Ysgol Pentreuchaf
102. Polisi Hawliau Dysgwyr
Yn ôl Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a dogfen strategaeth Llywodraeth Cymru,
Gweithredu’r Hawliau, rhaid sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn derbyn addysg sy’n datblygu eu
personoliaeth a’u talentau yn llawn. Mae Deddf Addysg 2002 yn cryfhau ymhellach ddyletswydd ysgolion i
ddiogelu a hyrwyddo lles pob plentyn a pherson ifanc.

Nod

Sicrhau bod pob dysgwr yn ymrwymo’n aelodau llawn o gymuned yr ysgol, a chael mynediad i’r cwricwlwm ehangach
a holl weithgareddau’r ysgol gan weithio ochr yn ochr â’u cyfoedion lle bo hynny’n bosibl.

Amcanion

1. Meithrin ym mhob dysgwr ymdeimlad o hunaniaeth bersonol a diwylliannol sy’n dderbyngar ac yn parchu eraill.
2. Cynllunio ar draws y cwricwlwm i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth, sgiliau, gwerthoedd ac agweddau a fydd
yn galluogi dysgwyr i gymryd rhan yn ein cymdeithas amlethnig yng Nghymru.
3. Datblygu ymagweddau sy’n cefnogi hunaniaeth ethnig a diwylliannol pob dysgwr ac sy’n adlewyrchu ystod o
safbwyntiau, er mwyn cael ymrwymiad dysgwyr a’u paratoi am fywyd fel dinasyddion byd-eang.
4. Gweithio i leihau rhwystrau amgylcheddol a chymdeithasol i gynhwysiant a darparu cyfleoedd i’r holl ddysgwyr fel
eu bod yn cyflawni eu potensial yn llawn wrth baratoi ar gyfer addysg bellach a bywyd.
5. Lle bo’n briodol, cynllunio a gweithio gyda gwasanaethau arbenigol i sicrhau y caiff dysgwyr brofiadau perthnasol a
hygyrch.

Canllawiau

1. Addysgu’r holl raglenni astudio a fframweithiau mewn modd sy’n cyfateb i aeddfedrwydd a gallu dysgwyr sy’n dal i
ddatblygu.
2. Sicrhau bod dysgwyr yn gallu gwneud defnydd llawn o’u dull dewisedig o gyfathrebu er mwyn cael mynediad i’r
cwricwlwm. I ehangu eu dysgu, dylai dysgwyr brofi amrywiaeth o arddulliau dysgu ac addysgu.
3. Er mwyn galluogi pob dysgwr i fanteisio ar sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth berthnasol ar bob lefel, defnyddio
deunyddiau mewn modd sy’n addas i oedran, profiad, dealltwriaeth a chyrhaeddiad blaenorol y dysgwyr, er mwyn
ennyn eu diddordeb yn y broses ddysgu.
4. Ar gyfer dysgwyr sy’n gweithio ar lefel sy’n llawer îs na’r hyn a ddisgwylir mewn unrhyw gyfnod allweddol,
defnyddio anghenion y dysgwr fel man cychwyn ac addasu rhaglenni astudio i gyfateb â’r anghenion hynny. Mae’r
cwricwlwm yn ddigon hyblyg i ddiwallu anghenion dysgwyr heb orfod datgymhwyso. Mewn achosion eithriadol, gellir
datgymhwyso dysgwyr unigol, am gyfnod dros dro fel arfer. Serch hynny, ni ddylid datgymhwyso grwpiau na
datgymhwyso ar raddfa fawr. Os nad oes modd ymdrin â chynnwys yr holl raglenni astudio ar gyfer pob cyfnod
allweddol, gellir bodloni’r gofyniad statudol i ddarparu cwricwlwm eang a chytbwys drwy ddewis pynciau/themâu
priodol o’r cwricwlwm yn gyd-destunau ar gyfer dysgu.
5. Ar gyfer dysgwyr mwy galluog a thalentog sy’n gweithio ar lefelau uwch, cynnig mwy o her iddynt drwy ddefnyddio
deunyddiau mewn modd sy’n ymestyn ehangder a dyfnder yr astudio a chyfleoedd i ddysgu’n annibynnol. Gellir
cynyddu’r her hefyd drwy ddatblygu a chymhwyso meddwl, a sgiliau llythrennedd/rhifedd a TGCh ar draws y
cwricwlwm.

Casgliad

Mae angen i ni ddewis deunydd a fydd yn darparu cwricwlwm ystyrlon a pherthnasol sy’n cymell y dysgwyr gan
ddiwallu anghenion penodol y dysgwyr a hyrwyddo’u datblygiad yn gyffredinol. Dylai dysgwyr o bob gallu gael
mynediad i asesu ac achredu priodol.
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