuenctid ledled yr awdurdod lleol.  Roedd y gweithdy blogio a gynhaliwyd yn 
elfen bwysig o’r gwaith o sicrhau ei fod yn cyflawni’r ymrwymiad hwn.  
 

2. Trosolwg o’r Digwyddiad 

 
Nod gweithdy blog newyddion Llais y Disgybl oedd: 

 Penderfynu ar enw’r blog ac ystyried syniadau marchnata a chyhoeddusrwydd 
gwahanol i’w hyrwyddo. 

 Penderfynu ar ddiwyg y blog drwy drafod syniadau o ran ei gynllun, thema, lliwiau a 
delweddau. 

 Penderfynu ar gynnwys y blog. 
 
Agorwyd y gweithdy gan y Cynghorydd Bob Penrose, Aelod Cabinet y Fro dros Ddysgu a 
Diwylliant. Croesawodd yr holl ddisgyblion gan esbonio diben y blog h.y. hyrwyddo’r hyn sy’n 
digwydd yn yr holl ysgolion uwchradd ac er mwyn i ysgolion uwchradd rannu eu harfer 
gorau.   
 
Yn dilyn croeso'r Cynghorydd Penrose, dywedwyd wrth y disgyblion y byddant yn gweithio 
mewn tri grŵp ar sail rota er mwyn cyflawni tri nod y gweithdy. Byddai’r holl ddisgyblion yn 
cael y cyfle i gyfrannu eu syniadau ar y tri phrif bwnc. Byddai pob grŵp yn gweithio ar bob 
nod am 10-15 munud. Dyma amlinelliad o’r adborth ar bob un o’r pynciau:  
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Marchnata a Chyhoeddusrwydd y Blog 
 
Rhannwyd y sesiwn hon yn ddau faes. Roedd y rhan gyntaf yn galluogi disgyblion i feddwl 
am enwau ar gyfer y blog. Ysgrifennwyd eu syniadau ar bapur siart troi a dyma’r syniadau a 
gynigiwyd gan y tri grŵp:     
 

Grŵp 1 Grŵp 2 Grŵp 3  

Youth Connect  Pupil Post  Talk out load  

Youth Link  News for Schools  Youth Voice 

Voices of the Vale  School News Voice of the Schools  

VOG Blog  VGCSN – Vale of Glamorgan 
Comprehensive School News  

School together 

YVB - Youth Vale Blog School Events  Listening to the students  

Vale Voices  The Vale Voice Glamorgan Young Voices  

Pupil Post  Blog Y Fro  Glamorgan Youth 

Blog YFRO School Shout Out The Youth of Glamorgan 

Vale Visions VOICE – Vale Schools, Our Issues 
Communicated Everywhere  

Youth News  

Bro Blog  Pupil Post  Vale Visions 

Vale Opinions  News for Schools   

Youth Blog  School News  

MSB (Multi School Blog)  VGCSN – Vale of Glamorgan 
Comprehensive School News  

 

Vale Youth Schools  School Events   

Engage    

Youth Connect    

Youth Link    

 
Arddangoswyd syniadau’r tri grŵp ac roedd yr holl ddisgyblion oedd yn bresennol yn gallu 
pleidleisio ar enw’r blog.  Cafodd y tri enw mwyaf poblogaidd eu cynnwys mewn ail bleidlais.  
VOG Blog oedd yr enw mwyaf poblogaidd fel y nodir isod.  

 
Y 3 Dewis Uchaf  

 VOG Blog – 12 Pleidlais  

 The Vale Voices – 10 pleidlais  

 Vale Visions – 4 pleidlais  
 
Roedd ail ran y sesiwn hon yn galluogi disgyblion i drafod a chynnig syniadau o ran sut y 
dylid rhoi cyhoeddusrwydd i'r blog yn eu hysgolion. Y syniad y tu ôl i’r ymarfer hwn oedd 
sicrhau y gallai disgyblion gasglu cynifer o syniadau a phosibl y gellid eu defnyddio i lansio’r 
blog yn nhymor yr hydref. Mae syniadau’r tri grŵp wedi’u nodi isod:   
 

Grŵp 1 Grŵp 2 Grŵp 3  

Gwefan  Byrddau arddangos Nodi pa bynciau fydd yn 
cael sylw 

E-byst  Cyfrif Twitter yr ysgol Post rhieni  

Cyfryngau Cymdeithasol - 
Twitter  

Cyfryngau Cymdeithasol  Cyfryngau Cymdeithasol  

Gwasanaethau  Athrawon  Cylchgrawn print  

Hysbysfyrddau  Posteri – Cymraeg / Saesneg  Hafan gwefan yr ysgol  

Cân y Blog Lliwiau  Setiau Teledu Ysgolion  

Arwyddion  Poster amlwg a deniadol  Gwneud ffilm fer  

Hysbysebion am ddim  E-bost  Gwasanaeth  
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Papur Newydd yr Ysgol Cyfryngau Cymdeithasol  Cystadlaethau Llunio 
Poster  

Sgrin Plasma  E-bost at rieni a myfyrwyr  Cylchlythyr yr Ysgol  

Ystafell Ddosbarth Google Hysbysfyrddau  Setiau teledu o amgylch yr 
ysgol  

Cyhoeddiadau mewn 
Dosbarthiadau Cofrestru 

Posteri Gwasanaethau  

Posteri – Logo / cyfeiriad 
gwefan yr ysgol  

Gwasanaethau  Cyfryngau Cymdeithasol  

Taflenni  E-byst / Gwefan  Athrawon yn rhoi gwybod i 
ni yn y gwersi  

Hysbysebu mewn papur 
newydd  

Ychwanegu at fwrdd y Cyngor 
Ysgol  

Dosbarthiadau ABCh  

Gwefan yr ysgol  Teledu / Sgrin Plasma yr Ysgol  Posteri  

Posteri  Dolen i wefan yr ysgol Hysbyseb yn cynnwys 
comedi  

 

         
 

Dylunio’r Blog 
 
Roedd y sesiwn hon yn rhoi’r cyfle i ddisgyblion drafod eu syniadau ar ddiwyg y blog a’u 
galluogi i gydweithio ag aelod o dîm TGCh Bro Morgannwg. Roedd y sesiwn yn cwmpasu 
hunaniaeth y wefan ac felly roedd disgyblion yn gallu dweud eu barn am y lliwiau y dylid eu 
defnyddio yn ogystal â chefndir y blog; y mathau o ffontiau y dylid eu defnyddio yn y blog; pa 
fath o ddelweddau y dylid eu defnyddio ar y penawdau; steil y cwymplenni a’r widgets sydd 
eu hangen i sicrhau bod y blog yn hawdd ei ddefnyddio.  Bu disgyblion hefyd yn trafod ba 
ddolenni defnyddiol y dylid eu cynnwys. Yn ddiddorol iawn roedd yr holl grwpiau wedi dewis 
lliwiau tebyg, sef glas neu wyrdd golau.  Awgrymodd pob grŵp y dylai dolenni defnyddiol 
gynnwys dolen i wefan pob un o'u hysgolion yn ogystal â gwefannau a allai helpu gydag 
adolygu a gwaith cartref.  Yn ystod y sesiwn hon adeiladodd aelod o'r tîm TGCh safle ffug 
gan ddefnyddio syniadau'r disgyblion.  Ar ôl i bawb gael y cyfle i weithio ar y sesiwn, cafodd 
y tair gwefan ffug eu harddangos i alluogi’r disgyblion i gymharu a gweld eu dyluniadau.  
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Cynnwys ar gyfer y Blog  
 
Roedd y sesiwn hon yn galluogi disgyblion i gydweithio ag aelodau o dîm Cyfathrebu Cyngor 
Bro Morgannwg i drafod syniadau o ran pa newyddion a gwybodaeth y dylid eu cynnwys yn 
y Blog.  Yn ystod yr ymarfer hwn awgrymodd disgyblion y dylai'r blog gynnwys cyflawniadau 
ysgolion yn ogystal â hyrwyddo cynyrchiadau ysgolion.  
 

                 

3. Casgliadau a Chamau Gweithredu 

 
Ar ôl cyflawni’r tair sesiwn, daeth y disgyblion ynghyd i weithio gyda’u hysgolion eu hunain i 
lunio eu cynlluniau gweithredu ar gyfer eu hysgolion.  Rhoddwyd ei cherdyn gweithredu ei 
hun i bobl ysgol i'w defnyddio i gynnal trafodaethau gydag aelodau eraill eu cynghorau ysgol 
nad oeddent wedi gallu dod i'r cyfarfod, yn ogystal â grwpiau blwyddyn. Roedd rhai o’r 
camau a drafodwyd yn cynnwys sut i roi cyhoeddusrwydd i’r blog yn ogystal â thrafod y blog 
gyda thimau uwch reoli eu hysgolion. Awgrymodd rhai disgyblion y dylid llunio canllaw 
defnyddiwr ar gyfer eu hysgolion yn ogystal ag annog yr holl ddisgyblion i gymryd rhan yn y 
gwaith o ysgrifennu diweddariadau ar gyfer y blog.  
 
Tra bo’r disgyblion yn gweithio ar eu cynlluniau eu hunain, bu staff Cyngor Bro Morgannwg 
hefyd yn gweithio ar lunio eu cynllun gweithredu: 

 Cytuno ar ddyddiad dechrau – mis Medi 2018  



5 
 

 Sicrhau bod y tair ysgol nad oeddent yn y digwyddiad heddiw yn cael gwybod am y 
penderfyniadau a wnaed. 

 Llunio canllaw ar ysgrifennu blog yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol. 

 Rhoi gwybod i’r ysgolion am gynnydd y gwaith o ddatblygu’r blog.  

 Hyrwyddo’r blog, ystyried y syniad o gynnal cystadleuaeth dylunio poster i hyrwyddo’r 
blog.  

 
 


