Teitl adroddiad thematig: Adolygiad o Gynlluniau
Cydraddoldeb Anabledd ac arfer mewn ysgolion ac
unedau cyfeirio disgyblion, Mai 2011

Mae partneriaeth gyda Chwaraeon Anabledd Cymru ac ysgol yng Ngheredigion yn
helpu disgybl ag anableddau i gyflawni rhagoriaeth mewn chwaraeon a datblygu
medrau arweinyddiaeth gwych.
Cyd-destun
Yr ysgol a’r swyddog ar gyfer Chwaraeon Anabledd Cymru a sylwodd yn gyntaf ar
ddawn y disgybl mewn chwaraeon. Trefnodd y swyddog i’r disgybl fynd i gyfres o
dreialon pêl-droed. Roedd y disgybl wrth ei fodd yn cael ei ddewis i gystadlu dros ei
wlad yng Ngenefa. Ar ôl y cyflawniad rhagorol hwnnw, sylwodd staff yr ysgol a’r
swyddog fod hyder a medrau arweinyddiaeth y disgybl wedi datblygu ymhellach, yn
enwedig wrth chwarae pêl-droed i’w dîm.
Gweithredu
Roedd yr ysgol a Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru yn awyddus i helpu’r disgybl i
barhau i ddatblygu ei fedrau chwaraeon a gwelodd ei botensial fel hyfforddwr pêl-droed
yn y dyfodol.
Cynigiwyd cyfle i’r disgybl ddatblygu ei fedrau chwaraeon a chaffael medrau hyfforddi
newydd. Mynychodd Gwrs Arweinydd Chwaraeon y Ddraig yn gyntaf ac wedyn nifer o
gyrsiau chwaraeon ychwanegol, fel athletau a Boccia. Cwblhaodd gwrs cynhwysiant
anabledd a Chwrs Cymorth Cyntaf hefyd.
Canlyniad
Bedair blynedd yn ddiweddarach, mae’r dyn ifanc:
yn parhau i chwarae pêl-droed a bod yn hyfforddwr ar gyfer clwb pêl-droed i’r anabl;
yn gwirfoddoli bob wythnos i gynorthwyo â hyfforddi athletau ar gyfer plant pump
oed ac yn hŷn;
yn gwirfoddoli ar ystod o glybiau chwaraeon a digwyddiadau ysgol eraill;
enillodd wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn, Cyngor Chwaraeon Ceredigion yn 2009; ac
mae ganddo swydd amser llawn.
Dywedodd swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru:
“Mae ei gyfraniad at y cynllun wedi bod yn rhagorol ac mae ei weld yn magu hyder
a dod yn arweinydd cymwys mewn clybiau yr oedd yn arfer bod yn rhan ohonyn
nhw yn wych.”
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Caerffili
Ysgol Gynradd Sant Iago
Ysgol a Chanolfan Adnoddau
Caeau’r Drindod
Sir Ddinbych
Ysgol Christchurch
Ysgol Arbennig Tir Morfa
Ysgol Glan Clwyd
Ysgol Plas Cefndy
Sir y Fflint
Bryn Deva
Ysgol Arbenigol Maes Hyfryd
Ysgol Uwchradd Castell Alyn
Bryn Tirion

Canolfan Ddysgu/Learning Centre
Sir Benfro
Ysgol Gynradd CG Sant Marc
Ysgol Bro Gwaun
Ysgol Arbennig Portfield
Neyland
Caerfyrddin
Ysgol Gynradd Brynteg
Ysgol Arbennig Heol Goffa
Ysgol Uwchradd y Frenhines
Elizabeth a Chanolfan Elfed

Ysgol Uwchradd Glan y Môr
Canolfan Addysgu a Dysgu Llanelli
Canolfan Ddydd Rhyd y Gors
Ceredigion
Llwyn yr Eos
Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Bro Morgannwg
Ysgol Gynradd Cogan
Ysgol Gyfun Y Barri
Ysgol Maes Dyfan
Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

