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Parchu Eraill: Canllawiau Gwrth-fwlio

CRYNODEB

Nod y canllaw hwn yw darparu gwybodaeth ar sut i ymdrin â bwlio mewn
ysgolion. Mae'r canllaw yn cynnig atebion ymarferol ar gyfer atal ac ymdrin ag
achosion o fwlio ac yn rhoi'r cefndir cyfreithiol ynghyd ag esboniad o rolau pob
un sy'n gysylltiedig ag atal ac ymdrin â bwlio. Mae'r prif feysydd a gwmpesir yn
cynnwys:

• Yr angen am bolisïau mewn ysgolion a'r dulliau o ddatblygu'r rhain.  

• Cyfrifoldebau cyfreithiol ysgolion. 

• Mathau o fwlio, pam ei fod yn digwydd, y risgiau i ddisgyblion ac agweddau
disgyblion.

• Casglu a defnyddio gwybodaeth ar achosion o fwlio.

• Strategaethau ar gyfer gwrthsefyll bwlio, a all gynnwys defnyddio'r
cwricwlwm, datblygu strategaethau penodol, gweithio gyda dioddefwyr a
phenderfynu pryd y mae'n briodol cymryd mesurau llymach.

• Ffyrdd o weithio gyda rhieni er mwyn ennill eu cefnogaeth i ymagwedd ysgol
gyfan ac i ymdrin ag achosion o fwlio mewn ffordd briodol p'un ai rhieni’r bwli
neu rieni’r dioddefwr ydynt.  

• Ymdrin â bwlio a’i atal y tu allan i'r ystafell ddosbarth, sy'n cynnwys ystyried y
broses o oruchwylio'r iard chwarae a thir yr ysgol a'r amgylchedd hwnnw.

• Ymdrin â'r anawsterau a wynebir gan blant yn ystod eu prif gyfnodau o newid:
y broses o drosglwyddo o'r cartref i addysg orfodol, y broses o drosglwyddo
o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd a'r anawsterau yn sgîl newid ysgolion yng
nghanol y tymor

• Astudiaethau achos o 3 ysgol fel enghreifftiau o'r cynnydd sydd wedi'i wneud
wrth ymdrin â phroblemau bwlio anodd.

• Rhestr o ffynonellau defnyddiol posibl ar gyfer helpu i lywio strategaethau
gwrth-fwlio. 

• Cyngor i ddisgyblion, rhieni a theuluoedd ar sut i ymdrin ag achosion o fwlio
ynghyd â gwybodaeth a manylion cyswllt.

Dymuna Llywodraeth Cynulliad Cymru ddiolch i bob un o’r rheini a helpodd i
gynhyrchu’r ddogfen hon, gan gynnwys y rheini a ymatebodd i’r ymgynghoriad.
Hoffai ddiolch yn arbennig i Delwyn ac Eva Tattum o’r Uned Wrth-Fwlio, Athrofa
Prifysgol Cymru, Caerdydd a Jane Harries (Ymgynghorydd Addysg Rhanbarthol

Cymru) o’r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant.  
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RHAN 1

Polisi ysgol gyfan ar fwlio

Mae’r rhan hon yn darparu gwybodaeth am:

• Pam dylai ysgolion boeni am fwlio

• Sefydlu polisi i’r ysgol gyfan mewn pedwar cam

• Bwlio y tu allan i’r ysgol

Pam dylai ysgolion boeni am fwlio

1. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i benaethiaid a chyrff llywodraethol sicrhau
bod ganddynt bolisi ar gyfer atal pob math o fwlio ymysg disgyblion. Bydd herio
achosion o fwlio mewn ffordd effeithiol yn gwella diogelwch a hapusrwydd
disgyblion, yn dangos bod yr ysgol yn gofalu am ei disgyblion, ac yn rhybuddio’r
rhai sy’n bwlio nad yw’r fath ymddygiad yn dderbyniol. 

2. Bydd angen i Benaethiaid a chyrff llywodraethol fod yn fodlon bod eu
polisïau yn cydymffurfio â Deddf Hawliau Dynol 1998 a Deddf Cysylltiadau Hiliol
(Diwygio) 2000.  Mae’r olaf yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion lunio polisi
cydraddoldeb hiliol a sicrhau nad yw polisïau’n camwahaniaethu yn erbyn
grwpiau hiliol. Mae hefyd yn gosod dyletswydd ar ysgolion i ‘hyrwyddo
cydraddoldeb hiliol a chysylltiadau hiliol da’. 

3. Dylai’r polisïau hefyd gydymffurfio â Rhan 4 y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail
Anabledd (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Anghenion Addysgol Arbennig ac
Anabledd 2001). Mae hon yn ei gwneud yn ofynnol i gorff atebol yr ysgol wneud
addasiadau rhesymol i bolisïau, gweithdrefnau ac arferion sy’n gosod disgyblion
anabl dan anfantais sylweddol o’u cymharu â’u cyd-ddisgyblion nad ydynt yn
anabl.   

Rôl awdurdodau addysg lleol

4. Bydd arweiniad clir gan awdurdodau addysg lleol (AALl) yn helpu i sicrhau
bod gan bob ysgol bolisïau ar waith a bod y polisïau’n cael eu cymhwyso’n gyson
ac yn effeithiol.

Sefydlu polisi i’r ysgol gyfan mewn pedwar cam

5. Bydd angen i’r polisi fod yn ataliol ac yn adweithiol a dylai osod
strategaethau i’w dilyn, wedi’u cefnogi gan systemau er mwyn sicrhau bod y
broses weithredu, monitro ac adolygu yn effeithiol. Po fwyaf yr amser a dreulir a’r
ymdrech a roddir i lunio polisi gwrth-fwlio i’r ysgol gyfan, y mwyaf yr effaith fydd
hyn yn debygol o’i gael. Felly, dylid gwneud ymdrech i sicrhau bod holl staff a
disgyblion yn yr ysgol, yn ogystal â rhieni a llywodraethwyr, yn gysylltiedig â
datblygu’r polisi. Unwaith y bydd y polisi wedi’i sefydlu, mae’n arfer da rhoi’r
cyfrifoldeb cyffredinol dros reoli’r polisi gwrth-fwlio ac ymdrin â’r achosion o
fwlio i uwch-athro.   
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6. Wrth sefydlu polisi i’r ysgol gyfan, mae’n bwysig cydnabod ar y cychwyn y
bydd angen cymorth ieithyddol ychwanegol ar nifer o blant a/neu eu rhieni p’un
ai drwy’r Gymraeg neu drwy ieithoedd eraill. Mae angen dangos sensitifrwydd o
ran materion ieithyddol a dwyieithog wrth ddelio â bwlio mewn ysgolion. Bydd
angen i unrhyw bolisi gwrth-fwlio a lunnir gan ysgolion gydymffurfio â Deddf yr
Iaith Gymraeg a dylid ystyried anghenion ieithyddol disgyblion pan nad yr iaith
Saesneg yw eu mamiaith hwy na’u rhieni. 

7. Mae pedwar prif gam i’r broses o sefydlu polisi:

Cam 1 – Codi ymwybyddiaeth ac ymgynghori

8. Dim ond os bydd pawb yn yr ysgol wedi trafod a deall y broblem o fwlio, ac
wedi cytuno ar arfer da a gwael y bydd y polisi yn effeithiol.

9. Er mai bwlio rhwng disgyblion yw prif ffocws y canllaw hwn, dylai’r
ymagwedd ysgol gyfan gydnabod y gallai bwlio ddigwydd rhwng staff a disgyblion,
rhwng aelodau o staff, rhwng y tîm rheoli a’r staff a rhwng rhieni a staff. Felly, dylai
polisi’r ysgol gynnwys polisïau i fynd i’r afael â bwlio ar bob lefel a dylid sicrhau
bod cymorth ar gael i bob disgybl ac aelod o staff yr ysgol a allai gael eu bwlio.
Bydd ymagwedd o’r fath hefyd yn sicrhau bod staff yn defnyddio arfer da.

10. Mae’r broses o godi ymwybyddiaeth yn helpu pobl i ddeall y broblem a
chytuno ar ddiffiniad o fwlio. Er y gallech ddefnyddio un o’r diffiniadau yn y
canllaw hwn, bydd datblygu eich diffiniad eich hunain yn fodd i symbylu
trafodaeth ddefnyddiol. [gweler Rhan 2]

11. I rai ysgolion bu’r ymagwedd ganlynol yn ddefnyddiol gydag oedolion a phlant,
mewn achosion lle mae’r achos o fwlio yn llai difrifol:

• mae pob person yn meddwl am enghreifftiau o fwlio a brofwyd neu a welwyd

• maent yn esbonio pam fod y rhain yn enghreifftiau o ‘fwlio’ yn hytrach na
mathau eraill o ymddygiad ymosodol

• maent yn trafod eu harsylwadau mewn parau neu grwpiau bach, gan nodi’r
meysydd lle gwelir cytuno neu anghytuno ynglŷn â nodweddion bwlio

• maent yn llunio ardaloedd gwaharddedig yr ysgol yn nhermau lleoliadau ac
ymddygiad 

• ceir cydsyniad, a chaiff diffiniad ei sefydlu.

12. Mae’r broses ymgynghori yn rhoi’r cyfle i bawb nodi beth ddylai gael ei
gynnwys yn y polisi yn eu barn hwy, ond mae angen cynllunio gofalus. Gellir cael
barn drwy grwpiau ffocws a holiaduron a thrwy drefnu cyfarfodydd arbennig i
drafod y polisi. Bydd cynghorau ysgol yn fforwm hanfodol ar gyfer canfod
safbwyntiau’r disgyblion [gweler Rhan 4]. Dylid sicrhau bod copi o’r polisi ar gael
yn rhwydd i bob aelod o’r staff a’r disgyblion a dylid sicrhau cyfleoedd ar gyfer ei
drafod – lle y bo’n bosibl, mewn lleoliadau mwy anffurfiol a chefnogol, lle bydd
yr ymatebwyr yn teimlo’n gyfforddus i ymateb. Dylai fod yn bosibl i’r disgyblion a’r
staff ymateb naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig (e.e. drwy flwch awgrymiadau).

13. Gall sefydlu gweithgor helpu gyda’r broses o lunio’r polisi drafft. Gallai
aelodau o’r teulu, llywodraethwyr, goruchwylwyr yn ystod yr awr ginio,
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swyddogion cymunedol yr heddlu, seicolegwyr addysgol, cynghorwyr yr ysgol,
nyrsys ysgol, sefydliadau gwirfoddol a gweithwyr cymdeithasol addysgol gynnig
persbectif gwerthfawr. Mae angen i weithgorau o’r fath gael eu rheoli’n ofalus a’u
harwain yn gadarn. Cafodd ysgolion sy’n cynnwys cynrychiolwyr disgyblion yn y
broses, neu sy’n gwneud cysylltiadau â gwobrwyon yr ysgol, bod eu hawgrymiadau
yn ymarferol ac yn sensitif i ethos cadarnhaol yr ysgol. Mae gan gynghorau ysgol
ran bwysig i’w chwarae o ran yr agwedd hon.

14. Dylai polisi cytûn fod yn fyr, yn gryno ac wedi’i ysgrifennu mewn iaith sy’n
ddealladwy i bawb. Dylai gynnwys:

• diffiniad o fwlio

• nodau ac amcanion

• mesurau ataliol ysgol gyfan, technegau ymyrryd, cymorth cwricwlwm, polisi
hyfforddi, polisi chwarae (yn dibynnu ar adnoddau) 

• gweithdrefnau i’w dilyn – pwy dylid eu hysbysu, sut i gofnodi achosion o fwlio
(gan gynnwys y posibilrwydd o ddarparu system er mwyn i’r disgyblion
hysbysu’n gyfrinachol), cosbau,

15. Dylai’r polisi gwrth-fwlio gydblethu â pholisi ymddygiad yr ysgol ac yn wir,
gallai fod yn is-adran.  Dylid egluro pa gosbau a roddir ar gyfer bwlio a phryd y
maent yn berthnasol. Gallai cosbau cadarn fel gwahardd fod yn angenrheidiol lle
ceir achosion o fwlio difrifol a chyson. Fodd bynnag, dim ond os gwnaethpwyd
pob ymgais i benderfynu gwir achosion yr ymddygiad annerbyniol ac i ddarparu
cymorth addas ar gyfer y bwli a’r dioddefwr y dylid defnyddio hyn fel opsiwn.
Mewn nifer o achosion, gallai’r bwli fod yn dioddef o fwlio ei hunan a dylai pob
ymgais posibl gael ei wneud i ganfod y rhesymau pam bod plant yn bwlio.

16. Ar gyfer achosion difrifol o fwlio, yn enwedig yr achosion hynny sy’n
ymwneud ag aflonyddu neu drais rhywiol, gall amddiffyn plant fod yn fater i’w
ystyried. O ganlyniad i hyn, bydd angen sicrhau bod y cysylltiadau rhwng y polisi
gwrth-fwlio a’r polisi amddiffyn plant yn glir.

Cam 2  - Gweithredu

17. Dylai’r uwch dîm reoli roi arweiniad clir fel bod staff yn gwybod beth i’w
wneud os caiff achos o fwlio ei nodi. Bydd angen iddynt weithredu mewn ffordd
gyson. Gallai lansio ymgyrch gwrth-fwlio sy’n cynnwys yr ysgol gyfan fod o
gymorth.

18. Bydd hyfforddi staff yr ysgol i gyd yn rhan hanfodol o’r broses o sicrhau bod
y polisi yn cael ei weithredu gan yr ysgol gyfan. Bydd hyn yn arbennig o bwysig yn
achos athrawon sydd newydd gymhwyso a staff newydd eraill. 

19. Mae llawer o gyfleoedd i hyrwyddo’r polisi: yn ystod gwasanaethau ac
addoli ar y cyd; gall tiwtorialau, prosiectau, ymarferion chwarae rôl a storïau nodi’r
hyn y gall disgyblion ei wneud i atal bwlio. Mae’r fframwaith ABCh a rhannau eraill
o’r cwricwlwm yn gyfrwng hanfodol ar gyfer trafod y materion sy’n gysylltiedig â
bwlio; gellir dewis llenyddiaeth, digwyddiadau hanesyddol neu faterion cyfoes er
mwyn atgyfnerthu’r ymagwedd wrth-fwlio [gweler Rhan 4]. Gellid defnyddio
cytundebau cartref-ysgol i amlygu’r ffaith fod polisi yn bodoli, ynghyd â’i
egwyddorion hanfodol.   
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20. Dylid defnyddio camau uniongyrchol i atgoffa disgyblion bod bwlio yn
annerbyniol ac na chaiff ei ganiatáu. Yn aml, bydd difrod, anaf neu ladrad a
digwyddiadau eraill yn gofyn am ymateb cadarn. Yn yr achosion mwyaf difrifol,
mae’r broses o sicrhau bod rhieni’n gysylltiedig ar y cychwyn yn hanfodol, ac
mae’n bwysig cofio y byddant, o bosibl, am gysylltu â’r heddlu os oes angen.
Cadwch gofnodion manwl gywir o ddigwyddiadau – ac ymateb yr ysgol – er
mwyn helpu â gweithrediadau ac er mwyn diogelu’r ysgol rhag camau cyfreithiol.

21. Mae’n hanfodol bod camau dilynol yn cael eu cymryd ar ôl y digwyddiad er
mwyn sicrhau nad yw’r bwlio wedi ailddechrau. Gwnewch hyn o fewn tua
phythefnos, ac eto o fewn yr hanner tymor dilynol. Mewn llawer o achosion,
mae’r bwlio yn debygol o stopio yn syth ar ôl ymyrryd. Fodd bynnag, dengys
ymchwil y gall bwlio fod yn ddidrugaredd a gallai ailddechrau. Os bydd disgyblion
yn ymwybodol o gamau dilynol, mae’n annhebygol y byddant yn dechrau bwlio
eto. 

Cam 3 – Monitro

22. Wrth fonitro’r polisi, bydd aelod allweddol o staff yn nodi’r cynnydd ac yn
galluogi camau dilynol, a fydd yn dangos a yw’r polisi yn wirioneddol effeithiol.
Nodwch yn glir o dan ba amgylchiadau y dylid defnyddio cofnodion at ddibenion
monitro, pa mor hir y cânt eu cadw a phwy ddylai gael mynediad iddynt.

23. Mae’n hanfodol defnyddio dulliau atgoffa rheolaidd ar ôl lansio polisi. Gall
polisi â phroffil isel gael ei anghofio’n gyflym, ac mae angen sicrhau bod
disgyblion newydd yn cael eu gwneud yn ymwybodol o’r polisi yn ystod
blynyddoedd dilynol. Dylai ysgolion fod yn ymwybodol o’r temtasiwn i
ddefnyddio bodolaeth polisi gwrth-fwlio i wadu’r ffaith bod bwlio yn digwydd.
Wrth fonitro effeithiolrwydd y polisi, dylid ceisio safbwyntiau’r disgyblion ar
effeithiolrwydd y polisi. Dylid nodi unrhyw feysydd lle gwelir problemau parhaus,
a lle mae angen gwaith pellach.

Cam 4 – Gwerthuso 

24. Defnyddiwch ddata o’r broses fonitro ac adborth a ddarperir gan staff,
teuluoedd, disgyblion a llywodraethwyr i adolygu a diweddaru’r polisi – o leiaf
unwaith yn ystod pob blwyddyn ysgol. Gallai darparu adroddiad i lywodraethwyr,
rhieni a staff bob tymor fod yn ddefnyddiol. Ar ôl blwyddyn, bydd ysgolion, fel
arfer, yn canfod bod:

• staff yn fwy gwyliadwrus ac yn fwy ymatebol i fwlio

• llai o ddisgyblion yn nodi eu bod yn cael eu bwlio neu eu bod yn bwlio eraill

• mwy o ddisgyblion yn dweud na fyddent yn ymuno yn y broses o fwlio
rhywun arall

• mwy o ddisgyblion yn hysbysu aelod o staff petaent yn cael eu bwlio 

25. Weithiau bydd pob dangosydd yn gadarnhaol; weithiau ceir canlyniadau
cymysg. Mae’r broses o godi ymwybyddiaeth yn cynyddu dealltwriaeth y
disgyblion ac yn eu gwneud yn fwy tebygol o nodi digwyddiadau. Gellir gweld
cynnydd dros dro yn yr achosion a nodir hyd yn oed. Mewn ysgolion cynradd,
bydd yr achosion o fwlio yn gostwng fel arfer o fewn blwyddyn i weithredu’r
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polisi. Gallai gymryd yn hwy (dwy neu dair blynedd) mewn ysgolion uwchradd.
Dylai’r newid fod yn gadarnhaol yn y tymor hir os bydd ysgolion yn parhau i
weithio drwy bob cam o’r broses.  

Bwlio y tu allan i’r ysgol

26. Nid yw ysgolion yn uniongyrchol gyfrifol am fwlio sy’n digwydd oddi ar dir
yr ysgol. Mewn dyfarniad Llys yn 2000, dyfarnwyd bod dyletswydd gofal y
pennaeth dros atal achosion cyffredinol o fwlio dim ond yn berthnasol o fewn tir
yr ysgol, er y gallai methiant i gymryd camau disgyblu i wrthsefyll ymddygiad
niweidiol y tu allan i'r ysgol olygu bod yr ysgol yn torri ei dyletswydd gofal o dan
gyfraith gwlad (Leah Bradford-Smart v Cyngor Sir Gorllewin Sussex). Mae llawer o
fwlio yn digwydd y tu allan i gatiau’r ysgol, ac wrth deithio i’r ysgol ac o’r ysgol.
Oherwydd natur wledig llawer o ardaloedd yng Nghymru, a dalgylchoedd eang
nifer o ysgolion, mae llawer o ddisgyblion yn cymryd bysiau i mewn i'r ysgol sy'n
rhoi mwy o botensial ar gyfer achosion o fwlio y tu allan i'r ysgol. Gallai’r rhai sy’n
bwlio fod yn ddisgyblion yn yr ysgol, disgyblion mewn ysgolion eraill, neu bobl
nad ydynt yn ddisgyblion ysgol. 

27 Dylai polisi gwrth-fwlio’r ysgol annog disgyblion i beidio â dioddef mewn
distawrwydd. Pan fydd disgybl yn adrodd achos o fwlio sy’n digwydd oddi ar dir
yr ysgol, gellir cymryd amrywiaeth o gamau:

• siarad â’r heddlu lleol am broblemau ar strydoedd lleol (ceisiwch sicrhau
presenoldeb yr heddlu mewn mannau lle ceir problemau os oes angen)

• siarad â’r cwmni cludiant am fwlio ar fysiau neu drenau a rhoi cyngor i yrrwyr
ar sut i gofnodi digwyddiadau

• dosbarthu uwch-ddisgyblion i fysiau sy’n agos at ble maent yn byw

• gweithredu system "ffrindiau" ar fysiau lle mae disgyblion hŷn yn cofnodi
achosion i aelodau penodol o staff yr ysgol 

• ystyried cysylltu â rhieni neu aelodau o’r gymuned leol

• siarad â phennaeth ysgol arall y mae eu disgyblion yn bwlio oddi ar dir yr ysgol

• llunio llwybrau diogel i’r ysgol, a hysbyswch ddisgyblion ynglŷn â hwy
(meddalwedd ar gael o Map IT Ltd 01487 813745)

• siarad â disgyblion ynglŷn â sut i osgoi neu ddelio â bwlio y tu allan i’r ysgol.
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RHAN 2

Bwlio: Profiadau disgyblion

Mae’r rhan hon yn darparu gwybodaeth am:

• Natur bwlio

• Pwy sy’n ymwneud â bwlio – ac ym mhle

• Y risg a wynebir gan y rhai a gaiff eu bwlio

• Agweddau disgyblion tuag at fwlio

• Bwlio oherwydd hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol neu anabledd 

• Bwlio drwy anfon negeseuon testun ar ffonau symudol

Natur bwlio

1. Defnyddir llawer o ddiffiniadau o fwlio, ond mae’r mwyafrif yn ystyried ei fod:

• yn weithred niweidiol yn fwriadol (gan gynnwys ymddygiad ymosodol)

• yn cael ei ailadrodd yn aml dros gyfnod o amser (tra’n cydnabod y gall hyd yn
oed un digwyddiad unigol adael y disgybl wedi’i drawmateiddio ac yn pryderu
y bydd hyn yn digwydd eto yn y dyfodol)  

• yn anodd i ddioddefwyr amddiffyn eu hunain rhagddo

Mae persbectif disgyblion unigol ar yr hyn y mae bwlio yn ei olygu hefyd yn
elfen allweddol i’w hystyried.

2. Ceir sawl math o fwlio, ond tri phrif fath yw:

• corfforol – bwrw, cicio, cymryd eiddo, aflonyddwch neu drais rhywiol

• llafar – galw enwau, sarhau, gwneud sylwadau tramgwyddus

• anuniongyrchol – lledaenu storïau cas am rywun, eithrio o grwpiau
cymdeithasol, gwneud rhywun yn destun storïau maleisus, anfon negeseuon
e-bost neu negeseuon ar ffonau symudol sy’n faleisus 

3. Galw enwau yw’r math uniongyrchol mwyaf cyffredin. Gallai hyn ddigwydd
oherwydd nodweddion yr unigolyn, ond gall disgyblion ddioddef pobl yn galw’n
enwau cas arnynt oherwydd eu tarddiad ethnig, eu cenedligrwydd neu lliw eu
croen; cyfeiriadedd rhywiol (neu ganfyddedig); neu ryw fath o anabledd. [gweler
Rhan 4] Gall aflonyddu hefyd gynnwys bwlio plant sy’n dod o rannau eraill o’r
Deyrnas Unedig, neu hyd yn oed rhannau eraill o Gymru. Gall achosion o alw
enwau ddigwydd pan fydd gan ddisgybl dafodiaith neu acen sy’n wahanol i’r rhan
fwyaf o’r disgyblion yn y dosbarth neu’r ysgol. 

4. Gall unrhyw blentyn gael ei fwlio, ac er na ddylid defnyddio unrhyw rai o’r
nodweddion hyn fel esgusodion, gall rhai ffactorau arbennig wneud achosion o
fwlio yn fwy tebygol:
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• prinder ffrindiau agos yn yr ysgol

• bod yn swil

• amgylchedd teuluol goramddiffynnol

• ymddwyn mewn ffordd amhriodol, ymyrryd neu fod yn ‘niwsans’

• meddu ar dalent yn ifanc

• bod yn wahanol mewn rhyw ffordd amlwg – fel siarad ag atal dweud

• meddu ar Anghenion Addysgol Arbennig neu anabledd

• nam corfforol, meddyliol neu synhwyraidd

• craith neu anffurfiad ar yr wyneb neu’r corff

• salwch meddwl

• cael cyflwr meddygol tymor hir fel clefyd siwgr neu asthma

• nodweddion corfforol, fel bod yn denau neu dros bwysau. Gall gwahanol
gyfnodau o aeddfedrwydd olygu y gall unigolion fod yn ddatblygwyr cynnar
neu hwyr. Gall y ffaith eich bod yn wahanol i’r hyn a ganfyddir fel ‘norm’ gan y
grŵp cyfoed olygu eich bod yn cael eich gweld fel targed ar gyfer bwlio.   

• dod o wahanol grŵp hiliol neu ethnig i’r rhan fwyaf o’r disgyblion [gweler Rhan
4]

• cysylltiad â chrefydd

• siarad iaith wahanol i’r rhan fwyaf o’r disgyblion

• dod o bentref bach i ysgol mewn dinas neu o ddinas i ysgol mewn tref neu
bentref bach

• meddu ar nwyddau drud fel ffonau symudol neu gemau cyfrifiadurol (neu i’r
gwrthwyneb, ddim yn berchen ar y rhain)

• gwybodaeth neu amgyffred am gyfeiriadedd rhywiol plentyn sy’n wahanol i’r
mwyafrif

• cael nodweddion corfforol nad ydynt yn cydymffurfio â ffurfiau gwrywaidd
neu fenywaidd cydnabyddedig, traddodiadol

• dod o wahanol ddosbarth cymdeithasol i’r rhan fwyaf o’r disgyblion 

• tystiolaeth o dlodi

• dillad

• dod o deulu sydd â strwythurau teuluol ‘gwahanol’

• Plant sy’n derbyn Gofal neu ofalwyr ifanc.

Pwy sy’n ymwneud â bwlio – ac ym mhle

5. Dengys arolwg, a oedd yn cynnwys tystiolaeth gan 2,308 o ddisgyblion 10 i
14 oed o 5 o ysgolion cynradd a 14 o ysgolion uwchradd ar draws Lloegr ym 1997
fod bwlio yn digwydd ar raddfa eang (Ffig 1). Roedd bwlio yn cael ei weld ym
mhob ysgol, er bod cymhariaeth â gwaith cynharach yn nodi gostyngiad mewn
achosion yn ystod y 1990au.
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Ffigur 1: Achosion o fwlio mewn ysgolion (canrannau)

6. Er bod bwlio yn gallu digwydd yn ystod y daith i’r ysgol ac o’r ysgol, ee,
dwyn eiddo fel ffonau symudol neu orfodi rhywun i roi arian, mae’n fwyaf tebygol
o ddigwydd yn yr ysgol. Mae’n fwy tebygol o ddigwydd pan fo’r broses
goruchwylio yn ysbeidiol. Mewn ysgolion cynradd, mae hyd at dri chwarter yr
achosion o fwlio yn digwydd yn yr iard chwarae. Mae bwlio hefyd yn fwy tebygol
o ddigwydd yn yr awyr agored mewn ysgolion uwchradd, ond mae ystafelloedd
dosbarth, coridorau a thoiledau yn lleoliadau cyffredin hefyd.   

7. Mae bechgyn a merched yn bwlio eraill. Fel arfer, caiff bechgyn eu bwlio
gan fechgyn, (er nad dyma sy’n digwydd bob amser ac ni ddylid gwneud i fechgyn
deimlo’n "annigonol" mewn unrhyw ffordd os cânt eu bwlio gan ferched;) a chaiff
merched eu bwlio gan ferched a bechgyn. Gall plant sy’n bwlio ddod o unrhyw
fath o deulu, beth bynnag fo’u dosbarth cymdeithasol neu gefndir diwylliannol. 

8. Fel arfer, bydd un disgybl yn dechrau bwlio plentyn. Yn aml, bydd disgyblion
eraill yn bresennol. Gallai’r rhain:

• helpu i fwlio drwy ymuno yn y weithred

• helpu’r bwli drwy wylio, chwerthin ac annog

• penderfynu peidio â bod yn gysylltiedig

• helpu’r plentyn sy’n dioddef yn uniongyrchol, dweud wrth y bwlis am stopio,
neu chwilio am oedolyn.

Fodd bynnag, yn aml, ceir achosion o fwlio hefyd i ffwrdd oddi wrth ddisgyblion
eraill a dylid gwneud pob ymgais i ganfod ffyrdd o ganfod y digwyddiadau hyn. 

9. Gall rhai dioddefwyr ymddwyn yn oddefgar neu’n ostyngedig, gan roi
arwydd i eraill na fyddent yn dial petaent yn dioddef ymosodiad neu’n cael eu
sarhau. Mae’n bosibl y byddant yn elwa ar hyfforddiant mewn pendantrwydd.
[gweler Rhan 4] Gallai eraill ymddwyn yn ymosodgar, gan arwain eraill at ddial
weithiau. Mae rhai disgyblion yn fwlis ac yn cael eu bwlio; mae tua 20% o’r rhai a
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WEDI’U Ddim o Unwaith neu Weithiau Unwaith Sawl 
BWLIO gwbl ddwywaith (2-3 gwaith yr gwaith yr  

yn unig y mis) wythnos wythnos

Cyfanswm 55.5 32.3 4.3 3.8 4.1

Bechgyn 56.8 30.5 4.9 4.0 3.8

Merched 53.9 34.3 3.7 3.6 4.5

BWLIO 
ERAILL

Cyfanswm 73.4 23.7 1.3 1.0 0.6

Bechgyn 71.9 24.1 1.7 1.5 0.8

Merched 75.1 23.1 0.9 0.5 0.4
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gaiff eu bwlio yn fwlis eu hunain, er nad ydynt yn dueddol o gyfeirio eu
hymddygiad ymosodol tuag at y rhai sydd yn eu bwlio. Mae’n bosibl eu bod yn
dod o gefndiroedd teuluol trwblus ac mae’n debygol y bydd angen cymorth
arbennig arnynt. [gweler Rhan 4 a Rhan 5]

10. Mae bwlio ar lafar yn gyffredin ymysg bechgyn a merched. Mae bechgyn yn
dioddef mwy o drais corfforol a bygythiadau na merched, er bod ymosodiadau
corfforol ar ferched gan ferched eraill yn dod yn fwy fwy cyffredin. Mae merched
yn dueddol o ddefnyddio dulliau anuniongyrchol, y gall fod yn fwy anodd i’w
canfod.   

11. Mae’r achosion o fwlio yn dueddol o ostwng gydag oedran (Ffig 2)
oherwydd bod disgyblion hŷn yn datblygu sgiliau ymdopi yn ôl pob tebyg. Yn
ogystal â hyn, mae disgyblion hŷn yn cwrdd â llai o bobl sy’n gryfach yn gorfforol
na hwy. Fodd bynnag, mae agweddau’r rhai sy’n bwlio tuag at y rhai y maent yn eu
bwlio yn dueddol o ddod yn llai cydymdeimladol ar draws yr ystod oedran 8 i 15
mlwydd oed, yn enwedig bechgyn hŷn. Mae bwlio corfforol yn lleihau gydag
oedran, ond mae bwlio anuniongyrchol yn cynyddu.   

Ffigur 2: Oedrannau plant sy’n gysylltiedig â bwlio ‘2 neu 3 gwaith y mis neu’n
amlach’

WEDI’U BWLIO (Canrannau)

BWLIO ERAILL

Y risgiau a wynebir gan y rhai sy’n cael eu bwlio

12. Gall plant sy’n cael eu bwlio fod yn amharod i fynychu’r ysgol a byddant yn
aml yn absennol. Cafwyd tystiolaeth o hyn mewn astudiaeth o 128 o ddisgyblion
sy’n mynychu dwy ysgol drefol yn Ne Cymru ac sy’n absennol o’r ysgol yn gyson,
lle nododd 14.8% mai bwlio oedd y rheswm pam eu bod yn absennol o’r ysgol i
gychwyn, gyda 18.8% yn nodi bwlio fel rheswm dros eu habsenoldeb parhaus
(Reid, 1983). Mae astudiaeth meta-dadansoddol ddiweddar wedi dangos, er bod y
rhai sy’n cael eu bwlio yn bryderus yn gyffredinol ac yn gymdeithasol a bod
ganddynt ddiffyg hunan-parch yn gyffredinol ac yn gymdeithasol, fe’u nodweddir
fwy byth gan deimladau o unigrwydd ac iselder ysbryd (Hawker a Boulton, 2000).  

13. Gall plant sy’n cael eu bwlio nodi amrywiaeth o symptomau i weithwyr
proffesiynol iechyd, gan gynnwys ffitiau, llewygu, chwydu, poenau yn y breichiau
a’r coesau, parlys, goranadlu, symptomau gweledol, pen tost, poenau yn y stumog,
gwlychu’r gwely, anawsterau cysgu, hunan-niwed a thristwch (Sato et al, 1987). Gall
bwlio arwain at gyfeirio’r dioddefwr at wasanaethau iechyd meddwl arbenigol i

10

Blwyddyn 6 Blwyddyn 7 Blwyddyn 8 Blwyddyn 9 Blwyddyn 10
(10oed) (11oed) (12oed) (13oed) (14oed)

18.7 13.1 12.1 10.5 7.5

Blwyddyn 6 Blwyddyn 7 Blwyddyn 8 Blwyddyn 9 Blwyddyn 10
(10oed) (11oed) (12oed) (13oed) (14oed)

5.3 1.4 2.8 3.6 3.3



blant a phobl ifanc. Dangoswyd bod bwlio yn ffactor wrth gyflwyno 38% o bobl
ifanc i wasanaethau seiciatrig, gydag  iselder ysbryd yn cael ei ganfod yn dros 70%
o’r achosion hyn. Roedd gan hanner y bobl ifanc a oedd yn dioddef o iselder
ysbryd ar ôl iddynt gael eu bwlio hanes o niweidio’u hunain yn fwriadol hefyd
(Salmon et al, 2000). 

14. Mae’n gyffredin iawn i bobl ifanc sy’n dioddef o iselder ysbryd feddwl am
hunanladdiad ac mae rhai ohonynt yn ceisio lladd eu hunain. Yn wir, yn
ddiweddar, adroddwyd mai bwlio yw un o’r dirboenwyr mwyaf a gysylltir ag
ymddygiad hunanladdol ymhlith pobl ifanc, yn cael ei brofi gan 22% o grŵp o
bobl ifanc a aseswyd yn dilyn achosion o hunan-niwed bwriadol yn Iwerddon
(Davies a Cunningham, 1998). Ymhellach, mae’r risg o gyflawni hunanladdiad yn
sylweddol uwch ar gyfer plant sy’n ddioddef iselder ysbryd o’i gymharu â rheoli
pryderon. Mae rhywfaint o dystiolaeth hefyd sy’n awgrymu y gall bwlio gael
effeithiau hir dymor ar iechyd meddwl. Dangosodd astudiaeth ddilynol bod y rhai
a arferai gael eu bwlio yn fwy tebygol o ddioddef o iselder ysbryd a diffyg hunan-
barch yn 23 oed, o’u cymharu â chyfoedion nad ydynt wedi’u bwlio (Olweus, 1993).  

Agweddau disgyblion tuag at fwlio

15. Mae dealltwriaeth disgyblion yn amrywio gydag oedran. Gall babanod
ddrysu rhwng bwlio ac ymladd a phrofiadau cas yn gyffredinol; mae plant iau yn
datblygu dealltwriaeth fwy aeddfed. Fodd bynnag, ni ddylai anawsterau o ran nodi
achosion o fwlio ymhlith plant 4 i 7 oed atal ysgolion rhag gweithredu. [gweler
Rhan 4]

16. Mewn arolygon, nododd tua 75-80% o ddisgyblion na fyddent yn ymuno
mewn bwlio, ac y byddent am helpu plentyn sy’n cael ei fwlio. Nododd nifer llai
ohonynt y byddent yn helpu mewn gwirionedd. Mae tua un o bob pump o
ddisgyblion yn llai cydymdeimladol. Ymddengys bod merched yn fwy cefnogol i
ddioddefwyr na bechgyn, er nad ydynt o reidrwydd yn fwy tebygol o ymyrryd.  

17. Caiff teuluoedd eu hysbysu o achosion o fwlio yn amlach nag athrawon;
mae disgyblion hŷn yn llai tebygol o ddweud unrhyw beth o gwbl. Mae ‘diwylliant’
o gadw’n dawel yn bodoli; nid oes llawer o’r dioddefwyr – y rhan fwyaf o
ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd – yn dweud wrth unrhyw un mewn
awdurdod ynglŷn â’r bwlio. Canfu arolwg ym 1997 nad oedd 30% o’r dioddefwyr
wedi dweud wrth unrhyw un. Gall darparu gwasanaethau cynghori helpu
disgyblion i siarad yn gynharach. Yn aml, mae angen i athrawon a rhieni gymryd
camau i ddatgelu achosion o fwlio.

18. Mae’r rhan fwyaf o ddioddefwyr sy’n hysbysu athrawon neu rieni yn
disgrifio’r canlyniad yn un cadarnhaol. Mae angen i ddioddefwyr gael help a
chymorth. Fodd bynnag, nododd lleiafrif bach o ddioddefwyr fod y bwlio wedi
gwaethygu, yn enwedig ar ôl i’r athrawon gael eu hysbysu. Mae’n bwysig bod
honiadau o fwlio yn cael eu trin yn ddifrifol; gallai ymateb diawydd wneud y
broblem yn waeth. Gallai fod yn ofynnol i athrawon sy’n ymdrin ag achosion o
fwlio gael hyfforddiant [Rhan 1 a Rhan 4].
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Bwlio oherwydd hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd neu
gyflwr iechyd tymor hir

19. Mae bwlio hiliol yn golygu bwlio plant ar sail eu hil, lliw eu croen, eu
cenedligrwydd, eu hethnigrwydd neu eu tarddiad cenedlaethol ac mae’n cynnwys
bwlio plant Sipsiwn Romani, plant sy’n Deithwyr o dras Gwyddelig a phlant o’r
Alban, Lloegr ac Iwerddon. Mewn achosion o fwlio hiliol, caiff plentyn ei dargedu
ar sail lliw eu croen neu darddiad ethnig. Gall bwlio plentyn unigol gael effaith
negyddol ar blant eraill o’r un lliw neu ethnigrwydd, a allai ystyried eu hunain fel
targedau posibl ar gyfer bwlio tebyg o fewn yr ysgol. Mae bwlio hiliol yn debygol
o niweidio nid yn unig y dioddefwr felly, ond hefyd disgyblion o’r un grŵp, a’u
teuluoedd. 

20. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod pob aelod o staff yr ysgol yn ymwybodol
nad yw hiliaeth yr un peth â bwlio. Mae hiliaeth yn fwy eang ac yn cymryd nifer o
ffurfiau; gyda bwlio ond yn un ohonynt. Dylai polisïau gwrth-fwlio gwmpasu bwlio
ar sail hil a dylai ysgolion gael polisi Aflonyddu Hiliol a set o weithdrefnau ar gyfer
ymdrin â phob math o ddigwyddiadau. Yn Adroddiad MacPherson 1999, diffiniwyd
bwlio hiliol fel "unrhyw ddigwyddiad y mae’r dioddefwr neu unrhyw berson arall
yn ei ystyried yn hiliol". Dylid cofnodi pob achos o hiliaeth, p’un a yw wedi’i
ddosbarthu fel bwlio ai peidio, mewn cofrestr diwyddiadau hiliol, ei drin yn unol
â’r gweithdrefnau a nodwyd a’i gofnodi i’r person perthnasol yn yr AALl. 

Mae strategaethau ar gyfer ymdrin ag achosion o fwlio hiliol yn cynnwys:

• sicrhau bod polisi gwrth-fwlio’r ysgol yn cyfeirio’n benodol at aflonyddu hiliol
ac yn gyson â pholisi’r ysgol ar y maes hwn

• rhoi systemau cofnodi effeithiol ar waith, e.e., llyfr digwyddiadau yn cynnwys
enwau’r rheini a gyflawnodd y bwlio, manylion y digwyddiad a’r camau a
gymerwyd.

• bod yn ymwybodol bod hyd yn oed plant ifanc yn gallu deall canlyniadau eu
gweithredoedd

• cefnogi’r dioddefwyr

• gwrando’n ofalus ar ddisgyblion a darparu cyfleoedd iddynt fynegi eu
safbwyntiau a’u barn

• ymgymryd â gwaith aml-asiantaeth gyda’r heddlu, gwasanaethau ieuenctid,
gwasanaethau tai, gweithwyr iechyd proffesiynol, sefydliadau cydraddoldeb
hiliol ac eraill

• cynnwys rheini a’r gymuned ehangach

• enwebu aelod o’r staff i ymgymryd â’r prif gyfrifoldeb dros ymdrin â
digwyddiadau hiliol a sicrhau bod y disgyblion yn ymwybodol pwy yw’r person
hwnnw.

21. Mae bwlio rhywiol yn effeithio ar fechgyn a merched ac mae’n bwysig
cydnabod digwyddiadau sy’n gysylltiedig ag un rhyw yn ogystal ag ymddygiad
croesryw. Mae’n bwysig bod polisïau gwrth-fwlio ysgolion yn gysylltiedig â’u
polisïau amddiffyn plant a bod pob aelod o staff yr ysgol yn effro i arwyddion o
gam-drin ac esgeulustod ac yn ymwybodol y dylid cofnodi unrhyw bryderon i’r
athro a benodwyd i ddelio ag amddiffyn plant.   
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22. Mae achos o ymosodiad rhywiol a brofwyd yn debygol o arwain at wahardd
y disgybl a fu’n gyfrifol. Fodd bynnag, mewn achosion lle y mae’r rhai sy’n bwlio yn
blant ifanc, gallai’r math hwn o fwlio nodi problemau arbennig. [Gweler Rhan 4,
paragraffau 53-54]. Yn gyffredinol, nodweddir bwlio rhywiol drwy:

• galw enwau difrïol

• syllu a sylwadau ynglŷn â golwg, dengarwch, dechrau’r cyfnod aeddfedu

• cyffyrddiadau amhriodol heb wahoddiad

• ensyniadau a chynigion rhywiol

• deunydd pornograffig, graffiti â chynnwys rhywiol ei natur

• ar ei ffurf eithaf, ymosodiad rhywiol neu drais.

23. Mae strategaethau defnyddiol ar gyfer helpu i ymdrin ag ef yn cynnwys:

• cyfeirio ato’n benodol mewn polisïau gwrth-fwlio a’i gysylltu â pholisïau
amddiffyn plant 

• defnyddio arolygon i ganfod graddau a natur y broblem [gweler Rhan 3]

• cofnodi digwyddiadau mewn llyfr digwyddiadau ar wahân

• datblygu dealltwriaeth o gysylltiadau rhyw a strategaethau addas drwy
hyfforddi staff

• archwilio i rywiaeth, a bwlio rhywiol, drwy’r cwricwlwm

• cydnabod a herio cynnwys rhywiol mewn achosion o ddifrïo

• defnyddio grwpiau o’r un rhyw i archwilio materion sensitif

• sicrhau bod safle’r ysgol wedi’i oruchwylio’n dda, gan roi sylw i ardaloedd lle y
gallai disgyblion ganfod eu hunain yn ddiamddiffyn – efallai drwy ddefnyddio
teledu cylch cyfyng.

24. Mewn achosion o fwlio sy'n seiliedig ar Ryw, caiff bachgen neu ferch eu
targedu os nad ydynt yn cydymffurfio â stereoteipiau neu ffiniau rhyw
traddodiadol. Er nad oes un ffordd sengl o fod yn ferch neu'n fachgen, mae
ymchwil yn dangos y bydd plant yn cosbi'r rhai nad ydynt yn cydymffurfio â’r
stereoteipiau rhyw traddodiadol (Renold 2002). Er enghraifft, gall bechgyn gael eu
sarhau drwy gael eu galw’n 'pansan' neu’n 'ferch' ac weithiau ceir bygythiadau neu
ymosodiadau corfforol os na fyddant yn chwarae pêl-droed neu rygbi a/neu os
ydynt yn dawel, yn gweithio'n galed ac yn hoffi ysgol.

25. Mae bwlio sy'n seiliedig ar ryw, bwlio hiliol a bwlio rhywiol yn aml yn
cydblethu mewn ffyrdd penodol. Er enghraifft, mae Connolly (1998) yn disgrifio
sut y caiff rhai bechgyn o Dde Asia eu 'benyweiddio' ac y caiff rhai bechgyn Affro-
Caribïaidd eu 'rhywioli’n' agored. Mae ymchwil yn awgrymu bod bwlio sy'n
seiliedig ar ryw a bwlio rhywiol yn aml yn gorgyffwrdd lle y caiff sarhadau
homoffobig eu defnyddio i warchod rolau traddodiadol sy’n seiliedig ar ryw.

26. Mae strategaethau defnyddiol ar gyfer lleddfu bwlio sy'n seiliedig ar ryw i’w
defnyddio mewn ysgolion yn cynnwys:
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• cyfeirio ato'n benodol mewn polisïau gwrth-fwlio a chyfle cyfartal.

• cadw cofnod parhaus (gyda phlant) o'r holl achosion o sarhau a welwyd ac a
ddatgelwyd mewn un wythnos fel sail ar gyfer codi ymwybyddiaeth ac fel
pwynt cychwyn ar gyfer trafod a llunio polisi.

• archwilio materion sy'n ymwneud ag amrywiaeth, gwahaniaeth, rhywiaeth a
gwahaniaethu ar draws y cwricwlwm (ABCh ac yn enwedig Addysg Rhyw a
Pherthnasau)

• osgoi canolbwyntio ar un rhyw neu gategori rhyw yn unig (e.e. tomboi). Mae
rhyw yn berthynol a dylai unrhyw rhaglen tegwch rhywiol ganolbwyntio ar
bob bachgen a merch, a nodweddion gwrywaidd a benywaidd sy'n
ddominyddol ac yn ddarostyngol.

• archwilio pa ddelweddau gwrywiadd a benywaidd y mae'r plant eu hunain yn
dod â hwy i'r ysgol a'r delweddau rhyw dominyddol y mae'r ysgol ei hun yn eu
hadlewyrchu ar y disgyblion (e.e. effeithiau monopoli’r bechgyn ar bêl-
droed/rygbi ar bob plentyn).

• annog plant i gwestiynu categorïau rhyw a chostau a chanlyniadau’r categorïau
sy'n dominyddu  (e.e. astudiwch gyda’r bechgyn sgîl-effeithiau mathau 'macho'
o wrywdod arnynt hwy eu hunain, ar fechgyn eraill, merched ac ati.) drwy
drafod mewn grwpiau ffrindiau o'r un rhyw neu drwy ffugiaeth ac ymarferion
chwarae rôl.

• ymchwilio a chreu weithgareddau a mannau sy'n hyrwyddo’r cyfle i blant gael
y rhyddid i ymhel ag amrywiaeth o nodweddion gwrywaidd a benywaidd.    

27. Gall bwlio rhywiol hefyd gael ei gysylltu â chyfeiriadedd rhywiol. Nid oes
rhaid i ddisgyblion fod yn lesbiaid, yn hoyw neu’n ddeurywiol o reidrwydd i brofi
bwlio o’r fath. Gall y ffaith eu bod yn wahanol fod yn ddigon. Canfuwyd mewn
arolwg o 300 o ysgolion uwchradd yng Nghymru a Lloegr bod 82% o athrawon yn
ymwybodol o ddigwyddiadau bwlio ar lafar, a 26% yn ymwybodol o
ddigwyddiadau bwlio corfforol. Roedd bron pob ysgol yn meddu ar bolisïau
gwrth-fwlio, ond dim ond 6% ohonynt sy’n cyfeirio at y math hwn o fwlio. Mae
ffactorau sy’n rhwystro ysgolion rhag herio bwlio homoffobig yn cynnwys staff
dibrofiad ac anghymeradwyaeth gan rieni.  

28. Mae strategaethau ar gyfer lleihau bwlio o’r fath yn cynnwys:

• cyfeirio ato’n benodol ym mholisi gwrth-fwlio’r ysgol – er mwyn i ddisgyblion
wybod bod camwahaniaethu yn anghywir ac y bydd yr ysgol yn gweithredu

• cwmpasu’r pwnc mewn diwrnodau HMS sy’n ymdrin â bwlio yn gyffredinol

• gwarantu cyfrinachedd (yn cynnwys wrth rieni) a chyngor priodol i ddisgyblion
sy’n lesbiaid, yn hoyw neu’n ddeurywiol a’r disgyblion hynny sy’n ansicr ynglŷn
â’u rhywioldeb 

• astudio materion sy’n ymwneud ag amrywiaeth a gwahaniaeth – trafod yr hyn
y gall ysgolion a’r gymdeithas ei wneud er mwyn rhoi terfyn ar
gamwahaniaethu

• ymchwilio i ddealltwriaeth disgyblion o’r defnydd a wneir ganddynt o iaith
homoffobig – mae’n bosibl nad ydynt yn ymwybodol o’i heffaith.
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29. Mae disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig neu anableddau yn aml
yn wynebu mwy o risg o gael eu bwlio, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.
Mewn arolwg NOP o bobl ag anabledd a gomisiynwyd gan y Comisiwn Hawliau
Anabledd yn 2002, nododd 38% eu bod wedi dioddef bwlio yn eu hysgol
ddiwethaf. Yn dibynnu ar natur eu hanabledd, mae’n bosibl na fydd disgyblion yn
gallu mynegi eu profiadau mor dda â phlant eraill. Mae hon yn debygol o fod yn
anhawster arbennig i blant ag anawsterau iaith a chyfathrebu. Mae’n bosibl y gallai
plentyn sy’n cael anawsterau mewn un maes wynebu mwy o risg o ran yr
effeithiau seicolegol ac emosiynol anffodus a welir yn sgîl bwlio.  

30. Mae strategaethau yn cynnwys:

• cyfeirio at faterion o’r fath mewn polisïau gwrth-fwlio

• ystyried sut y gallai ymddygiad athrawon achosi bwlio mewn ffordd anfwriadol

• osgoi rhoi sylw diangen i wahaniaethau rhwng plant AAA ac eraill

• sicrhau bod gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth yn sensitif i’w gofynion,
gan ddysgu pendantrwydd a sgiliau cymdeithasol eraill  

• mentora gan gyfoedion a "ffrindiau"

• dysgu’r dioddefwyr i ddweud ‘na’ neu gael cymorth

• ymarferion chwarae rôl ar sut i ymdrin â gwatwar

• darparu ystafelloedd adnoddau arbennig yn ystod yr egwyl a’r awr ginio.

31. Gall disgyblion â chyflwr iechyd hir dymor, fel clefyd siwgr neu asthma,
fod yn dueddol o ddioddef bwlio, oherwydd gallai’r ffordd o fyw a’r arferion
gwahanol y mae’n rhaid iddynt eu mabwysiadu er mwyn delio â’u cyflwr eu
hynysu neu wneud iddynt ymddangos yn wahanol. Er enghraifft, yn achos clefyd
siwgr, gallai hyn olygu bod yn rhaid i ddisgyblion fwyta yn ystod gwersi weithiau
neu adael yr ystafell ddosbarth er mwyn chwistrellu eu hunain ag inswlin. Dylai’r
broses o godi ymwybyddiaeth o gyflwr o’r fath gynnwys trafodaeth ar anghenion
disgyblion.

Bwlio drwy anfon negeseuon testun ar ffonau symudol

32. Mae hon yn broblem gynyddol ac anodd ei holrhain, sy’n golygu bod angen i
ysgolion fod yn arbennig o wyliadwrus a dyfeisgar wrth geisio canfod atebion.
Dylai plant ofalu i bwy y maent yn rhoi eu rhif ffôn, a chadw cofnod o ddyddiad
ac amser unrhyw neges dramgwyddus. Mae angen i athrawon annog y rhai sy’n
derbyn negeseuon o’r fath i gadw’r negeseuon y maent yn bryderus yn eu cylch a’u
dangos i aelod o staff. Pan fydd disgyblion yn rhoi gwybod am fwlio drwy
negeseuon testun, bydd angen i’r ysgol ystyried y gŵyn o ddifrif; mae’n bosibl y
bydd angen i deulu’r plentyn gysylltu â’r heddlu hefyd. Os bu un disgybl neu fwy
yn bwlio’n gyson yn y fath fodd, neu os cafwyd bygythiad trais, bydd angen
ymdrin ag ef mewn ffordd gadarn. Mae’r un peth hefyd yn wir am negeseuon
maleisus a anfonir dros yr e-bost gan ddisgyblion eraill.  
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RHAN 3

Dod i wybod am fwlio yn yr ysgol

Mae’r rhan hon yn darparu gwybodaeth am:

Dulliau o gynnal arolygon

Dehongli a chyflwyno data

Dulliau o gynnal arolygon

1. Bydd y broses fonitro yn eich helpu i asesu cynnydd a gwerthuso eich
polisi gwrth-fwlio er mwyn i chi allu targedu’r camau gweithredu sydd eu hangen
fwyaf yn y mannau lle byddant yn fwyaf effeithiol. Gall arolygon ddatgelu:

• pa mor aml y caiff disgyblion eu bwlio

• ym mha ffyrdd y mae hyn wedi digwydd

• pa mor aml y maent wedi bwlio eraill

• pwy gaiff wybod am hyn 

• pa gamau a gymerwyd a chan bwy

• ym mha le y mae’r bwlio yn digwydd

2. Gall ysgolion ddatblygu eu holiaduron eu hunain mewn cydweithrediad â’u
disgyblion ond mae peryglon wrth gynllunio holiaduron – gan gynnwys methu â
chymharu canlyniadau’n hawdd gydag arolygon eraill 

3. Dwy enghraifft o holiaduron safonol yw:

• Holiadur Dan Olweus: Proffilio natur a graddau bwlio yn ystod y tymor
blaenorol, gan ddehongli’r bwlio yn ôl dosbarth, blwyddyn a rhyw, a chaniatáu
i ysgolion gymharu eu hunain ag eraill. Mae fersiynau ar gyfer ysgolion iau ac
ysgolion uwchradd.

• "My Life in School": nodi lefelau bwlio o fewn yr ysgol ar gyfer yr wythnos
flaenorol. Mae fersiynau ar gyfer ysgolion babanod, ysgolion iau ac ysgolion
uwchradd. Mae canllawiau ar gael.  [gweler Rhan 9]

4. Dull cyflymach a byrrach yw gweithredu arolwg samplu gyda grwpiau
penodol o ddisgyblion. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os bydd ysgolion yn
penderfynu canolbwyntio ar grŵp o ddisgyblion, megis grŵp dosbarth neu
flwyddyn sy’n achosi pryder, neu os ydynt am fesur effaith dull ymyrryd penodol
ar fwlio.

5. Un dull o nodi lleoliadau risg uchel yw darparu mapiau o’r ysgol a thir yr
ysgol i’r disgyblion, a gofyn iddynt nodi’r lleoliadau lle mae bwlio yn digwydd.
Gall disgyblion rannu ffotograffau o leoliadau yn fannau sy’n ‘ddiogel’ a mannau
‘nad ydynt yn ddiogel’ – dylid patrolio’r mannau ‘nad ydynt yn ddiogel’ yn
rheolaidd. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol wrth addasu trefniadau
goruchwylio, neu gynllunio newidiadau i amgylchedd yr iard chwarae.  
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6. Gallai cyfweliadau fod yn ddefnyddiol – yn unigol neu mewn grwpiau bach
– yn enwedig ar gyfer plant ag anawsterau dysgu cymedrol neu ddifrifol. Mae
angen i ysgolion feddwl yn ofalus ynglŷn â phwy sy’n cynnal y cyfweliadau,
oherwydd gall y berthynas rhwng y disgybl a’r person sy’n cynnal y cyfweliad
effeithio ar onestrwydd yr atebion a geir. Cynhaliwch gyfweliadau yn breifat ond
lle gall eraill weld yr un sy’n cyfweld a’r disgybl. Mae’n bosibl na fydd plant yn
dymuno ailadrodd enwau annymunol y cawsant eu galw, neu storïau sydd wedi
cael eu rhoi ar led amdanynt. Gall gwneud nodiadau yn ystod cyfweliad dynnu
sylw oddi wrth yr hyn sy’n cael ei drafod, felly cwblhewch hwy cyn gynted ag y
bydd y cyfweliad yn dod i ben.         

7. Mae cyfrinachedd yn fater anodd. Weithiau, bydd angen i’r rhai sy’n cyfweld
ddatgelu gwybodaeth i eraill. Dylent esbonio i ddisgyblion sut y gallai fod angen
iddynt ddefnyddio gwybodaeth o’r fath. Mae rhai plant yn barod i ysgrifennu am
eu profiadau mewn holiadur cyfrinachol, ond nid ydynt am eu trafod. Nid yw
cyfweliadau unigol hyd yn oed yn ddibynadwy o ran canfod a yw disgyblion
penodol yn cael eu bwlio ai peidio.

8. O ran plant iau, gellir defnyddio ffotograffau neu luniau o wahanol fathau o
fwlio i ddangos pa fath o fwlio sy’n digwydd a pha mor aml mae’r bwlio’n
digwydd. Dylai ysgolion gofio nodi terfyn amser, er enghraifft: Pa mor aml mae
pobl wedi bod yn galw enwau cas arnat yr wythnos hon? Mae AALl
Wolverhampton wedi paratoi fersiwn o’r rhestr wirio ‘My Life in School’ ar gyfer
ysgolion babanod i’w defnyddio fel rhestr ar gyfer cyfweliadau. Mae holiadur
darluniadol a luniwyd gan Smith a Levan ar gael hefyd [gweler Rhan 9].

Dehongli a chyflwyno data

9. Mae arolygon dilynol yn dangos newidiadau dros amser mewn bwlio wrth i
fentrau gwrth-fwlio gael eu gweithredu. Fodd bynnag, gall ysgolion ddisgwyl hefyd
i brofiadau bwlio disgyblion ym Mlwyddyn 9 leihau o’u cymharu â’r achosion a
brofir ym Mlynyddoedd 7 a 8. Bydd y swm yn amrywio ond (yn seiliedig ar
ffigurau cyfartalog) gallai gyrraedd 15% y flwyddyn. Cymharwch ffigurau dros
amser, ar sail yr ysgol gyfan neu rhwng grwpiau yn yr un Flwyddyn. Nodwch y
newidiadau fel canrannau os yw’r ddau grŵp yn amrywio mewn maint.   

10. Gwiriwch y tueddiadau yn erbyn unrhyw arolygon a gynhaliwyd ar draws yr
ysgol gyfan neu rhan o’r ysgol. Os ceir anghysondeb mawr rhwng faint o fwlio a
nodwyd gan ddisgyblion a nifer y digwyddiadau a gofnodwyd gan staff, bydd
angen adolygu system ymateb yr ysgol.
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RHAN 4

Strategaethau i wrthsefyll bwlio 

Mae’r rhan hon yn darparu gwybodaeth am:

• Ymagwedd ysgol gyfan

• Dulliau o ymdrin â bwlio drwy’r Cwricwlwm

• Dewis strategaethau ar gyfer lleihau’r achosion o fwlio

• Gweithio gyda dioddefwyr

• Gweithio gydag asiantaethau allanol

• Pan fydd angen mesurau llymach

Ymagwedd ysgol gyfan

1. Dylid ymdrin â bwlio fel mater i’r ysgol gyfan. Daeth ymchwil a gynhaliwyd
gyda dros 2,000 o ddisgyblion yn Sheffield ym 1994 i’r casgliad mai’r ysgolion a fu
fwyaf llwyddiannus wrth leihau achosion o fwlio oedd y rhai lle mabwysiadwyd
ymagwedd ysgol gyfan aml-ochrog. Roedd y rhain yn cynnwys: codi
ymwybyddiaeth, sicrhau bod disgyblion yn gysylltiedig â’r broses o lunio
diffiniadau a dod o hyd i atebion, gwaith cwricwlwm a gwaith ar amgylchedd yr
ysgol ac ymddygiad derbyniol ac annerbyniol. (Sharp a Smith, 1994). Lle caiff
amrywiaeth o fesurau ataliol eu mabwysiadu a lle caiff hinsawdd o ofal
cadarnhaol ei hyrwyddo, gellir lleihau’r achosion o fwlio yn sylweddol, er na ellir
byth eu dileu’n gyfan gwbl. Bydd angen i ysgolion sicrhau hefyd bod ganddynt
bolisi adweithiol clir ac effeithiol ar waith a bod y polisi hwnnw yn cael digon o
gyhoeddusrwydd.

2. Dylid trafod bwlio fel rhan o’r cwricwlwm, ond mae angen i athrawon
feddu ar strategaethau cyffredinol hefyd i ddelio â’r broblem. Dylid sicrhau hefyd
bod disgyblion yn gwybod bod ganddynt yr hawl i fynegi eu hunain a’r hyn y
dylent ei wneud os oes ganddynt broblem. Gall hysbysfyrddau mewn ysgolion
fod yn ddull defnyddiol yn y cyd-destun hwn. Er y dylent geisio gweithredu
strategaethau fel y rhai a ddisgrifir isod, mae’n bosibl y bydd ysgolion yn cael bod
angen mesurau cryfach yn yr achosion mwyaf difrifol a pharhaus.

3. Dylid dilyn rhai pwynt allweddol:

• peidiwch byth â thybio nad yw achosion o fwlio yn digwydd yn eich ysgol

• peidiwch byth ag anwybyddu achosion o fwlio a amheuir 

• peidiwch â gwneud rhagdybiaethau cynamserol

• gwrandewch yn ofalus ar bob ochr – nid yw’r ffaith bod sawl disgyblion yn
dweud yr un peth yn golygu o reidrwydd eu bod yn dweud y gwir

• mabwysiadwch ymagwedd datrys problemau sy’n symud disgyblion ymlaen
oddi wrth gyfiawnhau eu hunain

• sicrhewch eich bod yn gweithredu camau dilynol, gan wirio nad yw’r bwlio
wedi ailddechrau.  
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4. Mae’n bosibl y bydd angen i ddisgyblion sy’n bwlio’n barhaus gael cymorth
ychwanegol neu driniaeth [gweler Gweithio gydag Asiantaethau Allanol, ar
ddiwedd y Rhan hon]. Fodd bynnag, lle nad yw strategaethau eraill yn datrys y
broblem, gellir cyfiawnhau gwaharddiad parhaol yn yr achosion mwyaf difrifol a
pharhaus, yn enwedig pan fod trais yn gysylltiedig.

Dulliau o ymdrin â bwlio drwy’r Cwricwlwm

5. Gellir nodi enghreifftiau o fwlio a’i effeithiau a’u hatgyfnerthu drwy lawer o
feysydd yn y cwricwlwm. Mae Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn faes
allweddol ond mae meysydd eraill yn cynnwys: Cymraeg; Saesneg; Drama; Hanes;
Addysg Grefyddol.

Y prif amcan fydd:

• codi ymwybyddiaeth ynglŷn â bwlio a’r polisi gwrth-fwlio

• cynyddu dealltwriaeth o’r rhai sy’n dioddef, a helpu i ddatblygu ethos gwrth-
fwlio

• addysgu disgyblion sut i reoli eu cydberthnasau gydag eraill mewn ffordd
adeiladol.

6. Drwy’r cwricwlwm, mae’n bosibl archwilio materion fel:

• Pam fod pobl yn bwlio eraill?

• Beth yw effeithiau bwlio ar y rhai sy’n cael eu bwlio, y bwlis, a’r rhai sy’n gwylio
eraill yn cael eu bwlio?

• Beth gallwn ei wneud er mwyn stopio bwlio?

Fodd bynnag, yn ogystal â defnyddio’r cwricwlwm i archwilio bwlio a’i effeithiau,
gellir cymryd cyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol eraill i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r
materion hyn. Er enghraifft, gall gwasanaeth y bore fod yn fforwm effeithiol ar
gyfer codi ymwybyddiaeth.

7. Mae llawer o fideos ar gael bellach sy’n rhoi darlun o fwlio, er enghraifft,
"Sticks and Stones" (uwchradd) a "The Trouble with Tom" (cynradd). Gall
ddisgyblion archwilio persbectifau’r gwahanol gymeriadau ac awgrymu
strategaethau gwrth-fwlio. 

8. Mae llawer o grwpiau theatr mewn addysg lleol yn cyflwyno gweithdai sy’n
archwilio bwlio yn fanwl ac yn ymarfer strategaethau ataliol. Mae’r llu o adnoddau
sydd ar gael yn cynnwys:

• y fideo "Only playing, Miss" (anabledd ac ethnigrwydd)

• "The Heartstone Odyssey", llyfr gyda gweithdai hyfforddiant a dawns
cysylltiedig (bygythiadau a thrais hiliol)

• CD-ROM ryngweithiol sy’n archwilio i fwlio, yn codi problemau i’w datrys ac
yn galluogi disgyblion i geisio atebion amgen a gweld canlyniadau eu
dewisiadau [gweler Rhan 9].

9. Ar ôl defnyddio detholiad o ddeunyddiau, nododd hyd at 60% o
ddisgyblion cynradd ac uwchradd eu bod yn fwy gofalus yn eu hymddygiad tuag
at eu cyfoedion. Dywedodd disgyblion a oedd wedi dioddef bwlio eu bod yn llai20



ofnus ac y byddent yn fwy tebygol o ddweud wrth rywun. Roedd eraill yn fwy
tebygol o roi cymorth i rywun a oedd yn cael ei fwlio. Nododd disgyblion a oedd
wedi dioddef o aflonyddwch hiliol, bod ffrindiau, drwy astudio "The Heartstone
Odyssey", wedi dechrau siarad am eu profiadau. Gostyngodd yr achosion o fwlio
tua 60% pan gafodd deunyddiau o’r fath eu defnyddio am 30-60 munud bob
wythnos am o leiaf un tymor. Fodd bynnag, heb ddulliau atgyfnerthu parhaus,
roedd bwlio wedi ailddechrau o fewn pythefnos.

10. Mae’n rhaid gofalu bod disgyblion AAA yn cael eu cynnwys yn y gwaith ar
fwlio yn y cwricwlwm mewn ffordd sy’n briodol i’w hanghenion unigol. 

Dewis strategaethau ar gyfer lleihau’r achosion o fwlio

11. Mae llawer o ysgolion yn cael bod y polisïau gorau fel arfer yn cynnwys
cyfuniad o strategaethau y gellir eu defnyddio a’u haddasu at amgylchiadau
digwyddiadau penodol. Mae un strategaeth ar ei phen ei hun yn annhebygol o roi’r
ateb llawn i’r broblem. 

12. Mae’r paragraffau canlynol yn rhestru rhai o’r strategaethau allweddol a
ddefnyddiwyd gan ysgolion i atal neu leihau’r achosion o fwlio; mae’n bosibl na
fyddant yn dal i fod yn addas os gwelwyd achosion o drais. Yn yr achosion hyn,
bydd angen cynnal asesiad yn seiliedig ar achosion penodol i weld a oes angen
gweithredu mesurau llymach. Gall strategaethau gwrth-fwlio ar gyfer disgyblion
hŷn gynnwys paratoi ar gyfer cydberthnasau pan fyddant yn oedolion. Gellir
addasu llawer o strategaethau gwrth-fwlio ar gyfer disgyblion hyˆn i’w defnyddio
ar gyfer disgyblion iau. Gellir eu haddysgu i fod yn bendant ac i weithio mewn
ffordd gydweithredol; mae rhai ysgolion wedi addysgu sgiliau cyfryngu neu
ddatrys anghydfodau i ddisgyblion ifanc.   

Gwaith Grŵp Cydweithredol – o 5 oed

13. Pan gaiff hyn ei integreiddio i mewn i arfer ystafell ddosbarth arferol, gall
disgyblion:

• astudio materion a dadleuon drwy ystyried gwahanol safbwyntiau   

• bod yn fwy goddefgar tuag at eraill ac yn fwy parod i wrando

• ymddiried yn y rhyw arall a’r rhai o grwpiau ethnig eraill

• dod yn fwy integredig i mewn i’r grŵp cyfoedion

14. Mae plant yn cydweithio ar dasgau a rennir, sy’n gofyn am gydweithredu ac
atebolrwydd unigol. Er enghraifft, mae grwpiau mewn grwpiau ‘arbenigol’ yn
cynnal ymchwil i mewn i agweddau ar bwnc. Yna, mae’r ‘arbenigwyr’ yn dychwelyd
at y grŵp ‘cartref’ er mwyn addysgu ei gilydd ac i gynhyrchu darn o waith ar y cyd.
Yn y sesiwn lawn derfynol, rhoddir adroddiad i’r plant ar y dasg y maent wedi’i
chwblhau, neu’r ffordd y maent wedi cydweithio, neu’r ddau.  

15. Mae amrywiadau yn cynnwys ymarferion ennyn ymddiriedaeth, gemau
cydweithredu, gweithgareddau datrys problemau, grwpiau trafod, chwarae rôl ac
ymarferion ffugio. Mae gan bob un o’r rhain agweddau hanfodol cyffredin:

• disgyblion yn cydweithio ac yn helpu ei gilydd, gan reoli’r gwrthdaro o fewn y
grŵp 
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• mae tasgau sy’n gofyn am ymdrech fel grŵp

• plant yn rhannu gwybodaeth ac yn rhannu gwaith wrth weithio tuag at nodau
cyffredin 

• rolau yn amrywio o fewn grwpiau: arwain, cofnodi, datrys problemau, rhoi
trefn ar bethau

16. Drwy weithio fel cydweithwyr, mae cydberthnasau weithiau yn datblygu yn
gyfeillgarwch gwirioneddol. Gall y rheini a allai ddioddef bwlio gael eu cynnwys
mewn grwpiau gwaith gyda phlant eraill nad ydynt yn eu difrïo nac yn cymryd
mantais ohonynt. Mae hyfforddiant a llawlyfrau ar gael.  [gweler Rhan 9]

Amser mewn Cylch – o 5 oed

17. Clustnodir amser bob wythnos i athrawon a disgyblion eistedd mewn cylch
a chymryd rhan mewn gweithgareddau, gemau a thrafodaeth bleserus. Fel arfer,
bydd yr awyrgylch cadarnhaol a gynhyrchir yn y cylch reoledig yn lledaenu i
feysydd eraill o weithgaredd yn yr ystafell ddosbarth. Amser mewn Cylch:

• yn creu gofod diogel i archwilio materion sy’n peri pryder

• yn hyrwyddo amgylchedd lle caiff perthnasau cadarnhaol eu cadarnhau a’u
meithrin

• yn archwilio cydberthnasau gydag oedolion a chyd-ddisgyblion

• yn creu awyrgylch lle gellir trafod materion sensitif

• yn gwella cyfathrebu effeithiol

• yn cadarnhau cryfderau ac yn gwella hunan-barch pob aelod.

18. Mae’r cylchoedd yn para 20-30 munud, ar ddechrau neu ddiwedd y sesiwn.
Mae cyfranogwyr yn gwrando’n ofalus, yn edrych i lygaid ei gilydd ac yn mynd i’r
afael â phroblemau penodol – er enghraifft, cydberthnasau, dicter, ymladd a
bwlio.  

19. Mae’r athro a’r disgyblion yn cytuno ar reolau syml, cadarnhaol sy’n annog y
grŵp i:

• canolbwyntio ar eu teimladau eu hunain a theimladau eraill

• gwrando ar ei gilydd a bod yn oddefgar tuag at safbwyntiau eraill

• dysgu i gymryd eu tro

• trafod materion anodd drwy ddefnyddio ymagwedd datrys problemau.

20. Mae rhoi’r dull hwn ar waith yn gofyn am drefn dda a chysylltiadau â
strategaethau bwlio eraill. Mae angen i’r staff dderbyn hyfforddiant, er enghraifft,
gan seicolegwyr addysgol neu gynghorwyr. Mae rhai llawlyfrau ardderchog ar gael.
[gweler Rhan 9]

Cylch Ffrindiau – o 5 oed

21. Fe’u gelwir weithiau yn ‘Gylchoedd Cymorth’, ac maent yn adeiladu
cydberthnasau o amgylch disgybl diamddiffyn. Yn gyntaf, rhaid esbonio’r dull i’r
disgybl hwnnw a’r rhieni, y mae eu cytundeb a’u cefnogaeth yn hanfodol. Nod y
cylchoedd yw: 22



• gwella’r graddau y caiff y disgybl ei dderbyn a’i gynnwys

• helpu’r disgybl i wneud ffrindiau y tu mewn neu’r tu allan i’r Cylch

• cynyddu dealltwriaeth o deimladau ac ymddygiad y disgybl.

22. Mae’r dosbarth yn cwrdd ag oedolyn hyfforddedig, er enghraifft cynghorwr
neu seicolegydd addysgol sy’n esbonio ei fod yn anarferol siarad yn y ffordd hon
am ddisgybl nad yw’n bresennol, ond yn egluro bod y disgybl wedi cytuno i’r
drafodaeth. Yna, mae’r dosbarth yn:

• disgrifio’r disgybl – dim ond pethau cadarnhaol y gellir eu nodi

• rhestru pethau ynglŷn â’r disgybl y maent yn eu cael yn anodd

• trafod sut y byddent yn teimlo ac yn ymddwyn petaent yn cael eu hynysoli
neu eu hallgáu’n gymdeithasol 

• ystyried sut y gallent helpu – bydd disgyblion yn ôl pob tebyg yn llunio dau
ateb clir: cynnig cyfeillgarwch a dod o hyd i ffyrdd o gadw’r disgybl ar y
trywydd iawn

• nodi beth allai rwystro’r disgybl rhag newid

• gwirfoddolwr i ffurfio Cylch Ffrindiau’r disgybl (rhwng chwech ac wyth o
ddisgyblion).

23. Yn fuan wedi hynny, cynhelir cyfarfod cyntaf y Cylch Ffrindiau sy’n cynnwys
y disgybl dan sylw. Trafodir y rheolau sylfaenol a chaiff y nodau ar gyfer ei helpu i
wneud ffrindiau a newid unrhyw ymddygiad negyddol eu hegluro. Yn eu tro, mae
aelodau’r cylch yn esbonio pam eu bod wedi gwirfoddoli. Mae’r arweinydd yn
gofyn ‘Beth rydym yn ei hoffi ac yn ei werthfawrogi am y person hwn?’ a chaiff yr
ymatebion eu nodi’n ysgrifenedig. Nesaf, mae’r arweinydd yn gofyn yn ofalus am
ymddygiad negyddol y disgybl. Mae’r grŵp yn trafod syniadau am strategaethau ar
gyfer helpu’r disgybl ac yn eu cofnodi a’u blaenoriaethu. I orffen, mae aelodau’r
cylch yn dewis enw ar gyfer eu grŵp a chaiff cyfarfodydd wythnosol dilynol 30 i
40 munud o hyd eu trefnu.

24. Mae arweinwyr profiadol yn aml yn nodi graddau’r cymorth a gynigir gan
aelodau’r cylch a’u medrusrwydd wrth ddyfeisio strategaethau ymarferol. Mae
astudiaethau achos yn cadarnhau bod hwn yn ddull hyblyg a chreadigol o ffurfio
cydberthnasau cadarnhaol gyda chyfoedion. Mae Newton a Wilson yn rhoi
arweiniad cam wrth gam i’r dull ac yn rhestru’r adnoddau sydd ar gael [gweler
Rhan 9]. Mae hyfforddiant yn hanfodol.

Bod yn "ffrind" – o 9 oed

25. Mae bod yn "ffrind" yn golygu neilltuo disgyblion penodol sydd wedi
gwirfoddoli i ‘fod gyda’ neu ‘bod yn ffrind’ i gyd-ddisgyblion sydd wedi’u cyfeirio
gan athrawon.

Mae angen i "ffrindiau":

• meddu ar rinweddau personol cyfeillgar  

• rhoi cymorth gyda phroblemau emosiynol a chymdeithasol – bod yn ddisgybl
newydd yn yr ysgol, anawsterau yn gwneud ffrindiau, gofid oherwydd gwahanu
neu golled, bwlio neu allgáu cymdeithasol   
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• rhedeg clybiau ar ôl ysgol sy’n cynnig cyfeillgarwch a gweithgareddau i gyd-
ddisgyblion a fyddai, fel arall, yn teimlo’n druenus ac yn unig

• gallai rhannu anhawster cyffredin – er enghraifft profedigaeth neu anabledd –
efallai sefydlu grŵp cymorth. Er enghraifft, gellir dod â phlant byddar at ei
gilydd i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau arwyddo.

26. Mae’r disgyblion sy’n cael cymorth ffrind yn teimlo’n fwy cadarnhaol am eu
hunain ar ôl cael rhywun i siarad â hwy ynglŷn â’u problemau. Mae’r ffrindiau yn
teimlo’n fwy hyderus ac yn gwerthfawrogi pobl eraill yn fwy. Mae’r ysgol yn dod
yn fwy diogel a gofalgar wrth i gydberthnasau wella’n gyffredinol. Mae angen i’r
ffrindiau gael hyfforddiant mewn gwrando, pendantrwydd ac arweinyddiaeth.
Bydd angen iddynt hefyd dderbyn cymorth gan oedolion hyfforddedig fel
seicolegwyr addysgol, cynghorwyr ac ymgynghorwyr ABCh er mwyn sicrhau na
chânt eu trawmateiddio gan yr hyn y byddant yn ei glywed neu yn ei ddysgu.

Cynghorau ysgol – disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd

27. Diben cynghorau ysgol yw galluogi disgyblion i drafod unrhyw fater sy’n
gysylltiedig â rhedeg a rheoli’r ysgol o ddydd i ddydd ac sydd o ddiddordeb
iddynt neu sy’n achosi pryder iddynt yn ogystal â phroblemau ac achosion o
wrthdaro sydd angen eu datrys o bosibl. Mae ganddynt werth ehangach hefyd
mewn ymateb i Erthygl 12 Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn o ran sicrhau bod
gan blant a phobl ifanc yr hawl i roi eu barn ar yr hyn y dylid ddigwydd pan fod
oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt a bod eu barn yn cael ei
hystyried. Felly, mae ganddynt rôl hollbwysig i’w chwarae yn y broses o ddatblygu
polisïau gwrth-fwlio ysgolion – mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

28. Un o fuddiannau ychwanegol cynghorau ysgol yw’r hyder a roddir i
unigolion drwy fod yn rhan o’r cyngor a chael profiad o ddinasyddiaeth
weithredol ac wrth wneud penderfyniadau realistig. Gallai hyn helpu i ddatblygu
hunan-hyder a sgiliau cymdeithasol er mwyn rhwystro unrhyw un rhag dioddef
achosion o fwlio neu fel arall, gallai godi ymwybyddiaeth o anghenion eraill er
mwyn rhoi help a chymorth i’r rheini a allai ddioddef bwlio.  

Ymagwedd y Grŵp Cymorth – o 9 oed

29. Gelwir yr ymagwedd hon hefyd yn ymagwedd ‘Dim Bai’. Caiff grŵp cymorth
ei ffurfio ar gyfer y disgybl sy’n cael ei fwlio, sy’n cynnwys y rhai sy’n gysylltiedig
â’r bwlio, a’r rhai sydd wedi gwylio’r disgybl yn cael ei fwlio. Mae’r cyfrifoldeb dros
y newid yn gorwedd gyda’r rhai sy’n cymryd rhan yn y bwlio. Y nod cyntaf yw cael
y bwli i uniaethu â’r dioddefwr, a’r ail yw helpu i ddatrys y broblem. Mae sawl cam:

• Mae hwylusydd y grŵp yn sgwrsio â’r dioddefwr a chaiff grŵp cymorth o tua
6-8 disgybl ei sefydlu. Yn ogystal â’r disgyblion sy’n gysylltiedig â’r bwlio, gall
ffrindiau’r dioddefwr gymryd rhan.  

• Gyda chytundeb y dioddefwr, caiff ei deimladau ei hun eu cyfleu i’r grŵp.
Mae’r hwylusydd yn egluro mai’r diben yw cymryd cyfrifoldeb ar y cyd a dod o
hyd i ateb. Gofynnir am awgrymiadau ar sut i helpu, ond y prif nod yw
ymrwymiad ar y cyd i weithredu.

• Cynhelir cyfweliad â phob aelod o’r grŵp yn unigol wythnos yn ddiweddarach
er mwyn adolygu cynnydd ac adrodd yn ôl ar eu cyfraniad i ddatrys y
broblem. Cynhelir cyfweliad â’r disgybl sy’n cael ei fwlio hefyd. Er na fydd rhai
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aelodau o’r grŵp wedi cadw at eu bwriadau’n llawn o bosibl, y prif faen prawf
o ran llwyddiant yw bod y bwlio wedi stopio.

Bydd angen i’r hwylusydd dderbyn yr hyfforddiant priodol a meddu ar y sgiliau
priodol er mwyn cynnal y trafodaethau mewn ffordd sensitif ac effeithiol.

30. Dros gyfnod o ddwy flynedd, ymdriniwyd â 80% o achosion mewn ysgolion
cynradd yn llwyddiannus a heb oedi drwy ddefnyddio’r dull hwn. Mewn 14% o’r
achosion, roedd angen cynnal rhwng tri a phum adolygiad cyn i’r bwlio stopio.
Dim ond mewn 6% o’r achosion y gwelwyd bod y dioddefwr yn parhau i gael ei
fwlio. Roedd y canlyniadau mewn ysgolion uwchradd yn debyg. Am wybodaeth
bellach, gweler y cyhoeddiad gan Young [gweler Rhan 9]. 

Cyfryngu gan oedolion – o 9 oed

31. Mae dulliau yn canolbwyntio ar ddisgyblion a fu’n bwlio eraill yn rheolaidd
am beth amser, yn ogystal â’r rhai sy’n cael eu bwlio. Y nod yw sefydlu rheolau
sylfaenol a fydd yn galluogi disgyblion yn yr ysgol i gyd-dynnu. Mae sgript syml ar
gael:

• cynhaliwch ‘sgyrsiau’ unigol, byr, heb fod yn wrthdrawiadol gyda phob disgybl,
mewn ystafell dawel, heb ymyrraeth – y disgyblion sy’n bwlio gyntaf 

• cytunwch â phob un bod y disgybl sy’n cael ei fwlio yn anhapus ac y byddant
yn helpu i wella’r sefyllfa – os na allant awgrymu ffyrdd o wneud hyn, rhowch
awgrymiadau 

• sgyrsiwch yn gefnogol gyda’r disgybl sy’n cael ei fwlio – helpwch y disgybl i
ddeall sut i newid, os teimlir ei fod wedi ‘profocio’r bwlio

• gwiriwch y cynnydd wythnos yn ddiweddarach, yna cynhaliwch gyfarfod gyda
phob un o’r rhai sy’n gysylltiedig er mwyn dod i gytundeb ar ymddygiad
rhesymol, tymor hir – ar yr adeg hon, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn stopio
bwlio fel arfer

• gwiriwch p’un a yw’r bwlio yn ailddechrau neu os yw’n targedu disgybl arall

• os bydd y bwlio yn parhau, cyfunwch y dull gyda chamau eraill sydd wedi’u
targedu yn benodol ar gyfer y plentyn hwnnw, fel cynnwys y rhieni neu newid
dosbarth.

32. Mae’r ymagwedd yn llwyddiannus, o leiaf yn y tymor byr, cyhyd â bod y
broses gyfan yn cael ei gweithredu. Ni all ymdrin â phob math o fwlio ar ei phen
ei hun, ac efallai na fydd yn llwyddo yn y tymor hir oni bai y caiff yr ymagwedd ei
chefnogi gan weithdrefnau eraill, gan gynnwys rhai sy’n dangos disgyblaeth gadarn.  

33. Mae hyfforddi staff yn hanfodol ac yn gofyn am ymarfer y sgript a’r broses
drwy chwarae rôl. Mae hyfforddi mwy nag un aelod o staff (gan gynnwys staff
nad ydynt yn staff addysgu) yn rhoi mwy o hyblygrwydd ac yn osgoi sefyllfa lle
caiff un person ei deipgastio. Gellir gwahodd teuluoedd i fynychu sesiynau
hyfforddi. Gweler y Dull Rhannu Pryder [gweler Rhan 9].

Cyfryngu gan gyfoedion – o 9 oed

34. Mewn ffordd strwythurol, mae person niwtral yn helpu cyfranogwyr
gwirfoddol i ddatrys eu hanghydfod. Y nodau yw
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• galluogi’r dioddefwr a’r bwli i nodi problemau ac atebion, gan leihau’r tensiwn
rhwng cyd-ddisgyblion

• sicrhau bod pob un sy’n gysylltiedig yn gadael gydag ymdeimlad bod y
canlyniadau yn deg i’r ddwy ochr 

35. Gall cyfryngwyr cyfoedion hyfforddedig ddatrys problemau rhwng
disgyblion. Mae’r broses arferol fel a ganlyn:

• Diffiniwch y broblem: mae’r rhai sy’n cymryd rhan, yn eu tro, yn disgrifio eu
safbwyntiau – heb ymyrraeth, ond o fewn terfynau amser penodedig. Mae’r
cyfryngwr yn egluro teimladau pob un sy’n cymryd rhan ac yna’n crynhoi yr
hyn sydd wedi’i ddweud.

• Nodwch y prif faterion: wedi’u rhestru ar bapur, a’u rhannu’n faterion sy’n
cynnwys gwrthdaro a rhai nad ydynt yn cynnwys gwrthdaro

• Trafodwch opsiynau posibl: mae’r ddwy ochr yn awgrymu atebion a chaiff yr
atebion hyn eu nodi’n ysgrifenedig. Maent yn ystyried y goblygiadau i’w hunain
ac i’w gilydd.

• Trafodwch gynllun gweithredu a chytunwch arno: mae’r cyfryngwr yn gofyn pa
atebion sydd fwyaf tebygol o fodloni’r ddwy ochr. Caiff un ateb ei nodi a
llunnir cytundeb ysgrifenedig a’i lofnodi gan bawb sy’n cymryd rhan. Mae’r
ddwy ochr yn ysgwyd dwylo.  

• Camau dilynol: gwerthuswch y canlyniadau.

36. Mae ymatebion yn gadarnhaol ar y cyfan, gan arwain at ostyngiad sylweddol
mewn ymddygiad ymosodol wrth i hinsawdd yr ysgol a chydberthnasau’r
disgyblion wella. Mae arolygon wedi canfod bod hyd at 85% o gyfryngiadan yn
arwain at gytundebau parhaol. Bydd angen cynnwys yr hyfforddiant sydd ei angen
ar ddisgyblion yn y cynlluniau yn gynnar yn y broses oherwydd gall hyn fod yn
arwyddocaol iawn, yn enwedig pan roddir amser ar gyfer ymarfer. Mae angen i
staff – gan gynnwys goruchwylwyr sy’n gweithio yn ystod yr awr ginio – gael o
leiaf un sesiwn hyfforddiant mewn swydd ar ôl ysgol, a diwrnod llawn o
hyfforddiant yn ddelfrydol. Gall seicolegwyr addysgol a chynghorwyr ysgol fod o
gymorth ac mae llawlyfrau deunyddiau ar Gyfryngu rhwng Cyfoedion a Datrys
Gwrthdaro ar gael. [gweler Rhan 9]

37. Dylid cadw at yr egwyddorion arfer da canlynol:

• Caiff hunan-barch plant a phobl ifanc ei hyrwyddo

• Mae projectau yn cynnwys ymrwymiad gweithredol gan fwy nag un aelod o
staff

• Cedwir cyfrinachedd  

• Sefydlir amcanion a rheolau sylfaenol clir ar gyfer pob agwedd ar y project,
drwy drafod a chytuno arnynt

• Sefydlir meini prawf ar gyfer dewis cefnogwyr ymysg cyfoedion

• Hysbysir rhieni am y project a chyfranogiad eu plant.
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Cymorth gan gyfoedion – disgyblion ysgolion cynradd ac
uwchradd

38. Mae’r dulliau hyn yn cyfuno’r broses o fod yn ffrind a’r broses gyfryngu gyda
disgyblion yn cynnig cyngor i gyd-ddisgyblion sy’n gofidio. Maent yn cynnwys
proses cyfeirio gan oedolion, gwasanaeth galw i mewn ar amseroedd penodol,
gwaith gyda grwpiau tiwtorial, ac arsylwi disgyblion diamddiffyn yn ystod
amseroedd cinio ac amser egwyl. Mewn rhai systemau, gweithredir llinell gymorth
gan ddisgyblion. Mae’r sgiliau sydd eu hangen yn debyg i’r rhai sydd eu hangen ar
gyfer cyfryngu rhwng cyfoedion.   

39. Yn nodweddiadol:

• codir ymwybyddiaeth ynglŷn â natur y cynllun gyda staff a disgyblion.

• cynhelir dadansoddiad o’r anghenion er mwyn canfod pa faterion penodol y
dylai’r cynllun fynd i’r afael â hwy

• cynhelir proses recriwtio a dewis ar gyfer y cyfoedion sy’n rhoi cefnogaeth.
Gall hyn gynnwys enwebu cyfoedion, a/neu gymysgedd o wirfoddoli a
chyfweliadau/proses ddewis. Er mwyn ystyried manteision ac anfanteision y
gwahanol dulliau o ddewis, gweler Cowie a Wallace (2000) [gweler Rhan 9]

• mae’r cyfoedion a ddewisir yn ymgymryd â hyfforddiant, gan gynnwys sgiliau
gwrando a chyfathrebu, technegau ar gyfer helpu eraill, cyfrinachedd a
chwarae rôl. Dylid cynnal yr hyfforddiant am gyfnod o ddiwrnod o leiaf, a
dylai’r hyfforddiant gael ei gynnal gan berson priodol fel cynghorwr neu
seicolegydd cymwys – er y gall aelodau o’r staff o fewn yr ysgol feithrin sgiliau
hyfforddi.

• caiff y gwasanaeth ei hysbysebu’n eang ar draws yr ysgol, mewn gwasanaethau,
ar hysbysfyrddau, ac ati.

• caiff y cyfoedion a ddewisir gyfle rheolaidd i adrodd yn ôl mewn sesiynau
goruchwylio gydag aelod o’r staff sy’n gyfrifol am redeg y system.

40. Mae rhai ysgolion wedi nodi eu bod yn anos iddynt recriwtio bechgyn na
merched, a bod mwy ohonynt yn rhoi’r gorau iddi oherwydd pwysau gan
gyfoedion.  Mae rhai cyfoedion sy’n rhoi cefnogaeth yn nodi ffug galwadau a
chyfeiriadau, sylwadau anffafriol, achosion o genfigen, neu amheuon a fynegir
ynglŷn â’u gallu. Lle ceir lefelau uchel o ymddygiad ymosodol, gall cyfoedion sy’n
rhoi cefnogaeth ei chael hi’n anodd herio’r diwylliant bwlio. Fodd bynnag, lle ceir
systemau cymorth cyfoedion sefydledig, gall yr hinsawdd mewn ysgolion wella a
bydd y rhai sy’n cael eu bwlio yn ei chael hi’n haws dweud wrth berson arall.     

41. Y dybiaeth ddiweddaraf ymysg rhai arbenigwyr yn y maes yw mai dim ond
ar lefel yr ysgol gynradd, o 9 oed ymlaen, y dylid mabwysiadu’r ymagwedd o
ganlyniad i’r problemau a amlygir uchod.

Cylchoedd Ansawdd – 11 – 18 oed

42. Mae cylchoedd ansawdd yn datblygu sgiliau sy’n uniongyrchol gysylltiedig
â’r cwricwlwm, tra’n datrys problemau sy’n gysylltiedig â bwlio. Mae pum cam:

• nodi a blaenoriaethu problemau
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• dadansoddi pob problem – canfod graddau’r broblem ac achosion posibl

• llunio ateb a chynllun gweithredu – efallai ceisio cynnal cynllun peilot bach i
weld a yw’n ymarferol 

• cyflwyno’r ateb i’r ‘rheolwyr’

• gwerthuso’r ateb a’i weithredu os yw’n bosibl – os nad yw’n bosibl, mae’n rhaid
i’r ‘rheolwyr’ esbonio’r rhesymau am hynny fel bod y cylchoedd ansawdd yn
gallu ailystyried neu symud ymlaen i faes arall sy’n achosi pryder

43. Mewn tri dosbarth sy’n defnyddio cylchoedd ansawdd, nododd 69% o
ddisgyblion eu bod wedi dod yn fwy ystyriol tuag at eu cyfoedion ac yn llai
tebygol o fwlio. Roedd disgyblion yn teimlo eu bod yn fwy abl i herio bwlio ac yn
fwy ymwybodol o bolisi’r ysgol. Nodwyd diflastod fel un o brif achosion bwlio yn
ystod amser chwarae gan un cylchoedd ansawdd, ac felly cynhaliwyd twrnament
chwaraeon. Lluniodd cylch arall gynllun ar gyfer datblygu’r iard chwarae, a’i gostio,
a gwnaeth gais llwyddiannus am arian. 

Grwpiau hyfforddi pendantrwydd  – disgyblion cynradd ac
uwchradd

44. Mewn amgylchedd diogel, cefnogol, mae disgyblion sy’n cael eu bwlio yn
siarad am eu profiadau, ac yn dysgu ac yn ymarfer ymatebion effeithiol. Maent yn
osgoi naill ai defnyddio bygythiadau neu geisio rheoli neu fygwth eraill, ac yn
cadw ymatebion yn onest ac yn dryloyw. Mae disgyblion yn teimlo’n fwy diogel
ac mewn rheolaeth, gan brofi llai o ddicter ac anobaith. Mae ymateb mewn ffordd
niwtral, ond uniongyrchol, yn tawelu’r sefyllfa.    

45. Po ifancaf yw’r disgyblion, y byrraf yw’r sesiynau a’r lleiaf yw’r grŵp 20
munud yw’r amser optimwm ar gyfer disgyblion Blwyddyn 4 neu 5, gydag
uchafswm o chwech neu wyth disgybl. Gall grwpiau ysgolion uwchradd weithio o
45 munud i awr a hanner. Drwy eistedd mewn cylch heb ddesgiau, bydd grŵp
nodweddiadol yn dysgu un dechneg bob sesiwn:

• gwneud datganiadau pendant

• gwrthsefyll ymgais i reoli a bygythiadau

• delio â galw enwau

• dianc yn ofalus oddi wrth rwystrau corfforol   

• gofyn am gefnogaeth gan rai sy’n bresennol

• hybu hunan-hyder

• aros yn ddigyffro mewn sefyllfaoedd o straen.

46. Unwaith y bydd grŵp wedi’i sefydlu, ni ddylid caniatáu i unrhyw ddisgyblion
newydd ymuno ag ef; fodd bynnag, gall disgyblion benderfynu gadael y grŵp ar
unrhyw adeg. Ystyrir grwpiau a gynhelir amser cinio fel clwb yn fwy na dosbarth
ar wahân, a gall disgyblion fod yn fwy gonest ynglŷn ag a ydynt am fynychu ai
peidio. Maent yn defnyddio eu sefyllfaoedd eu hunain i ymarfer, gan roi’r hyder
iddynt ddefnyddio’r technegau y tu allan i’r grŵp a phrofi strategaethau gwahanol.   

47. Weithiau, gallai fod yn well gweithio gyda disgyblion yn unigol yn hytrach na
threfnu grŵp sy’n cynnwys disgyblion nad ydynt wedi dioddef bwlio difrifol.
Peidiwch â chymysgu’r rhai sydd wedi dioddef gyda’r rhai sy’n ymosod arnynt.
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Dylid rheoli’r cyfarfod olaf yn ofalus er mwyn pwysleisio’r hyn y mae’r disgyblion
wedi elwa arno o’r grŵp, ond ar yr un pryd, i ddod â’r grŵp i’w derfyn.

48. Gall y dull hwn fod yn gostus o ran amser ac arian. Mae’n bosibl y bydd
angen hyfforddiant hefyd ar gyfer yr athrawon sy’n cymryd y sesiynau hyn. Mae
angen i grwpiau gyfarfod yn rheolaidd gyda’r un aelod o staff, ynghyd â llyfrau,
deunyddiau ac ystafell gyfarfod cyfforddus – lle na fydd neb yn tarfu arnynt, gan
roi lle i chwarae rôl. Gall seicolegwyr addysgol a staff ABCh gynnig hyfforddiant
neu gyfeirio disgyblion.  

Gweithio gyda dioddefwyr

49. Gall ymddygiad rhai disgyblion gyfrannu at fwlio, er nad yw hyn yn ei
gyfiawnhau mewn unrhyw ffordd. Mae rhai disgyblion yn ei chael hi’n anodd
canolbwyntio yn y dosbarth, maent yn goractif neu’n ymddwyn mewn ffyrdd sy’n
cythruddo eraill. Gallant droi’n ddig yn gyflym ac ymladd yn ôl pan fydd eraill yn
ymosod arnynt neu hyd yn oed eu profocio ychydig – ac mae’n bosibl nad yw
nifer fawr o’u cyd-ddisgyblion ac oedolion, gan gynnwys yr athro, yn eu hoffi.
Mae’n bosibl eu bod hefyd yn bwlio disgyblion gwannach.  

50. Dylai rhieni ac athrawon gydweithredu wrth nodi ymddygiad o’r fath. Mae
angen i’r disgybl feddu ar sgiliau cymdeithasol gwell; mae sgiliau pendantrwydd,
datrys gwrthdaro a rheoli straen yn werth eu datblygu. Gall ffrindiau rhoi adborth
ar ymddygiad sy’n eu cythruddo. Gall oedolion annog cyfeillgarwch o’r fath. Gallai
gweithwyr proffesiynol eraill weithio gyda’r disgybl neu’r teulu.

Gweithio gydag asiantaethau allanol

51. Mewn achosion lle nad yw disgyblion yn ymateb i strategaethau ataliol a
roddir ar waith i wrthsefyll bwlio, mae’n bosibl y bydd angen ystyried p’un a oes
ganddynt broblemau cymdeithasol, emosiynol, corfforol neu iechyd meddwl
ychwanegol y mae angen i asiantaethau allanol fynd i’r afael â hwy. Bydd sicrhau
bod cynghorwyr ysgol neu weithwyr iechyd proffesiynol yn gysylltiedig yn gynnar
yn y broses yn ddefnyddiol wrth nodi’r problemau’n gynnar. Gall nyrsys ysgol yn
enwedig chwarae rôl hollbwysig o ran yr agwedd hon oherwydd ymddengys eu
bod yn chwarae rôl niwtral o fewn yr ysgol. Proses bwysig o fewn eu rôl yw
Arolwg Iechyd Ysgolion Uwchradd a gynhelir ym mlwyddyn 7 pan ofynnir i
ddisgyblion sut maent wedi ymgartrefu i mewn i’r ysgol ac a oes unrhyw
broblemau o ran eu lles yn yr ysgol. Yn ogystal â hyn, bydd nyrsys mewn ysgolion
yn derbyn gwybodaeth gan adrannau Damweiniau ac Achosion Brys am anafiadau
corfforol neu emosiynol gwirioneddol i blant a phobl ifanc o ganlyniad i fwlio. Rôl
nyrs yr ysgol yw dilyn hynt a helynt y plant hyn yn yr ysgol gan sicrhau eu bod yn
cael y gefnogaeth lawn a bod yr ysgol wedi mynd i’r afael â’r problemau.

52. Os bydd myfyrwyr yn parhau i ofidio ac yn dioddef hwyliau isel yn dilyn
bwlio rheolaidd, dylid ystyried eu cyfeirio at gynghorwr ysgol, nyrs ysgol neu
ymarferydd cyffredinol i’w hasesu.  

53. Un math o fwlio sy’n aml yn arwydd o broblemau sy’n gofyn am sylw brys
yw tystiolaeth o ymddygiad sy’n niweidiol yn rhywiol, gan gynnwys ymosodiad
rhywiol, ymhlith plant bach. Po gyntaf y caiff y broblem hon ei nodi a’i datrys,
mwyaf tebygol y bydd modd i’r plant oresgyn y broblem. Dylai awdurdodau
addysg lleol (AALl) gytuno â phwyllgor amddiffyn plant (ACPC) eu hardal leol ar yr
ystod o ymddygiadau y dylid eu cyfeirio’n syth at y gwasanaethau cymdeithasol 29
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fel mater amddiffyn plant. Dylent weithio hefyd gydag ysgolion ac athrawon sy’n
gyfrifol am faterion amddiffyn plant er mwyn sicrhau bod polisïau amddiffyn
plant yn adlewyrchu’r cytundeb, ac yn cysylltu â pholisïau gwrth-fwlio’r ysgol.

54. Mae angen i bob aelod o staff yr ysgol barhau’n effro i dystiolaeth o
ymddygiad treisiol neu rywiol amhriodol gan weithredu’n gyflym pan fydd
pryderon amlwg yn codi. Dylid trafod unrhyw arwydd o’r fath ymddygiad gyda’r
athro sy’n gyfrifol am faterion amddiffyn plant fel y nodir ym mholisi amddiffyn
plant yr ysgol. Yna, dylai’r athro hwnnw, mewn cydweithrediad â’r swyddog a
enwebwyd o fewn yr AALl, ystyried yr angen i gyfeirio’r pryderon at yr adran
gwasanaethau cymdeithasol yn unol â’r weithdrefn y cytunwyd arni gyda’r ACPC.
Dylai swyddogion a enwebwyd o fewn AALl fod yn ymwybodol o’r amrywiaeth o
asiantaethau arbenigol sydd ar gael i roi cymorth i unigolion sy’n arddangos
ymddygiad amhriodol a’r gweithdrefnau ar gyfer cael mynediad i’r cymorth hwnnw
ynghyd â rôl yr ACPC mewn achosion o’r fath.

55. Mae bwlio hiliol yn fath arall o fwlio lle gellir sicrhau nad yw’r sefyllfa yn
gwaethygu, yn enwedig sefyllfa sy’n ymwneud â’r gymuned ehangach neu
anghydfodau rhwng teuluoedd neu grwpiau eraill, drwy sicrhau bod sefydliadau
allanol yn gysylltiedig yn ystod y camau cynnar. Gall sefydliadau cydraddoldeb
hiliol fel y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol a Chynghorau Cydraddoldeb Hiliol
gynnig cymorth a chyngor cyfreithiol a chynghori ar yr ymagweddau i’w cymryd.
Mewn rhai achosion, efallai bydd angen cysylltu â’r heddlu.   

Pan fydd angen mesurau llymach

56. Os bydd pob ymdrech i helpu’r disgyblion i roi’r gorau i fwlio yn methu,
bydd angen i ysgolion gymryd camau llymach i ymdrin â bwlio parhaus a threisgar.
Fel rhan o’u polisi disgyblu, dylai ysgolion feddu ar amrywiaeth digonol o gosbau i
ymdrin â’r math hwn o fwlio. Bydd angen iddynt sicrhau bod yr ysgol gyfan yn
ymwybodol o’r cosbau a ddefnyddir. Dylid eu cymhwyso mewn ffordd deg a
chyson. Mae’r ymagwedd raddedig posibl a awgrymir gan Suckling a Temple yn eu
cyhoeddiad "Bullying: a whole school approach" (Jessica Kingsley, 2001) fel a
ganlyn:

canlyniadau rhesymegol. Mae angen sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol bod eu
hymddygiad yn gysylltiedig â chanlyniad, gyda chanlyniadau iddynt hwy ac i eraill  

• seibiant. Symud y myfyriwr o’r grŵp, nid fel cosb, ond yn hytrach er mwyn rhoi
amser iddynt feddwl am eu hymddygiad a chynnig ateb

• gwrthod breintiau, gyda’r cyfle i waredu eich hunain

• cynllun rheoli i fyfyrwyr unigol [cyf: rhaglen cynnal bugeiliol]

• cyswllt rhieni

• cynghori

• symud y bwli i ffwrdd oddi wrth y dioddefwr (e.e. i ddosbarth arall) 

57. Os bydd pob ymgais yn methu, efallai y bydd angen gwahardd disgybl am
gyfnod penodedig neu, yn enwedig pan fo trais difrifol yn gysylltiedig, bydd gan y
pennaeth yr opsiwn o wahardd disgybl yn barhaol. Fodd bynnag, ni ddylai hyn fod

yn gam gweithredu safonol a dylid ystyried pob achos ar wahân.

30



RHAN 5

Gweithio gyda rhieni

Mae’r rhan hon yn darparu gwybodaeth am:

• cynnwys rhieni

• rhieni yn hysbysu’r ysgol o achosion o fwlio

• rhieni’r bwlis a’r dioddefwyr

Cynnwys rhieni

1. Mae cymorth gan rieni yn aml yn allweddol i lwyddiant neu fethiant
mentrau gwrth-fwlio. Er nad yw’n amlwg bob amser, mae cymeradwyaeth gan
rieni yn bwysig i blant a phobl ifanc o bob oed, ac mae rhai ysgolion wedi dysgu i
adeiladu ar hyn. Mae’r rhan fwyaf o rieni yn cefnogi mesurau gwrth-fwlio ac yn
awyddus i gymryd rhan. Mae’r broses ymgynghori yn bwysig ac yn helpu i greu
ethos lle y caiff ymddygiad cadarnhaol ei annog a lle y caiff bwlio ei ystyried yn
annerbyniol. Mae angen ystyried dulliau o gyfathrebu yn ofalus hefyd pan
ymdrinnir â rhieni nad yw’r Saesneg na’r Gymraeg yn famiaith iddynt. 

2. Fodd bynnag, ceir lleiafrif sylweddol nad ydynt yn gefnogol, sy’n dweud fod
bwlio yn rhan anochel (hyd yn oed dymunol) o dyfu i fyny ac annog plant sy’n
cael eu bwlio i ‘amddiffyn eu hunain’ yn hytrach na gofyn am gymorth. Er ei bod
yn ddealladwy ac yn gydnabyddiaeth bod bwlio yn cael ei groesawu, mae hyn yn
gwrthdaro â nod y rhan fwyaf o fentrau gwrth-fwlio sy’n ceisio annog plant i
hysbysu staff am achosion o fwlio yn hytrach na cheisio ymladd yn ôl.   

3. Mae dulliau defnyddiol yn cynnwys:

• proses ymgynghori a chyfathrebu reolaidd

• darparu gwybodaeth am natur ac effeithiau bwlio [gweler Rhan 2], drwy
arddangos posteri yn yr ysgol a defnyddio pecynnau gwybodaeth sy’n
cyflwyno canfyddiadau arolygon

• cynghori rhieni am y canlyniadau posibl os bydd eu plant yn dod ag eitemau
gwerthfawr i’r ysgol 

• llwyfannu drama y gwahoddir rhieni iddi – drama sydd eisoes wedi’i
hysgrifennu, fel "Only Playing, Miss" [gweler Rhan 4], neu un yn seiliedig ar
brofiadau’r disgyblion eu hunain (wedi’i datblygu o ymarferion chwarae rôl
mewn dosbarthiadau drama, neu enghreifftiau o arolygon)  

Rhieni yn hysbysu’r ysgol o achosion o fwlio

4. Gall rhieni gysylltu ag ysgolion, yn aml mewn gofid, i’w hysbysu bod eu
plentyn yn cael ei fwlio. Mae’n rhaid cymryd eu pryderon o ddifrif. Yn anffodus,
gallant weithiau wynebu anghrediniaeth neu elyniaeth, neu gellir gwneud iddynt
deimlo mai hwy sydd ar fai. Fodd bynnag, gellir osgoi problemau o’r fath.    
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5. Yn ôl pob tebyg, yr ysgrifenyddes, y derbynnydd neu’r athro dosbarth fydd y
pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer rheini. Mae’n bwysig bod pob aelod o staff yn
gwybod polisi’r ysgol a phryd y dylid cyfeirio rhieni at uwch aelod o staff (fel arfer
y tiwtor Blwyddyn neu rywun â chyfrifoldeb penodol dros y polisi gwrth-fwlio).
Gall darparu hyfforddiant ar gyfer rheoli gwrthdaro fod yn help i baratoi staff ar
gyfer ymdrin â rhieni.  Mae arfer da wrth ymdrin ag achosion o fwlio yn cynnwys:

• cydnabod y gallai’r rhiant fod yn ddig ac yn llawn gofid

• cadw meddwl agored – gall achosion o fwlio fod yn anodd i’w canfod, felly
nid yw diffyg ymwybyddiaeth y staff yn golygu nad oes unrhyw fwlio yn
digwydd

• cadw’n ddigyffro ac yn gydymdeimladol

• gwneud yn glir bod yr ysgol yn gofalu am ei disgyblion ac y bydd rhywbeth yn
cael ei wneud

• esbonio polisi’r ysgol, gan wneud yn siwr bod y gweithdrefnau’n cael eu dilyn

• gwneud cofnod clir o’r sgwrs a manylion y digwyddiad(au) a nodwyd gan y
rhiant, gan gynnwys y man lle y digwyddodd y bwlio, pryd y digwyddodd y
bwlio, pwy oedd yn gysylltiedig a beth arweiniodd at y digwyddiad(au).

Dylid roi ystyriaeth lawn i’r ffaith y gallai rhieni fod yn ofidus, wedi’u cynhyrfu
neu’n ddig. Fodd bynnag, nid yw’n dderbyniol i rieni fygwth neu ymosod ar staff.
Os bydd hyn yn digwydd, dylid gofyn iddynt adael yr adeilad.

6. Pan gaiff achos ei gyfeirio atynt, dylai uwch athrawon hefyd:

• gofyn am fanylion a chofnodi’r wybodaeth

• lle cafwyd achos o fwlio, gwneud apwyntiad pellach er mwyn esbonio
gweithredoedd a chanfod a yw’r bwlio wedi stopio

• cymryd camau dilynol gyda staff er mwyn sicrhau bod y camau priodol wedi’u
cymryd a bod polisi’r ysgol wedi’i weithredu

• lle cafwyd achos o fwlio, cadw cofnodion clir am y digwyddiadau a’r camau
dilynol a gymerwyd

• lle nad yw’r honiadau o fwlio wedi’u profi, mae’n hanfodol, serch hynny, gadw
cofnod clir o’r ymchwiliad.

7. Mae llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol pan fo rhaid i’r ysgol hysbysu’r
rhieni bod eu plentyn yn gysylltiedig â bwlio. Mae rhieni yn fwy tebygol o
dderbyn ymagwedd ddigyffro, sy’n dilyn canllawiau cytûn polisi gwrth-fwlio y
maent yn gyfarwydd ag ef. Mae hyn yn helpu i osgoi digio’r rhieni. Mae gofynion
penodol yn dibynnu ar p’un a yw’r plentyn dan sylw yn cael ei fwlio neu’n fwli.

8. Mae gan rieni sy’n anhapus ynglŷn â’r ffordd y mae ysgol yn ymchwilio i
achos honedig o fwlio neu’n methu â gweithredu polisi gwrth-fwlio’r ysgol hawl i
gwyno i’r corff llywodraethol.
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Rhieni bwlis a dioddefwyr

9. Dylai pob plentyn fod yn ymwybodol y bydd yr ysgol yn cysylltu â’u rhieni
os byddant yn gysylltiedig â bwlio yn yr ysgol. Lle gwahoddir rhieni’r bwli
(honedig) i drafod ymddygiad eu plentyn, gall trafodaethau o’r fath fod yn anodd
iawn. Mae’n well, felly, cynnwys rhieni mewn ffordd adeiladol yn ystod y camau
cynnar yn hytrach na phan fydd popeth arall wedi methu. Ceisiwch osgoi
defnyddio rhieni (neu fygythiad rhieni) fel ffordd o gosbi achosion o fwlio, gan fod
hyn yn tanseilio’r ethos cydweithredol y bwriedir ei ddatblygu drwy gynnwys
rhieni.     

10. Yn aml, mae ymagwedd datrys problemau yn ddefnyddiol i gychwyn: "Mae’n
ymddangos nad yw eich mab/merch a (phlentyn arall) wedi bod yn dod ymlaen
yn dda yn ddiweddar" yn hytrach na" Mae eich mab/merch wedi bod yn bwlio
(plentyn arall)". Mae gosod bai yn fwy tebygol o beri i riant ymateb yn
amddiffynnol ac yn ei gwneud yn fwy anodd i wneud penderfyniad.

11. Mae rhieni’r dioddefwr yn debygol o fod ag un prif bryder: bod y bwlio yn
stopio – ond mae’n bosibl y bydd rhai ohonynt yn dymuno i’r rhai sydd wedi
bwlio eu plentyn gael eu cosbi. Weithiau, bydd angen gweithredu mesurau cadarn
– gan gynnwys gwahardd – ond dylid nodi’n glir mewn polisïau ysgol mai dim ond
pan fetho popeth arall y dylid defnyddio’r mesurau hyn. Gall peidio â dilyn
dymuniadau rhieni ymhob amgylchiad osod pwysau ar barhad perchnogaeth y
polisi gan y rhieni. Proses ymgynghori gynhwysfawr, codi ymwybyddiaeth a
chyfathrebu yw’r ffyrdd gorau o baratoi ar gyfer sefyllfaoedd o’r fath.   

12. Lle mae’r bwlio yn amlwg wedi cael effaith fawr ar y dioddefwyr, ac efallai
eu bod yn dangos arwyddion o iselder ysbryd neu’n gwrthod mynd i’r ysgol, gallai
fod yn briodol awgrymu i’r rhieni y gallant drafod p’un a oes angen mwy o
gymorth arbenigol gyda nyrs yr ysgol, cynghorwr yr ysgol neu’r Meddyg Teulu. Pan
fo presenoldeb yn yr ysgol yn broblem, bydd gan wasanaethau lles adran addysg
yr AALl rôl allweddol i’w chwarae wrth nodi problemau ac atebion a sicrhau’r
cyswllt priodol ag asiantaethau eraill.   

13. Gall rhai honiadau o fwlio fod yn anwir neu wedi eu gorliwio. Dylid
cynnwys honiadau anwir a’r angen i beidio â chyhuddo eraill ar gam mewn
trafodaethau cyffredinol ar fwlio a dylid cwmpasu’r ffyrdd o ddelio â’r rhain ym
mholisi’r ysgol.  Beth bynnag fo hanes blaenorol y dioddefwr, dylid ymdrin â phob
honiad o fwlio yn ddifrifol ac ni ddylid ei wrthod heb wneud ymholiadau pellach.

14. Wrth ymdrin â rhieni, rhaid sicrhau bod datguddiadau disgyblion (e.e. ynglŷn
â chyfeiriadedd rhywiol) yn cael eu cadw’n gyfrinachol.
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RHAN 6

Y Tu Hwnt i’r Ystafell Ddosbarth

Mae’r rhan hon yn darparu gwybodaeth am:

• datblygu polisi iard chwarae

• hyfforddi goruchwylwyr yn well er mwyn iddynt nodi a helpu plant sy’n
wynebu risg

• gwella ansawdd amgylcheddol tir yr ysgol a’r defnydd addysgol a wneir
ohono

• gwella’r amgylchedd ar dir yr ysgol

Datblygu polisi iard chwarae

1. Dylai polisïau’r iard chwarae osod canllawiau clir ar gyfer rheoli ymddygiad
disgyblion yn ystod amseroedd egwyl ac yn ystod amser cinio.  Sicrhewch fod
pob aelod o’r staff yn gysylltiedig, yn enwedig goruchwylwyr amser cinio, yn
ogystal â disgyblion.

2. Mae proses goruchwylio effeithiol yn cynnwys cerdded o amgylch tir yr
ysgol, cynnal sgyrsiau byr gyda disgyblion a rhagweld anawsterau posibl. Dylid
archwilio unrhyw broblem a dybir mewn ffordd dawel a phrydlon. 

3. Mae angen i ysgolion feddu ar broses gyfathrebu effeithlon rhwng
goruchwylwyr a’r rhai sy’n gyfrifol am gydlynu’r polisi ar ymddygiad – a diffiniad
clir o rolau a chyfrifoldebau goruchwylwyr ac athrawon pan fyddant ar
ddyletswydd.

4. Ni chaiff awdurdod goruchwylwyr ei gydnabod bob amser, gan danseilio’r
ymdrechion i reoli ymddygiad. Mae angen iddynt gynnig gwobrwyon a rhoi
cosbau, cyfeirio digwyddiad ar gyfer camau pellach os oes angen, a gwybod am y
camau dilynol. Dylai staff addysgu roi pob cefnogaeth wrth iddynt arfer eu
hawdurdod.  

5. Mae strategaethau defnyddiol yn cynnwys:

• neilltuo arian o gronfa’r ysgol i dalu am hyfforddiant

• amser hyblyg cyfyngedig sy’n galluogi goruchwylwyr i wneud iawn am yr
amser hyfforddi

• awr ginio ychydig yn fyrrach

• goruchwylwyr hyfforddedig, profiadol yn hyfforddi gweithwyr newydd

• hyfforddiant gwell i oruchwylwyr er mwyn nodi a helpu plant sy’n wynebu
risg

• gwahodd staff goruchwyliol, yn enwedig mewn ysgolion cynradd, i ymuno â
staff addysgu mewn gwasanaethau boreol a chynulliadau ffurfiol eraill er
mwyn pwysleisio eu statws yn yr ysgol.
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6. Weithiau, bydd oedolion ond yn gallu arsylwi’r cysylltiadau rhwng

disgyblion – ni fyddant yn gallu clywed cynnwys y sgwrs. Gall ymladd neu fwlio
ymddangosiadol fod yn chwarae gwyllt neu’n ‘chwarae ymladd’, y mae rhai plant
yn ei fwynhau. Gwyliwch am:

• gwenu neu chwerthin (ond gweler isod)

• ergydion neu giciau ffug nad ydynt yn cyffwrdd â’r person arall – neu dim ond
yn ysgafn

• cymryd troeon i fod ar y top – neu redeg ar ôl y llall.

7. Mewn cyferbyniad â hynny, mae disgyblion yr ymosodir arnynt neu sy’n cael
eu bwlio’n gorfforol yn aml:

• yn gwgu, neu’n edrych yn anhapus neu’n ddig

• yn ceisio symud i ffwrdd oddi wrth y sawl sy’n ymosod arnynt

• nid ydynt yn cymryd eu tro, ac mae’r sawl sy’n ymosod yn parhau i
ddominyddu 

• yn denu sylw disgyblion eraill

8. Pan fydd plant ysgol gynradd yn ymgorffori themâu ffantasi i mewn i
chwarae ymladd, maent yn aml â golwg gas ar eu hwynebau. Mae hyn yn aml yn
peri i oruchwylwyr dybio eu bod yn ymddwyn yn ymosodol. Dylai holi’r rhai sy’n
cymryd rhan am yr hyn maent yn ei wneud mewn llais cyfeillgar egluro’r mater. Yn
draddodiadol, mae bechgyn yn fwy tebygol na merched o chwarae ymladd, ond
gallai gwahaniaeth fod yn lleihau a dylai goruchwylwyr osgoi tybio bod pob achos
o ymladd a welir ymysg merched yn ymosodol. Yn y mwyafrif o achosion, nid yw
chwarae ymladd yn troi’n ymladd ymosodol. Mae’r rhan fwyaf o blant a phobl
ifanc yn gwerthfawrogi’r gwahaniaeth ac yn gallu cadw eu hymwneud â’i gilydd yn
chwareus.

9. Gall gwybod pwy sy’n cael ei fwlio’n barhaus neu pa blentyn sy’n bwlio
wneud i oruchwylwyr fod yn fwy gwliadwrus, ond ceisiwch osgoi labelu unigolion
gyda thermau fel ‘bwli’ neu ‘un sy’n achosi trwbl’ oherwydd gall hyn arwain at
ddehongli digwyddiadau’n anghywir neu broffwydoliaeth a gaiff ei gwireddu. Lle
ceir achosion o fwlio, mae’n bosibl y gallai goruchwylwyr rhoi cardiau melyn a
coch, yn debyg i’r hyn sy’n digwydd mewn chwaraeon, er mwyn anfon disgyblion
at ardal benodol – "cell gosb". 

10. Gall rhai plant wynebu mwy o risg o gael eu bwlio os ydynt yn treulio
llawer o amser ar eu pen eu hunain, os ydynt yn or-ymostyngol neu’n ymyrryd
yng ngemau disgyblion eraill. Heb roi’r bai ar neb, bydd cydnabod hyn yn galluogi’r
goruchwylwyr i helpu. Er bod rhai disgyblion yn hapus i dreulio amser ar eu pen
eu hunain, byddai’n well gan eraill ymuno yn y gweithgareddau ond nad oes
ganddynt y sgiliau na’r hyder. Dylai goruchwylwyr helpu disgyblion o’r fath i ymuno
mewn gweithgareddau, tra’n eu rhwystro rhag tarfu arnynt. Dylid gwneud hyn
mewn ffordd gynnil er mwyn osgoi drwgdeimlad ymhlith disgyblion y mae eu
gêm, o bosibl, ar gyfer aelodau’r grŵp hwnnw yn unig. 
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11. Gall goruchwylwyr helpu disgyblion sydd heb ffrindiau i ffurfio
cydberthnasau agos drwy roi cyfleoedd iddynt fod gyda’i gilydd a rhannu
diddordebau cyffredin. Mewn un ysgol, cyfunwyd hyn gyda phroject i wella tir yr
ysgol, wrth i ddau blentyn digyfaill a oedd yn cael eu bwlio, yr oedd un o’r
goruchwyliwr yn ymwybodol eu bod yn ymddiddori mewn bywyd gwyllt, ddod at
ei gilydd i helpu creu gardd i’r ysgol.   

12. Mae’n bosibl y gallai disgyblion hŷn helpu goruchwylwyr yn ystod yr awr
ginio, mewn sefyllfa debyg i’r systemau ‘swyddogion’ traddodiadol, ond wedi’i
chysylltu, o ddewis, â’r broses o ddatblygu perthynas fentora yn hytrach na
pherthynas ddisgyblu.

Gwella ansawdd amgylcheddol tir yr ysgol a’r defnydd addysgol a
wneir ohono

13. Gallai llawer o ysgolion wella eu hamgylchedd a lleihau bwlio. Ychydig iawn
o fannau a gynigir ar gyfer gweithgareddau addysgol, cymdeithasol, corfforol a
chreadigol mewn amgylchedd gwael. Mae problemau cyffredin yn cynnwys:

• diflastod – sy’n arwain at brofocio, ymladd, neu ddifrod i’r amgylchedd

• gorlenwi – cystadleuaeth am le yn creu gwrthdaro

• ymyleiddio – gweithgareddau egnïol yn gofyn am lawer o le – gall pêl-droed
gyfyngu ar ddisgyblion eraill (merched a phlant iau yn aml)

• ynysu – gweithgareddau sy’n dominyddu yn eithrio disgyblion eraill sy’n cael
ychydig iawn o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gemau a gweithgareddau ar
raddfa lai. 

14. Dylai amgylchedd iard chwarae sydd wedi’i wella fod yn ddiogel ac yn
hawdd i’w oruchwylio, gan hyrwyddo

• hamdden pwrpasol a llai o ddiflastod

• llai o ymddygiad ymosodol ar yr iard chwarae

• mwy o chwarae dychmygus

• gwell sgiliau cymdeithasol drwy ddarparu mannau cyfarfod

• cydberthnasau a chyfathrebu mwy cadarnhaol rhwng disgyblion, athrawon a
goruchwylwyr.

Sut i wella amgylchedd tir yr ysgol

15. Pan fydd adnoddau yn caniatáu, mae’n demtasiwn prynu offer drud;
cymerwch amser i gynllunio, gan gynnwys staff a disgyblion yn y broses. Gall
llyfrau a sefydliadau fod o gymorth. [gweler Rhan 9]

16. Mae rhai syniadau y gellir eu hystyried yn cynnwys:

• ardaloedd ar gyfer gweithgareddau penodol – ardal natur, ardal ar gyfer
chwarae gemau peli neu eisteddle dan do ar gyfer sgwrsio neu ddysgu mewn
man tawel adeg tywydd braf
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• gwahanu ardaloedd - cloddiau, waliau bric neu gerrig isel, ffensys, planhigion a
newidiadau mewn lefelau

• ardaloedd aml-bwrpas – gydag arwynebedd synthetig a ffens er mwyn cadw’r
bêl o fewn yr ardal; gall iard chwarae ddyblu fel cae aml-gemau  

• llwybrau mewnol  - ar gyfer chwarae yn ogystal â cherddwyr; gallai llwybrau a
ddefnyddir yn aml fod yn eang, yn llyfn ac yn balmantog; gallai llwybrau a
ddefnyddir yn achlysurol fod yn fwy cul gydag arwynebedd fwy meddal a
cherrig camu sydd efallai’n arwain drwy ardaloedd llawn planhigion gan
gysylltu mannau chwarae â’i gilydd 

• nodweddion amrywiol sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm – ar gyfer
swyddogaethau penodol (bar cydbwysol); ar gyfer defnydd dros dro neu aml-
swyddogaethol (boncyffion); murluniau symbylol sy’n ymgorffori nodau a
thargedau ar gyfer ymarfer gemau; arwynebedd iard chwarae sy’n cynnwys
llwybrau, gemau, mapiau, afonydd, nentydd a heolydd ar gyfer ymarferion
diogelwch.

Dylai’r broses o ddatblygu unrhyw ardaloedd newydd gynnwys mynediad diogel i
ddisgyblion ag anableddau. Hefyd, dylid cynllunio ardaloedd ar wahân yn ofalus
oherwydd gallai’r rhain greu lleoliadau arunig a allai gefnogi ymddygiad sy’n
gysylltiedig â bwlio.

17. Mae agweddau aesthetig ar ddefnyddiau arwynebedd allanol ynghyd â
lliwiau, gweadedd a phatrymau yn ffordd o ysgogi plant. Dylai graddfa’r dodrefn
fod yn briodol i nifer y disgyblion. Mae ymchwil wedi dangos bod lliw yn effeithio
ar ymddygiad plant. Mae coch yn achosi ymddygiad ymosodol, tra bod glas yn liw
lleddfol. Mae’r arsylwadau hyn yn berthnasol i’r defnydd o goch ar waliau, y tu
mewn a’r tu allan i adeiladau ysgol. Ymhellach, mae llawer o ysgolion wedi
mwynhau llwyddiant sylweddol o ran gwella ymddygiad eu disgyblion drwy newid
lliw eu gwisg ysgol. 
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Pontio

Mae’r rhan hon yn darparu gwybodaeth am y newidiadau allweddol sy’n wynebu
disgyblion a sut i’w gwneud yn llai bygythiol i blant. Darperir gwybodaeth am :

• y broses drosglwyddo o’r cartref i addysg orfodol

• y broses drosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd

• yr anawsterau a welir o ganlyniad i drosglwyddo yn ystod y tymor.

O’r cartref i’r ysgol

1. Mae’r cam o’r cartref i addysg orfodol yn ddigwyddiad arwyddocaol i blant,
ac yn golygu profiadau newydd a chydberthnasau newydd. Pan fo athrawon
ysgolion babanod yn rhestru rhinweddau’r plant â’r problemau lleiaf, caiff sgiliau
cymdeithasol ac emosiynol ymysg eraill eu nodi yn ddieithriad. Mae’r sgiliau’n
cynnwys y gallu i:

• cymysgu â phlant eraill;

• rhannu teganau ac offer;

• defnyddio’r toiled yn annibynnol;

• dilyn cyfarwyddiadau oedolion;

• rhannu meddyliau a syniadau;

• rheoli tymer drwg.

2. Gall rhieni wneud llawer felly i gynorthwyo eu plentyn i ymdopi’n haws
gyda’r galwadau sy’n gysylltiedig â dechrau yn yr ysgol, ac er bod gan yr ysgol
ddisgwyliadau, mae gan y plant eraill yn y dosbarth ddisgwyliadau hefyd. Mae’r
plant yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd. Mae rhai wedi’u haddysgu i ofalu ac i
ddangos tosturi, tra bod eraill yn dod o gefndiroedd lle gwelir ymddygiad difrïol
a mwy ymosodol. Gallai’r ysgol greu’r potensial ar gyfer bwlio.    

3. Yn ystod y tymor cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol, dylid gwahodd y plant
a’u rhieni i fynychu diwrnod sefydlu lle cânt eu gwneud i deimlo’n gyfforddus, yn
hapus ac yn gyfarwydd â’r ysgol a’r athro. Dylai rhieni gael pecyn cyn-ysgol sy’n
cynnwys gweithgareddau a fydd yn helpu’r plant i baratoi ar gyfer y math o waith
y byddant yn ei wneud, ac yn arbennig, y math o sgiliau cymdeithasol ac
emosiynol y cyfeiriwyd atynt yn flaenorol.   

Ysgol i ysgol

4. Mae hwn hefyd yn newid mawr i ddisgyblion blwyddyn 6. Maent yn ei
wynebu gyda chymysgedd o gyffro ac ofn. Maent yn teimlo’n betrusgar ynglŷn â
gadael yr ysgol fach, gyfarwydd am ysgol uwchradd, mwy o faint gyda’i heriau
newydd. Caiff bwlio ei rhestru fel un o’r prif bryderon ym mhob darn o ymchwil
sydd wedi’i chynnal i bryderon ynglŷn â phontio yn 11 oed.  
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5. Dylai ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n bwydo gydweithredu yn y
broses o lunio rhaglen baratoi a sefydlu, a allai gynnwys rhai o’r canlynol:

• diwrnod sefydlu ym mis Gorffennaf neu fis Medi;

• athrawon pwnc a/neu staff gofal bugeiliol mewn ysgolion uwchradd yn
ymweld ag ysgolion cynradd;

• amser dechrau ac amseroedd cinio gwahanol i weddill yr ysgol;

• map o’r ysgol a roddir i ddisgyblion newydd;

• cynnwys polisi bwlio’r ysgol yn y prosbectws a roddir i rieni newydd;

• sefydlu system "ffrindiau", sy’n cynnwys disgyblion hŷn. Er mwyn cynorthwyo
gyda hyn, gellir gofyn i ddisgyblion blwyddyn 6 ysgrifennu proffil o’u hunain
gan restru eu diddordebau, chwaraeon ac anifeiliaid anwes, a allai gael ei
arddangos yn eu hystafelloedd tiwtora. 

Trosglwyddo yn ystod y tymor

6. Gall disgyblion drosglwyddo ar ôl dechrau’r tymor, pan fydd cyfeillgarwch
rhwng disgyblion wedi’i atgyfnerthu a bydd y ffaith eu bod yn ddisgyblion newydd
ac y gallant gael eu hynysu olygu eu bod yn dargedau posibl ar gyfer bwlio. Mae
hon yn broblem yn arbennig i Blant sy’n derbyn Gofal a allai wynebu nifer o
leoliadau yn ogystal â newidiadau yn yr ysgol. Gall y camau gweithredu canlynol
helpu i leihau’r risg o fwlio:

• paratoi’r dosbarth ar gyfer croesawu disgybl newydd;

• ceisio canfod beth yw diddordebau a hobïau’r disgybl;

• rhoi llyfryn sefydlu a baratowyd yn arbennig ar ei gyfer;

• penodi disgyblion dibynadwy fel "ffrindiau cudd", i gadw golwg gofalus arno;

• defnyddio Cynlluniau Addysg Bersonol ar gyfer Plant sy’n derbyn Gofal er
mwyn cynllunio a monitro eu cynnydd [gweler Cylchlythyr 2/2001 Cynulliad
Cenedlaethol Cymru: ‘Guidance on the Education of Children Looked After by
Local Authorities’]
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Astudiaethau Achos

Mae’r rhan hon yn darparu crynodeb o dair astudiaeth achos, un yn cynnwys dwy
ysgol gynradd a dwy yn cynnwys ysgolion uwchradd. Ni chânt eu cyflwyno fel
mathau ‘delfrydol’ ond yn hytrach fel enghreifftiau gwirioneddol o’r cynnydd a
welwyd a’r anawsterau a brofwyd. 

Astudiaeth achos 1

1. Cyflwynwyd cynllun cymodi a chyfryngu gan gyfoedion yn yr iard chwarae
mewn 2 ysgol gynradd gyda chymorth y tîm cymhwysiad cymdeithasol lleol.
Hyfforddwyd disgyblion mewn sgiliau cyfryngu a thechnegau i ddatrys cwerylon.

2. Nododd athrawon bod newidiadau cadarnhaol yn ymddygiad y disgyblion
ynghyd â llai o angen iddynt ddatrys materion yn yr iard chwarae ar ôl pob amser
egwyl, gan olygu eu bod yn gallu dychwelyd yn syth at yr ystafell ddosbarth.
Mesurwyd newidiadau cadarnhaol yn ethos a hinsawdd yr ysgol drwy restr wirio
bwlio a’r rhestr wirio "My Life in School" a gwblhawyd gan 200 o ddisgyblion.

3. Gostyngodd nifer y disgyblion a nododd eu bod yn cael eu bwrw neu eu
cicio yn yr ysgol yn yr wythnos flaenorol o 74% i 42% a gostyngodd nifer y
merched a nododd eu bod yn teimlo’n ofnus yn ystod yr wythnos flaenorol o
42% i 26%. 

4. Gostyngodd nifer y disgyblion a nododd eu bod yn cael eu trin yn wahanol
neu’n annheg o 34% i 22%. Gostyngodd y rhai a oedd yn ofidus ynglŷn â dod i’r
ysgol oherwydd bwlio o 39% i 31%.

Astudiaeth Achos 2

5. Ysgol gynradd fawr gyda thros 400 o ddisgyblion a addysgir mewn chwech
o ddosbarthiadau babanod ac wyth o ddosbarthiadau iau yw hon. Caiff y ddwy
adran eu gweinyddu ar wahân ac mae neuadd fawr rhyngddynt. Mae dalgylch yr
ysgol yn cwmpasu ardal lle mae’r rhan fwyaf o dai yn rhai sydd â pherchennog-
ddeiliaid ac yn dai pâr gyda chyfran fawr o’r rhieni â chefndiroedd busnes neu
broffesiynol. Mae tua 60 o ddisgyblion yn ystyried Saesneg fel iaith ychwanegol.

6. Ysgogwyd y fenter i fynd i’r afael â bwlio gan ddwy ffynhonnell. Yn gyntaf,
wrth siarad â disgyblion Blwyddyn 6, daeth staff i wybod bod bwlio yn bryder
mawr o ran y broses o drosglwyddo i’r ysgol uwchradd. Daeth yr ail ysgogiad o’r
pennaeth a oedd yn helpu i gynhyrchu cyfres o fideos ar fwlio.

Mae disgyblion yn yr ysgol yn wynebu tri phrif gyfnod o newid:

• O’r cartref i’r ysgol

• O’r adran babanod i’r adran iau

• O’r ysgol iau i’r ysgol uwchradd
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7. Gwahoddodd y dirprwy bennaeth athrawon dosbarth Blynyddoedd 2, 5 a 6
– chwe athro i gyd – i fynychu cyfarfod er mwyn cynllunio’r prosiect arfaethedig.
Roedd y broses gynllunio gynnar hon yn fodd i osgoi dyblygu gwaith ac i
weithredu amrywiaeth eang o syniadau. Yn ddiddorol, nododd staff y byddai’r
rhan fwyaf o feysydd y cwricwlwm yn gysylltiedig.

• Saesneg (barddoniaeth, ysgrifennu storïau a drama)

• Mathemateg

• Dylunio a Thechnoleg

• Celf

• Addysg Grefyddol

8. Yn fras, cyfraniad pob dosbarth fyddai:

Blwyddyn 2 Dosbarth 1 Ysgrifennu ac adrodd storïau
Dosbarth 2 Drama aGwaith Celf

Blwyddyn 5 Dosbarth 1 Arolwg ysgol o fwlio
Dosbarth 2 Paratoi gwasanaeth boreol ar gyfer

yr ysgol gyfan

Blwyddyn 6 Dosbarth 1 Barddoniaeth ac ysgrifennu storïau
Dosbarth 2 Syniadau am stereoteipiau bwlis a

dioddefwyr.
Gêm bwrdd yn seiliedig ar fwlio

9. Gwerth y prosiect oedd y ffaith ei fod yn rhychwantu’r cwricwlwm a’i fod
yn effeithio ar bob plentyn yn yr ysgol. Cynhyrchodd y prosiect lawer o waith i
rai; tra i eraill, roedd yn golygu eu bod yn gysylltiedig ag arolwg mawr a manwl o’u
safbwyntiau a’u profiadau. Am sawl wythnos, roedd ‘bwlio’ yn destun trafodaeth
cyffredin yn yr iard chwarae a’r ystafell staff. Yn olaf, cydnabu’r staff fod y prosiect
wedi codi ymwybyddiaeth o fwlio ac wedi dylanwadu’n fawr ar ethos yr ysgol.

Astudiaeth achos 3

10. Mae gan yr ysgol uwchradd gymysg hon gofrestr o tua 1,000 o ddisgyblion.
Mae cyfran fawr o’i disgyblion yn dod o ysgolion gwledig bach ac mae cyfanswm
o ddeuddeg o ysgolion ‘swyddogol’ sy’n bwydo. Caiff yr ysgol a’r clwstwr o
ysgolion cynradd sy’n bwydo eu gwasanaethu’n dda gan bwyllgor sy’n cynnwys eu
penaethiaid a dirprwy bennaeth. Mabwysiadodd y pwyllgor broffil uchel o ran y
Cwricwlwm Cenedlaethol a hefyd o ran lles y disgyblion. Nid oedd yn syndod
felly pan groesawyd yr awgrym o gael ‘Polisi Clwstwr’ ar fwlio gan bawb yn yr
ysgol.

11. Dosbarthwyd holiadur i Flynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd y clwstwr a
Blynyddoedd 7, 8 a 9 yn yr ysgol uwchradd. Cwblhawyd yr holiadur gan bob
disgybl heb unrhyw drafodaeth flaenorol ac felly nid oedd ganddynt unrhyw
syniadau rhagdybiedig o’r hyn yr oedd eu hathrawon yn ei ystyried fel bwlio.
Byddai hyn yn sicrhau bod gan yr ysgol ddata gwaelodlin y gallai’r ysgol gymharu
canfyddiadau dilynol yn ei herbyn.
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12. Datblygodd yr ysgol gynllun gweithredu hefyd:

(a) Cyflwyno holiadur er mwyn casglu data ar raddau’r problem.

(b) Ysgrifennu polisi ysgol ar fwlio i’w gyflwyno i athrawon, rhieni, staff nad
ydynt yn staff addysgu, goruchwylwyr amser cinio a llywodraethwyr
ym mhob un o’r ysgolion.

(c) Dulliau o weithredu’r polisi.

(i) Roedd angen rhoi ystyriaeth i’r iard chwarae. Mwy o
ardaloedd i blant chwarae a seddau ar gyfer eistedd arnynt.

(ii) Angen hyfforddi staff.

(iii) Cynghorwr yn yr ysgol uwchradd.

(iv) Lluniau o bob aelod o staff, gan gynnwys staff nad ydynt yn
staff addysgu a goruchwylwyr amser cinio.

(v) Cynorthwywyr goruchwylio yn cymryd rhan mewn diwrnod
hyfforddi.

(vi) Disgyblion yn ysgrifennu rheolau’r ystafell ddosbarth ac yn eu
harddangos yn glir.

(vii) Lansio ymgyrch posteri -

Nid ydym yn caniatáu bwlio. Mae’n IAWN dweud.

(viii) Cynnwys cyngor y myfyrwyr.

(ix) Hyfforddiant pendantrwydd i ddioddefwyr.

(x) Rhoi proffil uchel i fwlio ym mhob ysgol.

13. Gan fod y polisi gwrth-fwlio yn seiliedig ar gwrteisi, ystyried eraill a’r gred
fod gan bawb ym mhob un o’r ysgolion rôl bwysig i’w chwarae, mae ei
gondemniad o fwlio wedi’i fynegi’n anuniongyrchol ac yn uniongyrchol. Anogir
disgyblion i beidio ag ymwneud â bwlio drwy hyrwyddo ethos yn yr ysgol lle nad
yw rhoi gwybod am fwlio yn cael ei ystyried fel cario clecs. Gan weithredu ar
awgrymiadau cyngor yr ysgol, darparodd nifer o ysgolion ardal dawel yn ystod
amseroedd egwyl gan nad oedd rhai disgyblion yn hoffi sŷn a gweithgareddau’r
iard chwarae. Trefnwyd cyrsiau hyfforddi pendantrwydd. Sesiwn ar hunan-werth
oedd y sesiwn gyntaf mewn cyfres o chwech o sesiynau un awr yr un, lle bu
disgyblion yn rhannu eu cyflawniadau ac yn canmol cyflawniadau ei gilydd. Cred
staff mai drwy barhau â’r broses o godi ymwybyddiaeth ymysg disgyblion Cyfnod
Allweddol 3 ac ehangu’r broses hon ar draws yr ysgol uwchradd y gwelir y ffordd
ymlaen. 
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Deunyddiau

Nid yw Llywodraeth Cynulliad Cymru o reidrwydd yn cefnogi pob un o’r
safbwyntiau a fynegwyd yn y ffynonellau gwybodaeth bellach hyn. 

Canllaw i’r deunyddiau sydd ar gael

SKINNER A. Bullying: an annotated bibliography and resources. Youth Work
Press, 17-23 Albion Street, Leicester LE1 6GD, 1992, ail argraffiad 1997. Ariannwyd
gan Sefydliad Calouste Gulbenkian (Cangen y DU), llyfryddiaeth gyflawn o
ymchwil, llenyddiaeth, deunyddiau a sefydliadau sy’n gysylltiedig â bwlio, hyd at
1997. Wedi’i threfnu yn ôl themâu gyda chroesgyfeiriadaeth. Cyfeiriadaeth a
disgrifiadau llawn.

Llawlyfrau cyffredinol

CYNGOR SIR DDINBYCH: Pecyn gwrth-fwlio. Ysgolion Mwy Diogel –
Cymunedau Mwy Diogel (2000). 
Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

PERRY J. & CARRINGTON G. Counter bullying.  A Resource Pack cynhyrchwyd
gan Wasanaeth Seicoleg Addysgol Gwent.

SALISBURY J. & JACKSON D. Challenging Macho Values: practical ways of
working with adolescent boys. Llundain: Falmer. 1996
Mae’r llyfr hwn yn cynnwys damcaniaethau ar fechgyn/gwryw-dod ac arferion yn
yr ystafell ddosbarth. Mae cyflwyniad thematig ar gyfer pob pennod, cyfres o
strategaethau ar gyfer yr ystafell ddosbarth ac adran "yn yr ystafell ddosbarth"
sy’n cynnwys cyfrif byr o weithio gyda bechgyn ar rai o’r themâu hyn mewn ysgol
uwchradd canol dinas. 

CYNGOR YR ALBAN DROS YMCHWIL I DDEUNYDDIAU ADDYSGOL. Action
against bullying (pecyn 1af yr Alban, 1991), a Supporting schools against
bullying (2ai becyn yr Alban, 1993). SCRE, 15 St John Street, Edinburgh EH5 5JR.
Mae’r pecyn cyntaf yn darparu arweiniad ar ddatblygu polisi. Mae’r ail yn
canolbwyntio ar deuluoedd, grwpiau rhieni a staff nad ydynt yn staff addysgu.

SHARP S a SMITH P K (golygyddion). Tackling bullying in your school: A
practical handbook for teachers. Llundain: Routledge, 1994. 
Ar gyfer athrawon a staff ysgolion. Mae’n rhoi cyngor manwl ar ddatblygu polisi
ysgol gyfan, gwaith y cwricwlwm, hyfforddi goruchwylwyr amser cinio,
gwelliannau i’r iard chwarae, a gweithio gydag unigolion a grwpiau o ddisgyblion.
Mae’n cynnwys Dull Rhannu Pryderon Anatol Pikas a hyfforddiant ar
bendantrwydd. 

SULLIVAN K. The anti-bullying handbook. Rhydychen: Gwasg Prifysgol
Rhydychen, 2000. Cyngor ar ddatblygu polisi ac amrywiaeth eang o ddulliau
ymyrryd eraill.
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Gwybodaeth gefndirol

BESAG V. Bullies and Victims in Schools. Gwasg y Brifysgol Agored, 1989.
Cyfrif manwl o broblemau bwlio, crynodeb o’r ymchwil i’r pwnc a disgrifiad o
strategaethau ymarferol ar gyfer ysgolion.

CONNOLLY P. Racisms, gender identities and young children. Llundain.
Routledge. 1998
Mae’r llyfr hwn yn cynnig cyfrif o arwyddocâd hiliaeth i fywydau plant ysgol pum
a chwech oed. Mae’n amlygu mewn ffordd fyw ddealltwriaeth y plant hyn o
faterion sy’n ymwneud â hil, rhyw a rhywioldeb a’r rôl weithredol y maent yn ei
chwarae wrth ddefnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth hon i wneud synnwyr o’u
profiadau yn yr ysgol.

DAVIES M, CUNNINGHAM G. Adolescent parasuicide in the Foyle area. Irish
Journal of Psychological Medicine, Davies, 16: 5-9. 1998

DOUGLAS N, WARWICK I, KEMPS S, WHITTY G. Playing it safe: Responses of
secondary school teachers to lesbian, gay and bisexual pupils, bullying, HIV
and AIDS, and Section 28. Llundain: Uned Ymchwil Addysg ac Iechyd, Sefydliad
Addysg, Tachwedd 1997

ELLIOTT M. (golygydd). Bullying: a practical guide for coping in schools. Harlow:
Longman, ail argraffiad 1997

HAWKER D, BOULTON MJ. Twenty years research on peer victimization and
psychosocial maladjustment: A meta-analytic review of cross-sectional
studies. Journal of the Association of Child Psychologists and Psychiatrists, 41, 441-
455. (2000)

KATZ A, BUCHANAN A & BREAM V. Bullying in Britain. Testimonies from
Teenagers. Young Voices, Llundain, 2001.
Astudiaeth o 7,000 o bobl ifanc a’u safbwyntiau a’u profiadau o fwlio.

KELLY E & COHN T. Racism in schools - new research evidence. Stoke on Trent:
Trentham Books, 1988.

MACNAUGHTON P. Re-thinking gender in early childhood education. Llundain:
Paul Chapman, 2000
Yn cynnig strategaethau gwerthfawr ar gyfer datblygu rhaglenni sy’n berthnasol i
ryw’r plentyn yn y sector cynradd a’r blynyddoedd cynnar.

McLEOD M & MORRIS S. Why Me? Children talking to Childline about
bullying. Childline, Royal Mail Building, Studd Street, London N1 OQW, 1996.

OLWEUS D. Bullying at school: What we know and what we can do.
Rhydychen: Blackwell, 1993. Cyfrif o’r ymchwil a’r technegau ymyrryd a
ddefnyddiwyd yn ystod ymgyrch gwrth-fwlio cyntaf Gwlad Norwy yn y 1980au.

O’MOORE M. (gol.) Bullying Behaviour in Schools. Irish Journal of Psychology,
Cyfrol 18 Rhif 2, 1997.
Adolygiad cynhwysfawr o fentrau ac ymchwil yn y DU, Gweriniaeth Iwerddon ac
Ewrop.
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REID K. Retrospection and persistent school absenteeism. Educational
Research, 5(2), 110-115. (1983)

RENOLD E. Presumed Innocence: (hetero)sexual, heterosexist and homophobic
harassment among primary school girls and boys, Childhood, 9 (4) tud. 415-434,
2002
Mae’r erthygl academaidd hon yn ystyried maes sydd wedi’i esgeuluso, sef
profiadau plant ysgol gynradd o wahanol fathau o fwlio rhywiol a bwlio’n seiliedig
ar ryw. Gellir tynnu oddi ar y data empirig cyfoethog (cyfweliadau ac arsylwadau)
fel pwynt cychwyn ar gyfer codi ymwybyddiaeth a chreu pwynt trafod ymysg
staff a disgyblion. 

RIGBY K. Bullying in schools and what to do about it. Llundain: Jessica Kingsley,
1997. 
Trosolwg clir o’r pwnc gan un awdur.

ROBINSON S, LEIGH & MAINES. No Bullying starts Today – Diwrnodau Codi
Ymwybyddiaeth am Fwlio.

ROSS DM. Childhood bullying and teasing: What school personnel, other
professionals, and parents can do. Alexandria VA: Cymdeithas Cynghori America,
1998. 
Trosolwg a gwybodaeth ddefnyddiol ar ymdrin â phoeni yn ogystal â bwlio. 

SALMON G, JAMES A, CASSIDY CE, JAVALOYES A. (2000) Bullying a review:
presentations to an adolescent psychiatric service and within a school for
emotionally and behaviourally disturbed children. Clinical Child Psychology
and Psychiatry, 5(4), 563-579.

SATO K, ITO I & AKABOSHI K. (1987) Neuroses and psychosomatic syndromes of
the bullied children. Japanese Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 28, 110-
115.

SKELTON C. Schooling the boys: masculinities and primary education. 2001
Yn cynnig strategaethau gwerthfawr ar gyfer datblygu rhaglenni sy’n berthnasol i
ryw’r plentyn yn y sector cynradd a’r blynyddoedd cynnar.

SMITH PK & SHARP S, (golygyddion). School bullying: Insights and perspectives.
Llundain: Routledge, 1994. Cyfrif o’r prosiect ymyrraeth yn Sheffield a
ddefnyddiwyd fel sail i fersiwn 1994 o becyn gwrth-fwlio’r Adran Addysg a Sgiliau.

SMITH PK, MORITA Y, JUNGER-TAS J, OLWEUS D, CATALANO R. & SLEE P.
(golygyddion) The nature of school bullying: A cross-national perspective.
Llundain: Routledge, 1999

GWASANAETH SEICOLEGOL DE MORGANNWG Managing Behaviour in
Primary Schools (1992)
Mae’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys adran ar fwlio.

TATTUM DP (golygydd). Understanding and managing bullying. Llundain:
Heinemann, 1993.
Casgliad o gyfraniadau o’r DU a thramor.
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TATTUM DP & HERBERT G. Countering bullying. Initiatives by schools and local
authorities. Trentham Books, Stoke on Trent, 1993.
Enghreifftiau o strategaethau ymyrryd y gellir eu defnyddio gan ysgolion, ac
astudiaethau achos o’r strategaethau ar waith.

TATTUM DP & TATTUM E. Bullying: The early years. Caerdydd: Uned Wrth-Fwlio,
2000.
Mae’n rhoi cyngor i rieni, athrawon a gofalwyr ar fwlio ymhlith plant ifanc.

TATTUM DP & TATTUM E. Bullying: Home, School and Community (1997)
Mae’n rhoi cyngor ar sut y gall y cartref a’r ysgol gydweithio er mwyn sicrhau bod
plant sy’n cychwyn yn y system ysgol am y tro cyntaf yn trosglwyddo’n
ddidrafferth o’r cartref i’r ysgol.

TATTUM DP & TATTUM E. Social Education and Personal Development (1992)
Mae hon yn ymdrin â’r broses droglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.

Datblygu polisi ysgol gyfan

Mae’r canlynol yn arwain ysgolion drwy gamau datblygu a gweithredu polisi ysgol
gyfan.

BESAG V. We don't have bullies here!
V Besag, 57 Manor House Road, Jesmond, Newcastle-upon-Tyne NE2 2LY, 1992.

GRWP GWRTH-FWLIO RHYNG-ASIANTAETHAU, Pecyn ‘Put a Dinner Lady on
the Roof’. Cynhyrchwyd ar ran awdurdodau addysg lleol Abertawe a Chastell
Nedd Port Talbot gyda chymorth DYNAMIX LTD.

ISLINGTON SAFER CITIES PROJECT: We can stop it!
Islington Safer Cities Project, Islington Education Service, Laycock Street, Islington,
London N1, 1992

ROBINSON A MAINES.  Safe to Tell producing an effective anti-bullying policy
in  schools (2001)

SHARP S & SMITH P K Tackling bullying in your school: A practical handbook
for teachers. Llundain: Routledge, 1994. Pennod Tri.

TATTUM DP, TATTUM E & HERBERT G. Cycle of violence. Drake Educational
Associates, Caerdydd, 1993. (Fideo)

TATTUM DP, TATTUM E & HERBERT, G  Bullying: A Positive Response Advice for
Parents, Governors and Staff in Schools Argraffiad Newydd 2003

THOMPSON D & SHARP S. Improving schools: Establishing and integrating
whole school behaviour policies. Llundain: David Fulton, 1994. Mae’n disgrifio
proses o ddatblygu polisi y gellir ei ddefnyddio gan ysgolion i ymdrin â bwlio yn
ogystal â materion cymdeithasol eraill, fel disgyblaeth gyffredinol neu gyfle
cyfartal. 
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Deunyddiau’r cwricwlwm

Llyfrau, pecynnau a fideos ar gyfer eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth

ACCAC (AWDURDOD CYMWYSTERAU, CWRICWLWM AC ASESU CYMRU),
COMISIWN CYDRADDOLDEB HILIOL, COMISIWN HAWLIAU ANABLEDD,
COMISIWN CYFLE CYFARTAL. Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth yng
Nghwricwlwm yr Ysgol, ACCAC publications, PO Box 2129, Erdington,
Birmingham, B24 0RD, 2001. 

COMISIWN HAWLIAU ANABLEDD. The Citizenship Pack [DN reference
expected]

HEADSTART. Promoting positive behaviour: Activities for preventing bullying
in primary schools. Headstart East London, 18 Links Yard, Spelman St, London E1
5LX. Ffôn: 020 7247 9489.

GRWP GWRTH-FWLIO RHYNG-ASIANTAETHAU. Happy Suns and Sad Sheep: An
Anti-Bullying Pack for Use with the Under 5s
Cynhyrchwyd ar ran awdurdodau addysg lleol Abertawe a Chastell Nedd Port
Talbot gan DYNAMIX LTD:

KIDSCAPE, 2 Grosvenor Gardens, London SW1W ODH. Mae gan Kidscape
amrywiaeth o raglenni a llawlyfrau ar ddiogelu plant, gan gynnwys ELLIOTT, M &
KILPATRICK J. How to stop bullying: A Kidscape training guide. Kidscape, 1994.

MOSLEY J. Turn your school round. Learning Development Aids, 1993. Llawlyfr
ar gyfer athrawon ysgolion cynradd.

SCCC. Speak-up: an anti-bullying resource pack. Pwyllgor Ymgynghorol
Cwricwlwm yr Alban/Panel Atal Troseddau De Caeredin, 1992.

Fideos a dramâu

CASDAGLI P & GOBEY F. Only playing, Miss! Trentham Books/Professional
Development Foundation, 1990. 
Sgript and syniadau am ddramâu gan grŵp theatr Neti-Neti; am fideo, ffoniwch:
020 7483 4239.

CARLTON TELEVISION (CENTRAL INDEPENDENT TELEVISION GYNT) Sticks and
stones, The trouble with Tom
Fideos ar gael o’r Video Resources Unit, Carlton Studios, Linton Lane, Nottingham
NG7 2NA, 1990. Ffôn: 0121 643 9898 (prif rif yn Birmingham).

DIALOGUE PRODUCTIONS. Bullying: The business. 
Fideos dwbl ar gael o Dialogue, 46 Avondale Road, Wolverhampton, West
Midlands WV6 OAJ

THE HEARTSTONE ODYSSEY,
Longden Court, Spring Gardens, Buxton, Derbyshire SK17 6BZ. 
Ffôn 0298 72218

49

Rhan 9



Cylchoedd ansawdd

COWIE H a SHARP S. Pupils themselves tackle the problem of bullying.
Pastoral Care in Education, 10, 31-37, 1992.
Gweithio gyda disgyblion sy’n gysylltiedig ag achosion o fwlio

HERBERT C. Sexual harassment in schools. Llundain: David Fulton, 1992. 
Cyngor defnyddiol ar ymdopi ag aflonyddu rhywiol.

KIDSCAPE. Stop bullying! Kidscape, 2 Grosvenor Gardens, London SW1W ODH.

YOUNG S. The support group approach to bullying in schools Educational
Psychology in Practice, 14, 32-39, 1998
Cymorth gan gyfoedion

LUCKY DUCK PUBLICATIONS. All for Alex 
Mae’r cyhoeddiad hwn yn archwilio’r ymagwedd "Cylch Ffrindiau".

GWASANAETH YMGYNGHOROL ADDYSG CAERDYDD. 6 years of Circle Time
Lucky Duck Publishing Ltd.

BLISS T & TETLEY J. Circle time. Bryste: Lucky Duck Publishing, 1993. Arweiniad i’r
ymagwedd amser mewn cylch

GLOBAL CO-OPERATION FOR A BETTER WORLD: CO-OPERATION IN THE
CLASSROOM: A project pack for teachers. Global Co-operation for a Better
World, 98 Tennyson Road, London NW6 7SB.
Llawlyfr ar gyfer hwyluso gwaith cydweithredol mewn ystafelloedd dosbarth.

COWIE H & SHARP S. (golygyddion) Peer counselling in schools: A time to
listen. Llundain: David Fulton, 1996. 
Casgliad yn cynnwys pennod ar ymagwedd Cylch Ffrindiau.

COWIE H & WALLACE P. Peer support in action: from bystanding to standing
by. Llundain: Sage, 2000. 
Cyngor ar hyfforddiant ar gyfer amrywiaeth eang o ymagweddau cymorth gan
gyfoedion.

CUNNINGHAM CE, CUNNINGHAM LJ. & MARTORELLI V. Coping with conflict at
school: the collaborative student mediation project manual. Hamilton, Canada:
COPE Works, 1997. 
Pecyn hyfforddiant ar gyfer datrys gwrthdaro a ddefnyddiwyd yn llwyddiannus
yng Nghanada.

HIGHFIELD JUNIOR SCHOOL: Changing our school: Promoting positive
behaviour. Highfield Junior School (Torridge Way, Efford, Plymouth, Devon PL3
6JQ) a’r Sefydliad Addysg (20 Bedford Way, London WC1 H OAL), 1997. 
Astudiaeth achos o waith gwrth-fwlio mewn ysgol iau gan ddefnyddio amser
mewn cylch a’r broses gyfryngu

MASHEDER M. Let's co-operate: activities and ideas for parents and teachers
of young children for peaceful conflict solving. Peace Education Project, 6
Endsleigh St, London WC1 H ODX, 1986.
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MOSLEY J. Quality Circle Time in the primary classroom. Wisbech: Learning
Development Aids, 1996

MOSLEY J & TEW M. Quality Circle Time in the secondary school. Llundain:
David Fulton.

NEWTON C & WILSON D. Circles of friends. Dunstable: Folens, 1999.

SHARP S & COWIE H. (1998) Counselling and supporting children in distress.
Llundain: Sage. 1998. Yn cynnwys penawdau ar gymorth gan gyfoedion, ac
erledigaeth.

STACEY H & ROBINSON P. Let's mediate. Bryste: Lucky Duck Publishing, 1997. 
Arweiniad i ddulliau o gyfryngu.

WARTON K & BARRY S. Schoolwatch: An evaluation. Cyfarwyddiaeth Ymchwil,
Datblygu ac Ystadegau y Swyddfa Gartref, 1999. 
Mae’r fideo hwn yn rhoi disgrifiad o’r project Schoolwatch.

Hyfforddi goruchwylwyr amser cinio

BIRMINGHAM CITY COUNCL NATIONAL PRIMARY CENTRE: 
Practice to share: The management of children's behavioural needs. National
Primary Centre, Westminster College, Oxford OX2 9AT, 1990

KARKLINS J & KIRBY P. Midday supervisors In-Service programme: Open
learning pack. Inspection Service and Training Service, Norfolk County Council,
Norfolk Educational Press, County In-Service Centre, Witard Road, Norwich NR7
9XD, 1993

OPTIS, Lunchtime supervision. Oxfordshire Programme for Training. Cricket
Road Centre, Cowley, Oxford OX4 3DW, 1986.

GWASANAETH CYMORTH ADDYSG, The lunchtime solution. Newcastle
Personnel, Civic Centre, Barra Bridge, Newcastle upon Tyne, NE99 2BN, 1994

MOSLEY J, Create happier lunchtimes. Wiltshire Education Support and Training,
County Hall, Trowbridge, BA14 8JB
Gwella gweithgareddau’r iard chwarae a thir yr ysgol

ROSS C & RYAN A. Can I stay in today, Miss? Improving the school playground. 
Stoke-on-Trent: Trentham Books, 1990. 
Canllaw ymarferol ar weithgareddau i’w defnyddio gyda disgyblion, rhieni a staff,
sy’n cynnig syniadau ar gyfer pob agwedd ar ddatblygu iard chwarae ysgolion
cynradd 

Learning through Landscapes publications. Third Floor, Southside Offices, The
Law Courts, Winchester, Hants S023 9DL

YR ADRAN ADDYSG A GWYDDONIAETH: Building Bulletin 71, The outdoor
classroom: educational use, landscape design and management of school
grounds, Y Llyfrfa, 1990.
Nifer o awgrymiadau ymarferol ar gyfer ysgolion sydd â diddordeb mewn datblygu
eu hamgylchedd.
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Llywodraethwyr

Y GANOLFAN CYNGHORI AR ADDYSG: ACE Bulletin 34, Governors and
bullying, ACE, 1990.

Teuluoedd

ALEXANDER J. Your child bullying: practical and easy to follow advice. Element
Books, 1998

BESAG V. Parents and teachers working together. Yn ELLIOTT M (golygydd)
Bullying: a practical guide for coping in schools. Harlow: Longman, 1991

ELLIOTT M. 101 ways to deal with bullying - a guide for parents. Hodder and
Stoughton, 1997.

HARDING J & PIKE G. Parental involvement in secondary schools. A guide for
reviewing practice and developing policy. Adran Adnoddau Dysgu ILEA, 1988.

KIDSCAPE. Keeping safe: A practical guide to talking with children. Kidscape, 2
Grosvenor Gardens, London SW1W ODH, 1990.

LAWSON S. Helping children cope with bullying. Sheldon Press, 1994

LINDENFIELD G. Confident children: A parents' guide to helping children feel
good.  Thorsens, 1994.

MELLOR A. Bullying and how to fight it: a guide for families. Scottish Council
for Research in Education, 15 St John Street, Edinburgh EH5 5JR, 1993

PEARCE J Fighting, teasing and bullying: simple and effective ways to help
your child. Wellingborough: Thorsons, 1989

TATTUM D & TATTUM E. Bullying: The Early Years, 2000    

TATTUM D & HERBERT G. Bullying: A Positive Response.  Cyngor i rieni,
llywodraethwyr a staff mewn ysgolion. UWIC, Caerdydd, 2003.
Anfonwyd y llyfryn hwn i bob ysgol yn y DU ac roedd yr argraffiad cyntaf yn rhan
o’r ymgyrch gwrth-fwlio cenedlaethol cyntaf. Mae hefyd ar gael yn Gymraeg.   

TRAIN A. The bullying problem: how to deal with difficult children. Condor
Book, Souvenir Press, 1995.

Holiaduron a rhestrau gwirio

Holiadur Olweus: Yr Athro Dan Olweus, Vognstolbakken 16, N-5096 Bergen,
Norway; e-bost olweus@psych.uib.no

• Holiadur 'My Life in School': Dr C.M J. Arora, Division of Education, University
of Sheffield, Sheffield S10 2TN; e-bost c.m.j.arora@sheffield.ac.uk 
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• Mae'r llyfryn 'Bullying Behaviour in Schools', gan Sonia Sharp, yn rhan o'r
gyfres Psychology in Education Portfolio, golygyddion N. Frederickson a R.J.
Cameron, NFER-NELSON (ffôn: 01753-858961). Mae'n cynnwys yr holiadur Life
in Schools, yn ogystal â holiadur darluniadol ar gyfer disgyblion ysgolion
babanod (gan Smith & Levan). Mae holiaduron eraill ar gyfer astudio rolau
cyfranogwyr (gan Salmivalli), ar gyfer ymchwilio i agweddau tuag at fwlio (Pro-
Victim Scale gan Rigby a Slee), ac ar gyfer canfod sut mae disgyblion yn
diffinio bwlio a thermau cysylltiedig gan ddefnyddio lluniau coesau matshis
(gan Smith a'i gydweithwyr).  

Sefydliadau defnyddiol

I bawb

ANTI BULLYING CAMPAIGN, 185 Tower Bridge Road, London SE1 2UF.
Ffôn: 0207 378 1446 (9.30 am - 5.00 pm).
Llinell gyngor i rieni, plant, athrawon. Yn cyhoeddi taflenni ffeithiau i rieni, pecyn
adnoddau.

BRITISH ASSOCIATION FOR COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY
1 Regent Place, Rugby, Warwickshire, CV21 2PJ.
Ffôn: 0870 443 5252  bacp@bacp.co.uk 

CALOUSTE GULBENKIAN FOUNDATION, (Cangen y DU), 98 Portland Place,
London W1N 4ET
Ffôn: 0207 636 5313   Ffacs: 0207 637 3421
Wedi cychwyn a chefnogi amrywiaeth eang o brosiectau a chyhoeddiadau gwrth-
fwlio.

COMISIWN CYDRADDOLDEB HILIOL CYMRU, 3ydd Llawr, Tŵr y Ddinas, Heol y
Brodyr Llwydion, Caerdydd CF10 3AG
Ffô 02920 729 200    Ffacs: 02920 729 220

COMISIWN HAWLIAU ANABLEDD, Freepost, MID02164, Stratford Upon Avon,
CV37 9BR
Ffôn: 08457 622 633 Ffôn Testun: 08457 622644   Ffacs: 08457 778 878
(Llun-Gwener 8am tan 8pm)
Enquiry@drc-gb.org 

KIDSCAPE, 2 Grosvenor Gardens, London SW1W ODH. 
Ffôn: 0207 730 3300   Ffacs: 0207 730 7081 
Mae ganddo amrywiaeth eang o gyhoeddiadau ar gyfer pobl ifanc, rhieni ac
athrawon. Mae cynghorydd bwlio ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am –
4pm.

UNED WRTH-FWLIO, Athrofa Prifysgol Cymru, Ysgol Addysg Caerdydd, Heol
Cyncoed, Caerdydd CF23 6XD
Ffôn: 029 20 416781  Ffacs: 029 2041 6986 
Canolfan adnoddau ar gyfer astudio bwlio, sy'n cyhoeddi llyfrynnau, pecynnau a
fideos
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NATIONAL CONFEDERATION OF PARENT TEACHER ASSOCIATIONS, 
18 St John’s Hill, Sevenoaks, Kent, TN13 3NP
Ffôn: 01732 748850   Ffacs: 01732 748851   info@ncpta.org.uk 
www.ncpta.org.uk 
Elusen gofrestredig sy’n darparu cyngor a chymorth i Gymdeithasau Rhieni
Athrawon a chymdeithasau cartref ysgol eraill ar ystod o faterion yn cynnwys
codi arian a materion sy’n ymwneud ag addysg fel bwlio.

Y GYMDEITHAS GENEDLAETHOL ER ATAL CREULONDEB I BLANT, Weston
House, 42 Curtain Road, London, EC2 3NH.

Y GYMDEITHAS GENEDLAETHOL ER ATAL CREULONDEB I BLANT, Llinell
Gymorth Gymraeg, sy'n darparu cyngor a gwasanaeth cwnsela proffesiynol i bobl
ifanc ac oedolion: 0808 100 2524.  Lleolir y gwasanaeth dwyieithog hwn ym
Mangor, ond caiff galwadau eu cyfeirio i Lundain rhwng 5 p.m. and 9 a.m.  Mae
llinell gymorth Asiaidd ar gael hefyd.

I deuluoedd

ADVISORY CENTRE FOR EDUCATION, 1C Aberdeen Studios, 22 Highbury Grove,
London N5 2DQ. Ffôn: 0207 704 9822 
Llinell gymorth: 0207 354 8321 (Llun-Gwener 2-5 pm). 
Llinell gyngor i rieni ar faterion gweithdrefnol sy'n ymwneud ag ysgolion.

ANTI BULLYING CAMPAIGN, 185 Tower Bridge Road, London, SE1 2UF.
Ffôn: 0207 378 1446 (9.30 am - 5.00 pm)

CHILDREN’S LEGAL CENTRE,
Ffôn: 01206 873 820 (Llun-Gwener 10 am - 12.30 pm a 2 pm - 4.30 pm). 
Cyhoeddiadau a llinell gyngor am ddim ar faterion cyfreithiol.

CHILDLINE, Royal Mail Building, Studd Street, London N1 OQW 
Ffôn: 0207 239 1000   Ffacs: 0207 239 1001 
Yn ogystal â'r llinell gymorth genedlaethol i blant, mae taflen ar gael i rieni:
Bullying - What can parents do? a thaflen i blant: Bullying and how to beat it

CIRCLES NETWORK, Parnwell House, 160 Pennywell Road, Upper Easton, Bristol
BS5 OTX. Ffôn: 0117 939 3917. 
Yn cefnogi gweithgareddau Cylchoedd Ffrindiau.

KIDSCAPE, 2 Grosvenor Gardens, London SW1W ODH.
Ffôn: 0207 730 3300 Ffacs: 0207 730 7081
Amrywiaeth eang o gyhoeddiadau ar gyfer pobl ifanc, rhieni ac athrawon.
Cynghorydd bwlio ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10-4.

PARENTLINE PLUS, 520 Highgate Studios, 53-79 Highgate Road, Kentish Town,
London NW5 1TL . Ffôn: 0808 800 2222. 
Llinell gymorth genedlaethol i rieni (24 awr, 7 diwrnod yr wythnos)

UNED WRTH-FWLIO, Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, Ffôn 02920 416781 (llun-
Iau 08.30 am - 12.30 pm a 2.00 pm - 5.00 pm - dydd Gwener 08.30 am - 12.30 pm
a 2.00 pm - 4.30 pm
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I blant

CHILDLINE, Rhadffon 0800 1111. Rhadbost 1111, London N1 OBR. Llinell gymorth
gyfrinachol, ddi-dâl.

Llinell Gymorth Cymru yr NSPCC, Rhadffon 0808 800 5000. Llinell gymorth
gyfrinachol, ddi-dâl, sydd hefyd yn ddwyieithog, ac sy'n weithredol rhwng 9.00
a.m. a 5.00 p.m. 

I athrawon

ARAD GOCH, Stryd y Baddon, Aberystwyth. Ceredigion, SY23 2NN. 
Ffôn: 01970 617998    Ffacs: 01970 611223     post@aradgoch.org 
Cwmni theatr sy’n cynnal gweithdai drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion ar
fwlio.

ASSENT DISPUTE RESOLUTION, 13 Windsor Place, Caerdydd, CF10 3BY
Ffôn 029 2076 3366    info@assentdr.co.uk
Cwmni sy’n arbenigo mewn cyfryngu, cymodi a gwasanaethau cynghori.

KINGSTON FRIENDS MEDIATION, Quaker Meeting House, 78 Eden Street,
Kingston-upon-Thames, Surrey KT1 1 DJ. Ffôn: 0208 547 1197. 
Yn trefnu cyrsiau ar gyfryngu a chymorth gan gyfoedion.

LEAP Confronting Conflict, 8 Lennox Road, Finsbury Park, London N4 3NW. Ffôn:
0207 272 5630. 
Yn cynghori ar hyfforddiant mewn dulliau gwaith grŵp

LEARNING THROUGH LANDSCAPES, Third Floor, Southside Offices, The Law
Courts, Winchester, Hants S023 9DL. 
Ffôn: 01962 846258   Ffacs: 01962 869099   E-bost: charity@TCP.co.uk 
Cyngor ar bob agwedd ar wella tiroedd ysgolion.

MEDIATION UK, 82a Gloucester Road, Bishopston, Bristol BS7 8BN. 
Ffôn: 0117 904 6661. 
Cyngor a chymorth ar ddulliau o gyfryngu.

NATIONAL ASSOCIATION FOR PASTORAL CARE IN EDUCATION, NAPCE Base,
c/o Education Dept, University of Warwick, Coventry CV4 7AL. 
Ffôn: 02476 523 810.   Ffacs 02476 573 031   Ebost: NAPCE@warwick.ac.uk 
Yn cynnal cronfa ddata o ddeunyddiau a hyfforddwyr, sydd ar gael i athrawon

PEER SUPPORT FORUM, Mental Health Foundation, 20/21 Corn 40L. Ffôn: 0207
535 7450. Yn cynnal cronfa ddata o ddeunyddiau a hyfforddwyr, a chyfeirlyfr o
ysgolion sydd â gwasanaethau cymorth gan gyfoedion. Mae gwefan y Peer
Support Forum - www.peersupport.co.uk - yn rhoi rhestr o raglenni hyfforddi o’r
fath ac yn cynnal Rhwydweithiwr Cymorth gan Gyfoedion. 

POWYS MEDIATION, Sefton House, Middleton Street, Llandrindod, Powys, 
LD1 5DG
Ffôn: 01597 825123 mediation@powys.org.uk 
www.pco.powys.org.uk/powysmediation 
Elusen gofrestredig sy’n gweithio gydag ysgolion er mwyn newid y diwylliant

55

Rhan 9



cyffredinol o ddiwylliant sy’n gysylltiedig â gwrthdaro i un sy’n dibynnu ar hunan-
gymorth ac ymwybyddiaeth o anghenion eraill.

Y GYMDEITHAS GENEDLAETHOL ER ATAL CREULONDEB I BLANT, 
Ymgynghorydd Addysg, NSPCC Wales / Cymru,  Uned 1, Cowbridge Court, 
60 Cowbridge Road West, Caerdydd,CF5 5BS.  (029) 20 563421.  
Gall yr Ymgynghorydd Addysg roi cyngor a chymorth i ysgolion wrth lunio,
gweithredu a gwerthuso eu polisi ysgol gyfan, a darperir hyfforddiant i staff a
disgyblion hefyd. 

CD-ROM am fwlio

COPING WITH BULLYING Fersiwn 1 - Cynradd, Fersiwn 2 - Uwchradd 
Cynhyrchwyd gan Sefydliad y Rotari gyda Val Besag. Adrannau: myfyrwyr, rhieni,
athrawon. PO Box 40, Ashington NE63 8YR.
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Cyngor i ddisgyblion, rhieni a theuluoedd

Bwlio 

Parchu Eraill – gwybodaeth i ddisgyblion

Os ydych yn cael eich bwlio

• ceisiwch aros yn ddigyffro ac edrych mor hyderus ag y gallwch 

• byddwch yn gadarn ac yn eglur - edrychwch ym myw eu llygaid a dywedwch
wrthynt am beidio â’ch bwlio

• gadewch y sefyllfa cyn gynted â phosibl

• hysbyswch oedolyn am yr hyn sydd wedi digwydd ar unwaith.

Ar ôl i chi gael eich bwlio

• rhowch wybod i athro neu oedolyn arall yn eich ysgol

• rhowch wybod i'ch teulu

• os oes arnoch ofn dweud wrth oedolyn ar eich pen eich hun, gofynnwch i
ffrind fynd gyda chi

• parhewch i godi'ch llais ar y mater hyd nes y bydd rhywun yn gwrando ac yn
cymryd camau i atal y bwlio

• os oes gan eich ysgol wasanaeth cymorth gan gyfoedion, defnyddiwch ef

• peidiwch â rhoi'r bai ar eich hun am yr hyn sydd wedi digwydd.

Pan fyddwch yn siarad ag oedolyn ynglŷn â bwlio, byddwch yn glir
am yr hyn a ddigwyddodd i chi

• pa mor aml y mae hyn wedi digwydd

• pwy oedd yn gysylltiedig

• pwy welodd yr hyn a ddigwyddodd

• lleoliad y digwyddiad

• yr hyn yr ydych eisoes wedi'i wneud am y sefyllfa. 

Os ydych yn ei chael hi'n anodd siarad ag unrhyw berson yn yr ysgol neu yn y
cartref, ffoniwch ChildLine, Rhadffon 0800 1111, neu ysgrifennwch at Rhadbost 1111,
London N1 OBR.
Mae'r galwad ffôn neu'r llythyr am ddim. Llinell gymorth gyfrinachol yw hon.
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Llinell Gymorth Cymru yr NSPCC, Rhadffon 0808 800 5000
Mae'r galwad ffôn am ddim ac yn gyfrinachol – mae hefyd yn ddwyieithog ac yn
weithredol rhwng 9.00a.m. a 5.00p.m. 

Bwlio

Parchu Eraill – gwybodaeth i rieni a theuluoedd

Mae pob ysgol yn debygol o wynebu problem gyda bwlio o bryd i’w gilydd. Yn ôl
y gyfraith, mae'n rhaid i'r ysgol y mae eich plant yn mynd iddi feddu ar bolisi
gwrth-fwlio, a'i ddefnyddio i leihau ac atal achosion o fwlio, fel y mae llawer o
ysgolion eisoes wedi'i wneud yn llwyddiannus.

Mae ymddygiad bwlïaidd yn cynnwys:

• galw enwau a phrofocio mewn ffordd gas

• bygythiadau a gorfodi plant i roi arian

• trais corfforol

• difrodi eiddo

• eithrio disgyblion o weithgareddau cymdeithasol yn fwriadol ac yn aml

• lledaenu storïau maleisus.

Mae gan rieni a theuluoedd ran bwysig i'w chwarae wrth helpu ysgolion i fynd i'r
afael ag achosion o fwlio.

• Yn gyntaf, ceisiwch annog eich plentyn i beidio â defnyddio ymddygiad
bwlïaidd yn y cartref ac mewn mannau eraill. Dangoswch iddynt sut i ddatrys
sefyllfaoedd anodd heb ddefnyddio trais.

• Yn ail, gofynnwch am gael gweld polisi gwrth-fwlio'r ysgol. Mae'n ofynnol i
bob ysgol feddu ar bolisi gwrth-fwlio, sy'n nodi sut y mae'n delio ag achosion
o fwlio. Mae gennych hawl i wybod am y polisi hwn sydd wedi'i lunio ar gyfer
rhieni yn ogystal â staff a disgyblion. 

• Yn drydydd, gwyliwch am arwyddion bod eich plentyn yn cael ei fwlio, neu ei
fod yn bwlio eraill. Yn aml, rhieni a theuluoedd yw'r cyntaf i ganfod
symptomau bwlio, er y gall nyrsys neu feddygon ysgol amau bod plentyn
wedi'i fwlio weithiau. Mae symptomau cyffredin yn cynnwys pen tost, poen yn
y bol, poen meddwl a thymer flin. Gall fod yn ddefnyddiol holi cwestiynau am
gynnydd a ffrindiau yn yr ysgol; sut y treulir amseroedd egwyl ac amseroedd
cinio; ac a yw eich plentyn yn wynebu problemau neu anawsterau yn yr ysgol.
Peidiwch â diystyru arwyddion negyddol. Cysylltwch â'r ysgol ar unwaith os
ydych yn bryderus. 
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Os yw eich plentyn wedi cael ei fwlio:

• siaradwch â'ch plentyn am y sefyllfa mewn ffordd ddigyffro 

• gwnewch nodyn o'r hyn y mae eich plentyn yn ei ddweud - yn arbennig pwy
sy'n gysylltiedig; pa mor aml y mae'r bwlio wedi digwydd; lleoliad y bwlio, pryd
digwyddodd y bwlio a'r hyn a ddigwyddodd

• mae'n bwysig iawn bod cofnodion cywir yn cael eu cadw o'r achosion o fwlio
a'r camau a gymerwyd ar ôl i'r bwlio ddod yn hysbys 

• sicrhewch fod eich plentyn yn gwybod ei fod wedi gwneud y peth iawn drwy
ddweud wrthych am y bwlio

• esboniwch i’r plentyn y dylai ddweud wrth athro am unrhyw ddigwyddiadau
pellach ar unwaith

• trefnwch apwyntiad i weld athro dosbarth neu diwtor blwyddyn eich plentyn 

• esboniwch y problemau y mae eich plentyn yn eu hwynebu i'r athro

Siarad ag athrawon am fwlio

• ceisiwch aros yn ddigyffro - cofiwch ei bod yn bosibl nad oes gan yr athro
unrhyw amcan bod eich plentyn yn cael ei fwlio neu y gallant fod wedi
clywed storïau anghyson ynglŷn â digwyddiad

• byddwch mor fanwl â phosibl ynglŷn â chyfrif eich plentyn o'r hyn a
ddigwyddodd - rhowch ddyddiadau, lleoliadau ac enwau plant eraill sy'n
gysylltiedig

• gwnewch nodyn o'r camau y mae'r ysgol yn bwriadu eu cymryd

• gofynnwch a oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i helpu'ch plentyn neu'r
ysgol

• cadwch mewn cysylltiad â'r ysgol - gadewch iddynt wybod os bydd y sefyllfa'n
gwella neu os bydd y problemau'n parhau.

Os credwch nad yw'r ysgol yn mynd i'r afael â'ch pryderon:

• gwiriwch bolisi gwrth-fwlio'r ysgol i weld a yw'r ysgol yn dilyn gweithdrefnau y
cytunwyd arnynt 

• trafodwch eich pryderon gyda'r rhiant-lywodraethwr neu rieni eraill

• trefnwch apwyntiad i gwrdd â'r pennaeth, gan gadw cofnod o'r cyfarfod

• os na fydd hyn yn helpu, ysgrifennwch at Gadeirydd y Llywodraethwyr, gan
esbonio eich pryderon a'r hyn yr hoffech ei weld yn digwydd

• cysylltwch â grwpiau cefnogi rhieni lleol neu genedlaethol er mwyn cael
cyngor
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• cysylltwch â Chyfarwyddwr Addysg eich awdurdod, a fydd yn gallu sicrhau
bod y Llywodraethwyr yn ymateb i'ch pryderon

• cysylltwch â llinell gymorth Parentline Plus am gymorth a gwybodaeth yn
ystod unrhyw rai o'r camau hyn

• pan fetho popeth arall, ysgrifennwch at y Gweinidog dros Addysg a Dysgu
Gydol Oes.

Os yw eich plentyn yn bwlio plant eraill

Gallai llawer o blant fod yn gysylltiedig â bwlio disgyblion eraill ar ryw adeg neu'i
gilydd. Yn aml, ni fydd rhieni yn ymwybodol o hyn. Weithiau, bydd plant yn bwlio
eraill oherwydd:

• nid ydynt yn gwybod ei fod yn anghywir i wneud hynny

• maent yn dilyn esiampl brodyr neu chwiorydd hŷn neu bobl eraill yn y teulu y
maent yn eu hedmygu

• nid ydynt wedi dysgu am ffyrdd eraill, gwell o gymysgu gyda'u ffrindiau yn yr
ysgol

• mae eu ffrindiau yn eu hannog i fwlio

• maent yn wynebu amser anodd ac yn mynegi teimladau ymosodol.

Atal eich plentyn rhag bwlio eraill:

• siaradwch â'ch plentyn, ac esboniwch fod bwlio yn annerbyniol a'i fod yn
gwneud i eraill deimlo'n anhapus

• ceisiwch annog aelodau eraill o'ch teulu i beidio â defnyddio ymddygiad
bwlïaidd na defnyddio ymddygiad ymosodol neu rym er mwyn sicrhau eu bod
yn cael yr hyn a ddymunant

• dangoswch i'ch plentyn sut i ymuno â phlant eraill heb fwlio

• trefnwch apwyntiad i weld athro dosbarth neu diwtor blwyddyn eich plentyn,
esboniwch y problemau a wynebir gan eich plentyn a thrafodwch sut y
gallwch chi a'r ysgol eu hatal rhag bwlio eraill

• holwch eich plentyn yn rheolaidd ynglŷn â sut mae pethau'n mynd yn yr ysgol

• rhowch ddigon o ganmoliaeth ac anogaeth i’ch plentyn pan fydd yn ymddwyn
yn gydweithredol neu'n hael tuag at bobl eraill

Adnoddau ar gyfer rhieni a theuluoedd ar fwlio:

ALEXANDER, J. Your child bullying: Practical and easy to follow advice.
Element Books, 1998.

ELLIOTT, M. 101 Ways to deal with bullying - A guide for parents.
Hodder a Stoughton, 1997.
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KIDSCAPE. Keeping safe: A practical guide to talking with children.
Kidscape, 2 Grosvenor Gardens, London SW1W ODH, 1990.

LAWSON, S. Helping children cope with bullying.
Sheldon Press, 1994.

LINDENFIELD, G. Confident children: A parents' guide to helping children feel
good. Thorsens, 1994

MELLOR A. Bullying and how to fight it: A guide for families. Scottish Council
for Research in Education, 15 St John Street, Edinburgh EH5 5JR, 1993

PEARCE J. Fighting, teasing and bullying: Simple and effective ways to help
your child. Wellingborough: Thorsons, 1989

TRAIN, A. The bullying problem: How to deal with difficult children.
Condor Book, Souvenir Press, 1995.

Sefydliadau a allai helpu:

Advisory Centre for Education, IC Aberdeen Studios, 22 Highbury Grove, London
N5 2DQ.
Ffôn: 0207 704 9822   Llinell gymorth: 0207 354 8321 (Llun-Gwener 2-5 pm).
Llinell gymorth i rieni ar faterion sy’n ymwneud ag ysgolion.

Anti Bullying Campaign, 185 Tower Bridge Road, London SE1 2UF. 
Ffôn: 0207 378 1446 (9.30 am - 5.00 pm). 
Llinell gyngor i rieni a phlant.

Childline, Royal Mail Building, Studd Street, London, N1 OQW
Ffôn: 0207 239 1000 Ffacs: 0207 239 1001
Yn ogystal â’r llinell gymorth genedlaethol i blant, mae taflen ar gael i rieni:
Bullying - What can parents do? a thaflen i blant: Bullying and how to beat it.

Children's Legal Centre, Ff: 01206 873 820 
(Llun-Gwener 10 am - 12.30 pm a 2 pm - 4.30 pm). 
Cyhoeddiadau a llinellau cyngor di-dâl ar faterion cyfreithiol.

Circles Network, Parnwell House, 160 Pennywell Road, Upper Easton, Bristol 
BS5 OTX Ffôn: 0117 939 3917
Yn cefnogi gweithgareddau Clychoedd Ffrindiau.

Kidscape, 2 Grosvenor Gardens, London SW1W ODH. 
Ffôn: 0207 730 3300   Ffacs: 0207 730 7081 
Amrywiaeth eang o gyhoeddiadau ar gyfer pobl ifanc, rhieni ac athrawon.
Cynghorydd bwlio ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10-4.

Parentline Plus, 520 Highgate Studios, 53-79 Highgate Road, Kentish Town,
London NW5 1TL. Ffôn: 0808 800 2222. 
Llinell gymorth genedlaethol i rieni (Llun-Gwener 9-9; Sadwrn 9.30-5; Sul 10-3).

Uned Wrth-Fwlio, Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, Ffôn: 029 20 416781
(Llun-Iau 08.30 am-12.30pm a 2.00 pm-5.00pm- dydd Gwener 08.30-12.30pm a
2.00pm-4.30pm)
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Ceir copïau ychwanegol oddi wrth:  Rachel Pass

Adran Hyfforddiant ac Addysg
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Yr Is-adran Cymorth Disgyblion
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ffôn: 02920 821556
Ffacs: 02920 801044
E-bost: rachel.pass@wales.gsi.gov.uk
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