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Mae disgyblion mewn ysgol gynradd yn Sir y Fflint, sy’n defnyddio cadair olwyn,
yn cyfrannu at archwiliad o hygyrchedd.
Cyd-destun
Fel rhan o arfarnu hygyrchedd yr ysgol, gofynnodd ysgol yn Sir y Fflint i ddisgyblion sy’n
defnyddio cadair olwyn gymryd rhan ac arolygu’r ysgol i ddarganfod pa mor hawdd
ydoedd iddo gael mynediad i adeilad a thir yr ysgol.
Gweithredu
Penderfynodd y disgybl a’i gynorthwyydd cymorth dysgu (CCD) deithio o gwmpas yr
ysgol gyda’i gilydd i wirio pa feysydd yr oedd yn hawdd cael mynediad iddynt a pha rai
oedd yn fwy anodd. Cytunodd y CCD i wneud nodiadau iddo.
Teithiodd y disgybl o gwmpas yr ysgol, y tu mewn a’r tu allan, yn ei gadair olwyn, gyda’i
CCD. Lluniodd y rhestr ganlynol o awgrymiadau:
ramp wrth y drws ffrynt;
dolenni arbennig er mwyn iddo allu agor drysau;
mynd yn gyflymach yn y gadair olwyn o gwmpas yr ysgol;
llwybr at y pwll gan ei fod yn anwastad ac mae’r olwynion yn mynd yn sownd;
gostwng y tywelion papur neu rywbeth i hongian tywel llaw arno yn y toiledau;
ffordd haws o gael ei gadair olwyn allan;
gemau ar y cae chwarae;
gwneud ffisiotherapi yn lle addysg gorfforol weithiau;
gosod ei bensil yn agosach at ei gynhalydd llyfr; a
rhywbeth i wneud ei lawysgrifen yn daclusach.
Canlyniad
Ymatebodd yr ysgol yn gyflym iawn i ddarparu’r hyn yr oedd y disgybl wedi gofyn
amdano, ac ystyriodd fod yr ymagwedd hon yn arwain at archwiliad mynediad gwybodus
iawn wedi’i lywio’n uniongyrchol gan y disgybl, a wnaeth gryfhau cynllunio gweithredu’r
ysgol ar gyfer anabledd.
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