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Cyflwyniad
Mae'r llawlyfr hwn wedi cael ei ddatblygu fel rhan o brosiect EU Bully (DIM OND / 2013 / DAP / AG /
5364) i gefnogi hyfforddiant ymchwil drama a gyflwynir gan Theatr Spectacle sy'n cefnogi athrawon i
fynd i'r afael â bwlio gyda phobl ifanc mewn ysgolion, grwpiau ieuenctid neu mewn lleoliadau
anffurfiol eraill. Bwriad y prosiect yw i wneud gwahaniaeth yn y system addysg mewn gwlad neu
ranbarth pob partner drwy:
 Hyfforddi'n athrawon yn well a chefnogi staff i fynd i'r afael â bwlio o bob math
 Sicrhau bod staff wedi'u hyfforddi’n well mewn amgylcheddau cymunedol i gefnogi pobl
ifanc a'u rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid a teulu ehangach a rhwydweithiau ffrindiau i fynd
i'r afael â bwlio
 ddatblygu mwy o hyder wrth ddefnyddio technegau drama yn yr ysgol mewn a thu allan i'r
ystafell ddosbarth er mwyn creu lleoedd diogel i drafod bwlio a materion dadleuol eraill
 ddealltwriaeth bod potensial i’r "ystafell ddosbarth" bod yn wahanol i'r cysyniad
traddodiadol, a gall gwmpasu amgylchedd theatr i gynnig cyfleoedd dysgu anffurfiol
 cynnig mwy o hyblygrwydd i athrawon ddefnyddio amrywiaeth ehangach o arddulliau dysgu
wrth ddefnyddio drama mewn technegau addysg ac ‘apps’ a ddatblygwyd ar gyfer
technolegau symudol
 wella cynnwys y rhaglenni gwrth-fwlio sydd ar gael mewn ysgolion ar bob lefel o fewn y
sector addysg orfodol drwy fabwysiadu ymagwedd ysgol gyfan at raeadru dysgu ar draws
cwricwlwm ysgol gyfan
 wella gwybodaeth am ba mor aml mae seiber-fwlio yn digwydd
 leihau'r gwahaniaeth o ran gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth rhwng gwledydd yn y
bartneriaeth mewn perthynas â bwlio a'i effaith

Cyd destun
Mae bwlio yn rym gormesol sy'n effeithio ar fywydau llawer o bobl ifanc ac oedolion, boed hynny
drwy'r canlyniadau seicolegol a chorfforol dinistriol a brofir gan ddioddefwr, fel wyliwr neu drwy
weithredu fel bwli eu hunain. Gyda datblygiad cynyddol o dechnolegau ar-lein, mae pobl ifanc yn
wynebu ymwthiad 24 awr o ddieithriaid a chyfathrebu digroeso, na ellir eu hosgoi. Gall y byd ar-lein
tywyll hyn gael guddio’n hawdd oddi wrth ffrindiau neu oedolion, gall arwain at deimlad o gaethiwo,
neu'n waeth, strategaethau ymdopi difrifol all gynnwys hunan-niwed a hunanladdiad.
Mae EU Bully yn rhoi llais i'r rhai yr effeithir arnynt gan fwlio, i rannu eu profiadau ac archwilio ffyrdd
o oresgyn ymddygiad bwlio. Gellir Drama yn cael ei ddefnyddio fel dull pwerus i ddangos canlyniadau
emosiynol bwlio ac i rannu syniadau a phrofiadau drwy ddiogelwch ffuglen. Mae EU Bully yn annog y
defnydd o ddrama mewn lleoliadau addysg ffurfiol ac anffurfiol fel ffordd effeithiol ar gyfer ysgolion
a sefydliadau ieuenctid i fynd i'r afael â'r broblem ar draws yr ysgol gyfan, nid dim ond gyda
dioddefwyr a bwlis. Mae'r canllaw hwn yn ategu hyfforddiant athrawon sydd ag ychydig neu ddim
profiad gefndir o ddefnyddio drama yn eu harfer i gymhwyso'r dulliau gyda'u myfyrwyr fel teclyn
gwrth-fwlio. Mae Theatr Spectacle hefyd wedi dyfeisio a darparu y ddrama gwrth-fwlio 'Arbennig' fel
rhan o brosiect EUBully , a fydd yn cael ei pherfformio I grwpiau o bobl ifanc mewn ysgolion, grwpiau
ieuenctid a chymorth, cartrefi gofal a hyd yn oed i oedolion sy’n agored i niwed. Mae'r ddrama wedi
cael ei ddyfeisio drwy broses hir o weithdai ymchwil lle roedd Theatr Spectacle yn defnyddio eu
technegau drama er mwyn creu lle diogel i bobl ifanc i siarad am eu profiadau o fwlio. Bydd y
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ddrama yn cael ei ffilmio a'i ddatblygu mewn i adnoddau fideo ar gyfer ysgolion a lleoliadau addysg
anffurfiol.

Mae EU Bully yn cynnig dull cyfunol a chreu arloesol yn y byd rhith ochr yn ochr â throsglwyddo a
chyflwyno arferion gorau yn y defnydd o ddrama yn y byd ffisegol. Mae llawer o fentrau gwrth-fwlio
yn cael eu hadeiladu ar athroniaeth craidd Dull Ysgol Gyfan: ar y dybiaeth fod bwlio yn broblem
systemig, a, thrwy oblygiad, mae'n rhaid i ymyriad cael ei gyfeirio yn yr ysgol gyfan nid dim ond at y
bwlis a dioddefwyr unigol (Smith , Schneider, Smith, & Ananiadou 2004, t. 548). Mae'r prosiect hefyd
yn estyn allan i bobl ifanc ar-lein trwy app ymchwil sy'n casglu data dienw ar fathau o gyfraddau
bwlio a nifer yr achosion ar draws Ewrop.
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Cefndir Theatr Spectacle a sut mae'n cefnogi pobl ifanc i fod yn
greadigol weithgar
Effeithio newid wrth annog adfer
Yn 1979 fe sefydlwyd Theatr Spectacle Ltd yng nghalon hen meysydd glo De Cymru. Yn
arloeswyr wrth roi mynediad i theatr fyw, ac ysgrifennu newydd yn y Gymraeg a’r Saesneg . Trwy
weithio mewn partneriaeth, rydym yn darparu gwasanaeth theatr dwyieithog arloesol ( gweithdai,
cynhyrchu a mentora ) , yn lleol , yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ein theatr yn cael ei
deilwra i gyrraedd yr unigolion a'r cymunedau mwyaf ynysig. Ymgysylltiad yw'r cam cyntaf i wneud y
newidiadau cadarnhaol mewn agwedd a gweithredoedd sydd o fudd nid yn unig i'r unigolyn ond
hefyd ei deulu, ffrindiau a chymuned. Mae Theatr Spectacle Ltd yn gwmni cyfyngedig drwy warant
gyda statws elusennol. Mae Spectacle yn datblygu amrywiaeth o gynyrchiadau theatr cyfranogol,
gweithdai, mentora ac adnoddau hyfforddi y gellir eu gwerthu i ysgolion, colegau, carchardai a
sefydliadau troseddwyr ifanc, y gwasanaeth prawf, cwmnïau preifat, mentrau cymdeithasol a
sefydliadau cymunedol.
Y pobol rydym yn gweithio gyda
Mae Spectacle yn defnyddio dulliau cyfranogol gyda phobl o bob oedran, y rhai sy'n gwynebu
anfanteision lluosog a chyfuniad o niwed cymdeithasol difrifol megis unigedd, camddefnyddio
sylweddau, salwch meddwl, tlodi eithafol, trais, bwlio a cham-drin. I'r perwyl hwn, rydym yn
datblygu ystod o brosiectau cyfranogol theatr sy'n cael eu cyflwyno mewn partneriaeth ag ysgolion a
cholegau, troseddwyr ifanc sefydliadau, cartrefi gofal, cymdeithasau tai, y gwasanaeth prawf,
mudiadau gwirfoddol, ysbytai, mentrau cymdeithasol a'r sector cyhoeddus. Mae ein gwasanaethau
yn cael eu darparu yn ddwyieithog.
Cefnogi pobl ifanc i mewn i addysg, hyfforddiant a / neu gyflogaeth
Mae gan Spectacle hanes hir o gefnogi pobl ifanc i mewn i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.
Rydym yn darparu mentora ar gyfer unigolion trwy brofiad gwaith neu leoliadau tymor hir a thrwy
gynorthwyo unigolion agored i niwed mynychu'r coleg neu i wirfoddoli.
Rydym wedi defnyddio'r cynllun Twf Swyddi Cymru er mwyn ein galluogi i gyflogi personél sydd
wedyn yn dod yn aelodau llawn o’r cwmni neu fynd i mewn i gyflogaeth mewn mannau eraill wedi
eu hyfforddi gyda Spectacle. Nod ein holl weithdai a hyfforddiant theatr yw i ddatblygu hunan-barch,
hyder a sgiliau i wella cyfleoedd megis datblygu personol.
‘Spectacle… a wonderful agency to work with as they have the capacity to adapt each session to
the needs presented in each group. This ensures they get the best out of everyone. Participants are
particularly nervous as most have not engaged in group work, the fun aspect helps to break down
these barriers and participants leave the sessions feeling up lifted.… the opportunity to play has
been useful for participants with language barriers especially where English is a second language…
participants were able to follow the activity through observation of the larger group, greatly
assisting group cohesion.…the participants had the opportunity to reflect on their life experiences
in a safe and supportive way. This proved to be a powerful experience for many participants. We
value the input from Spectacle Theatre and we feel they offer a high value service’
Dawn Parker Genesis
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SPECIAL - Drama Newydd gan Paul Swift a Theatr Spectacle
“O ni’n meddwl bod ti’n ffrind neis”
Stori dyn o'r enw Terry a merch 11 mlwydd oed o'r enw Megan yw ‘Special’. Mae'r stori yn
digwydd mewn parc, dros 3 diwrnod ym Mehefin 2015.
“Sori am be’ wedes i gynna, amdano ti’n bod yn mong. Do ni ddim yn ei feddwl e, ond o ti
just yn canu ac yn gwrthod stopio…Pam ti’n neud e? Ydy e achos bo’ ti’n upset?... Pan fi’n
mynd yn ypset fin bwyta pethe. Mars Bars, bisgedi Bourbon’s, Custard Creams. Na pam fi’n
dew. Mae Tasha’n gweud y ddyliwn I gael rhaglen deledu fy hun, ‘Totally Humongous Welsh
Kids’.”
Ar ôl sgwrsio gyda bachgen sy’n hŷn na nhw ar Facbook, mae Megan a’i ffrindiau yn dod i’r parc i
gwrdd ag e, ond yr unig berson sydd yno yw’r ‘hen foi yma’ sef Terry. Mae’r plant yn gwneud hwyl
am ei ben, ac yn rhedeg i ffwrdd ond mae Megan yn gadel ei bag, a phan mae’n dychwelyd mae’r
bag gan Terry. Mae Megan yn dod i ddeall bod gan y ddau dipyn o bethau’n gyffredin, a bod Terry yn
wahanol iawn i’w hargraff gyntaf.

Stori am gyfeillgarwch, bwlio a pheidio perthyn yw Special

Sylwadau ac Adborth
“I was upset because this sort of thing really happens.” (11 year old)
“It was brilliant; it was really funny and sad.” (11 year old)
“It was excellent. The young people were totally engrossed throughout.” (TEACHER)
“It was really good. I thought the actors were brilliant.
I felt angry at the end, and I wanted to know what happened to Terry. I hope he gets to see
his mum.” (16 year old)

“I enjoyed the story, it was sad and funny but it was really good”
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“In my thoughts I think the play you acted was a really good idea because it learns children
like us to not bully, peer pressure and drink and smoke and whatever els (sic) they were
doing!!”
“Thank you very much it was amazing!”
“It’s changed the way I think about people”
“Everything was just right, very gripping. Didn’t know which way it was going.”
“Workshop –pupils enjoyed it, included all and encouraged all to participate.”

“O ni’n meddwl bod ti’n ffrind neis”
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Newid Ymddygiad Bwlio a Bwlio Seibir

Dywedodd Maya Angelou “There is no greater agony than bearing an untold
story inside you” Mae cymaint o ymddygiad bwlio yn parhau i fod yn gudd. Nid
rhan anochel, ddiniwed bron iawn, o dyfu i fyny yw bwlio; mae’n broblem
ddifrifol sy’n effeithio ar gyflawniad person, ac yn gallu cael arwyddocâd nes
ymlaen mewn bywyd. Gall arwain at salwch ddifrifol gyda mwy o
debygolrwydd o fyw mewn tlodi. Ein nod yw helpu galluogi pobl ifanc a
chymunedau i ddechrau adnabod ymddygiad bwlio; y gwahaniaeth rhwng
bwlio a phryfocio; pam fod pobl ifanc yn bwlio; yr effaith mae’n cael ar y
dioddefwr, y bwli, ac ar y gwylwyr ac i ddatblygu strategaethau i gadw’n
ddiogel. Mae’r prosiect yn addas iawn i ymgysylltu â grwpiau anodd eu
cyrraedd neu wrth ddatblygu hyder ac empathi at eraill.
Mae'r prosiect hwn wedi ei gynllunio i newid bwlio ac ymddygiad seiberfwlio.
Mae Special yn cynnwys gweithdy rhyngweithiol sy’n addas i bobol ifanc 11+
Pecyn adnoddau er mwyn parhau a’r gwaith. Dwy app; un ar gyfer gwaith
ymchwil ac mae’r llall yn cynnwys cwis ar gyfer pobl ifanc
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Gweithdy Gwrth-fwlio
Diffinio Bwlio a seiberfwlio
Mae'r prosiect hwn wedi cael ei gynllunio i godi ymwybyddiaeth am a newid ymddygiad bwlio a
seiber fwlio ymysg pobl ifanc a'r bobl sy'n byw ac yn gweithio gyda nhw. Rydym wedi diffinio bwlio
fel 'defnyddio ymddygiad ymosodol gyda'r bwriad o brifo person arall gyda chanlyniadau’r bwlio yn
achosi poen a gofid i'r dioddefwr. Gall bwlio fod yn emosiynol, corfforol, hiliol, rhywiol, homoffobig,
aerobig (alterobic) llafar a seiber '.
Rydym yn diffinio seiber-fwlio fel 'defnyddio technoleg i frifo'.
Mae Dan Olweus yn dweud "Mae person yn cael ei fwlio pan fydd ef neu hi yn agored iddynt, dro ar
ôl tro a thros amser, i gamau negyddol ar ran un neu fwy o bobl eraill, ac ef neu hi yn cael anhawster
amddiffyn ei hun."
Mae Dan Olweus, creawdwr y Rhaglen Atal Bwlio Olweus, yn darparu’r diffiniad hwn a dderbynnir yn
gyffredin am fwlio yn ei lyfr, Bullying at School: What We Know and What We Can Do (1993):
Mae'r diffiniad hwn yn cynnwys tair elfen bwysig:
1. Mae bwlio yn ymddygiad ymosodol sy'n cynnwys camau gweithredu diangen, negyddol.
2. Mae bwlio yn cynnwys patrwm o ymddygiad ei ailadrodd dros gyfnod o amser.
3. Mae bwlio yn cynnwys anghydbwysedd grym neu gryfder.
Gall yr adnodd hwn yn cael ei ddefnyddio i alluogi pobl ifanc i ddechrau meddwl am faterion megis
beth yw eu barn yw bwlio; y gwahaniaeth rhwng bwlio a phryfocio; pam mae pobl ifanc yn bwlio;
beth mae effaith bwlio yn ei gael ar y bwli, y person sy’n cael ei fwlio a'r gwylwyr
*Gwylwyr
Rydym wedi canolbwyntio ar dystion - yn aml rhain yw'r bobl sydd â'r pŵer i ymyrryd yn ystod neu ar
ôl y digwyddiad. Nid ydym yn argymell bod gwylwyr yn camu i mewn yn uniongyrchol i'r sefyllfa, ond
i wneud rhywbeth sy'n atal y sefyllfa rhag gwaethygu, megis rhoi gwybod am y digwyddiad i rywun
ag awdurdod i weithredu yn ddiogel, megis athro neu arweinydd ieuenctid.
'Pryd bynnag mae’r digwyddiad o fwlio yn digwydd, mae bob amser yn cynnwys tri pharti: un neu
fwy o droseddwyr, un neu fwy o ddioddefwyr, ac un neu fwy o dystion wrth law. Rydym yn
defnyddio'r gair gwylwyr i gyfeirio at y bobl sy'n dyst i'r digwyddiad yn uniongyrchol a'r rhai sy'n dod
ar draws yr effaith yn ddiweddarach; ffrindiau a theuluoedd y dioddefwr, gall y bobl sy'n clywed am
y digwyddiadau hyn yn y cyfryngau hefyd yn cael eu hystyried yn dystion wrth law. '
Y gweithdy
Mae'r gweithdy hwn wedi'i ddylunio i godi ymwybyddiaeth o faterion bwlio ymysg pobl ifanc a'r bobl
sy'n byw ac yn gweithio gyda nhw.
Mae cynnwys y gweithdy hwn wedi ei greu o gyfres o weithdai gyda phobl ifanc yn archwilio natur y
bwlio maent wedi ei brofi ac wedi bod yn dyst iddo.
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Mae'r sesiwn yn dechrau gyda gemau torri'r iâ. Diben hyn yw rhoi i'r grŵp yn gyfforddus, anogwch
nhw i ddechrau siarad yn agored ac i ddechrau gwrando ar ei gilydd. Gemau y byddem yn awgrymu
ar gyfer sesiwn, fel a ganlyn:


Fruit Salad



Be’ ti’n neud?



Datganiadau

Byddai'r gemau fel arfer yn para am tua 10-15 munud. Mae'n bwysig peidio â rhuthro’r rhan hon gan
ei fod yn rhoi cyfle i sefydlu y canlynol mewn ffordd hwyliog.
• Cytuno ar y rheolau ar gyfer y sesiwn.
• I gychwyn y broses o alluogi'r unigolion i siarad a gwrando.
• Sicrhau bod pawb yn ymwybodol y gallant newid eu meddwl ar unrhyw adeg.
• Cyflwyno'r cysyniad bod gan fwlio ganlyniadau.
Beth yw bwlio?
Cychwyn trafodaeth weithgar gyda'r grŵp o ran yr hyn y maent yn meddwl yw bwlio, lle mae'n
digwydd a beth yw canlyniadau posibl ymddygiad o'r fath. Mae'r holl ymatebion yn cael eu
hysgrifennu ar siart troi. Rôl yr athro / hwyluswr ar y pwynt hwn yw sicrhau bod y pobol ifanc yn cael
ei glywed a bod eu hymatebion yn cael eu ddilysu drwy gael eu hysgrifennu ar y bwrdd. (Bydd cyfle
wrth i'r sesiwn fynd yn ei blaen i herio safbwyntiau ac i bobl newid eu meddyliau.)
Beth yw bwli, dioddefwr a thyst?
Gan ddefnyddio'r enghreifftiau a ddarperir gan y grŵp dosbarth / ieuenctid trafodwch y
gwahaniaethau rhwng y rolau. Sefydlwch pa mor gyflym y gall rolau hyn newid a sut y gall bwli ddod
yn ddioddefwr neu i wyliwr dod yn ddioddefwr neu’n fwli. Mae'r gêm ie neu na yn ffordd dda o
gyflwyno hyn ar waith.
1. Creu delwedd lonydd fel ddrama fer
2. Casgliad a chau y sesiwn
Amser cylch; Caniatewch ddigon o amser i fynd o amgylch y cylch gan ofyn i bob person i rannu
gyda'r grŵp eu meddyliau a'u teimladau am y sesiwn.
• Beth wnaethon nhw ei hoffi / ddim yn ei hoffi.
• Beth hoffent ei ailadrodd /peidio ailadrodd.
Diolch i bawb am gymryd rhan a gwneud y datganiad canlynol:

Dydy bwlio byth yn dderbyniol
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Mynediad

Datblygu

Cyfranogi

Perchnogaeth

Yn ystod gweithdy, bydd y cyfranogwyr unigol yn profi y camau canlynol:
• Ymgysylltu.
• Ymrwymo a Cymryd cyfrifoldeb.
• Weithrediad fel unigolyn yn y grŵp.
• Dysgu sgiliau newydd.
• Dysgu sut i greu.
• Dysgu sut i chwarae.
• Cydweithio.
• Bod yn rhan o grŵp.
• Gweithio fel grŵp.
• Rhannu a dangos.
• Cyflawni.
• Gwerthfawrogi a gwerthuso.
• Derbyn a rhoi.
• Cwblhau a cynnwys.
• Cau a gadael.
Cyfnodau Sesiwn gweithdy i Artistiaid / Hwyluswyr
Rhaid i weithdai cynnwys y camau canlynol, hn cael eu harwain bod amser gan yr egwyddorion
canlynol:
• Ymgysylltu a treillio.
• asesu cyson a gwerthuso cynnydd.
• Cynnwys gwerth chweil.
• Eto mwy o asesu ac arfarnu.
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Llwybr
trwy'r
Llwybr trwy'r
gweithdy
gweithdy

Rhestr arweinwyr gweithdy o bethau y mae'n rhaid iddynt ei wneud gyda grŵp:
1. Darllenwch y grŵp.
2. Darganfod beth fyddai o ddiddordeb iddynt i weithio ar y cyd gyda chi.
3. Dod o hyd i ffyrdd o fwynhau gwneud pethau a meddwl am bethau.
4. Dod o hyd i ffyrdd o ganolbwyntio eu holl sylw.
5. Dod o hyd i ffordd i'w denu yn ôl at y sesiwn nesaf (neu ar ôl yr egwyl) a chofio beth a wnaethant y
tro diwethaf.
6. Dod o hyd i ffyrdd newydd i feddwl am wneud mwy o bethau ac yna eu gweithredu
7. Darganfod ffyrdd y gallant barhau hebddoch.
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Nodiadau i Athrawon / Arweinwyr Gweithdy
Theatr Gweithredol
Mae ein gweithdai wedi'u cynllunio i ymgysylltu, i weithio gyda ac yn y pen draw ar gyfer
cyfranogwyr i gymryd rheolaeth dros eu dysgu eu hunain. Mae theatr gweithredol yn arbennig o
ddefnyddiol wrth weithio gyda phobl ifanc sy'n agored i niwed a'r rhai sy'n chwilio am waith, addysg
neu hyfforddiant. Mae'n rhoi i'r cyfranogwyr rhyddid i fynegi a datblygu safbwynt yn y wybodaeth y
maent yn cael eu diogelu tu mewn i'r ddrama.
Wrth ddefnyddio theatr gweithredol rydym yn creu gweithdau unigryw sy’n archwilio:
pryderon Lles / iechyd.
• Gwrth-fwlio.
• Camddefnyddio alcohol a sylweddau.
• cydlyniad cymdeithasol.
• Ymgynghori gyda phobl ifanc a chymunedau.
• Sgiliau cyflwyno.
• Iechyd meddwl.
• Ymddygiad peryglus.
Gweithdai Theatr Gweithredol: Bydd pob gweithdy yn para am amser dynodedig (o hanner can
munud i ddwy awr) ac yn cynnwys y canlynol;
• Gemau Cynhesu, hwyl egnïol sy’n chyflwyno themâu
• ysgogiad golygfa fer (yn darlunio plentyn a rhiant yn anghytuno dros ddigwyddiad
• Bydd y cyfranogwyr yn cael eu hwyluso wrth ymateb i'r olygfa ac i lenwi'r bylchau o'u profiad eu
hunain.
• Bydd yn olygfa sy’n cael ei edrych arni o sawl safbwyntiau, yr oedolyn, y plentyn, brodyr a
chwiorydd, llys-riant, gweithiwr ieuenctid, nyrs yr ysgol ac yn y blaen
• Byddwn yn archwilio achos ac effaith a'i berthynas ag ymddygiad.
• Yna, byddwn yn archwilio sut y gellir olygfa cael ei newid i ddod o hyd i ffordd briodol o weithredu
sy'n diwallu anghenion pob unigolyn.
• Bydd hyn yn cynnwys pwy arall y gallem siarad â nhw, droi i gael cyngor a chefnogaeth broffesiynol
cyfoedion ac ati
• Diweddglo a diolch i'r myfyrwyr am eu cyfranogiad.
Mae’r ardal ganolog byddwn yn archwilio iddi yn dibynnu ar y thema (ee perthnasoedd iach, bwlio,
ymddygiad peryglus, neu gamddefnyddio sylweddau). Mae'r enghraifft ganlynol yn un ar gyfer
perthynas iach gweithdy theatr weithredol:
• Beth yw perthynas iach ag eraill?
• Beth a olygwn wrth ymddiriedaeth a pharch?
• Sut a lle y gallwn geisio cymorth a chefnogaeth?
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• Sut ydym yn gwybod bod y wybodaeth am berthnasau iach yn ddibynadwy neu'n ffeithiol?
Rydym yn disgwyl i'r cyfranogwyr yn y gweithdy i godi materion yn ymwneud a 'pherthynas rywiol',
'Camddefnyddio alcohol a sylweddau', 'bwlio rhyngrwyd', delio â rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid ''
pwysau cyfoedion '.
Bydd natur benodol y gweithdy yn y pen draw yn dibynnu ar y grŵp a'i diddordeb. Bydd pob
gweithdy yn wahanol o ran ei gynnwys cyffredinol, ond bydd yn cynnwys y themâu uchod.

Lefelau parodrwydd a llunio contract gyda grŵp
'Parodrwydd' yw'r ffordd mae’r unigolion a'r grŵp yn teimlo am y gweithdy. Bydd yn dylanwadu ar y
ffordd rydym yn ymgysylltu â hwy ar ddechrau'r sesiwn. Oes angen i’r grŵp 'deffro', 'ymdawelu' a
ydynt yn gwrthsefyll neu'n croesawu'r syniad y gweithdy. Yn gyffredinol, bydd y rhan fwyaf o
grwpiau yn gymysgedd o nifer o wladwriaethau o barodrwydd ac mae angen gêm syml i’w
ganolbwyntio.
'Mae'r contract yn y cytundeb sydd gennym gyda'r grŵp ar ba fath o waith byddwn yn gofyn iddynt
ei wneud.'

I sefydlu contract gallem ddechrau drwy ofyn y cwestiynau canlynol:
Beth ydych chi'n y grŵp, ei ddisgwyl gennym ni?
• Beth ydych chi'n ei ddisgwyl wrth eich hunain a'ch gilydd?
• Beth ydym ni'n ei ddisgwyl gan ein hunain?
• Beth ydym ni'n ei ddisgwyl gennych chi
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Gemau
Gemau, torri’r ia ac ymarferion
Llygadu
Grŵp yn eistedd mewn cylch (ar gadeiriau cadarn) gydag un person yn sefyll yn y canol. Gofynnir i
gyfranogwyr eistedd i edrych ar bobl ar ochr arall y cylch a phan bydd cyswllt llygad sicr, rhaid
cyfnewid lle gyda nhw. Yn y cyfamser, mae'r person yn y canol yn rasio ar gyfer un o'r seddi gwag, ac
os bydd yn llwyddiannus, yn gadael person newydd yn y canol.
Tri rheol: (1) nad oes unrhyw gyfnewid gyda phobl ar bob ochr (2) unwaith bydd cyswllt llygaid yn
cael ei sefydlu, mae'n rhaid i gyfnewid pâr (3) unwaith mae’r pen ôl wedi gadael sedd, ni all
ddychwelyd i'r un un.
‘Fruit Salad’
Mae'r person yn y canol yn penderfynu beth fydd yn cyfnewid: ". Pawb yn gwisgo coch / gyda
dannedd / oedd yn gwylio teledu neithiwr"
Dyma’r eirth yn dod!
Mae dau o bobl yn eirth. Mae gweddill y grŵp yn rhedeg o amgylch y "goedwig" tan bod un yn
gweiddu "mae’r eirth yn dod". Rhaid i bawb rewi, gan ffurfio delw. Mae yna i fyny at yr eirth i ganfod
unrhyw symudiad yn y cerfluniau-caniateir iddynt orfodi'r cerfluniau i chwerthin neu symud, drwy
unrhyw ddull arall na'u cyffwrdd. Mae'r rhai sydd ddim yn symud wedyn yn dod yn eirth, y gêm yn
dod i ben pan nad oes ond un person sydd ar ôl sydd heb symud.

Croesi enwau
Saif grŵp mewn cylch, yn wynebu i mewn. Mae un person yn dechrau wrth alw enw rhywun arall yn
y grŵp.
Wrth gerdded tuag atynt i gymryd eu lle. Y person hwnnw wedyn yn ailadrodd yr ymarfer drwy galw
enw trydydd person ac yn y blaen. Pan fydd yr ymarfer yn cael ei sefydlu, gall dau o bobl groesi ar yr
un pryd, ac yna tri, yna bedwar ati yn dibynnu ar faint y grŵp. Gall y grŵp cael ei annog i gerdded yn
gyflym, yna loncian, yna rhedeg tan nad oes neb yn sefydlog ar ymyl y cylch am fwy nag ychydig
eiliadau.

Tag clustog (cydweithio)
Fel tag cyffredin, ac eithrio bod y person sydd arno dim ond ddal y person sy'n dal y glustog (au).
Rhaid i'r clustogau gael ei basio ymysg y cyfranogwyr eraill er mwyn osgoi unrhyw un ohonynt yn
cael eu dal. Mae hyn yn cynnwys grwpiau strategaethau a'r unigolion sy'n cymryd y glustog gan
gydweithiwr er mwyn osgoi eu cael ei dal. Dylai unrhyw un sy'n taflu y glustog bod ‘ar’
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Beth wyt ti'n gwneud? (Gweithredu)
Pawb i sefyll (neu'n eistedd) mewn cylch gyda lle mwyaf posibl yn y canol. Mae un person yn mynd i
mewn lle ac yn dechrau gweithred e.e. torri'r lawnt. Ail berson yn mynd i mewn gofod ac yn gofyn
"beth ydych chi'n ei wneud?" Person cyntafyn yn ateb gyda rhywbeth hollol wahanol i'r hyn y maent
yn ei wneud mewn gwirionedd e.e. glanhau fy nannedd. Ail berson yn cymryd y camau hwn ac yn
dechrau i feimio glanhau eu dannedd. Person cyntaf wedyn yn gofyn beth ydych chi'n ei wneud? "ac
felly mae’r gêm yn parhau hyd nes y gwneir camgymeriad-e.e.. y disgrifiad yr un fath ag y camau
Ceidwad y allweddi (Uchafswm 10)
Mae’r ceidwad yn gwisgo mwgwd ac yn dal papur newydd wedi ei rholio-i fyny, yn eistedd ar gadair
gyda cyfarwyddiadau llym i beidio â symud ei g / pen ôl oddi wrth y sedd neu draed o sefyllfa o flaen
y gadair. Mae allweddi yn cael ei gosod rhwng traed y Ceidwad. Cyfranogwyr eraill yn cymryd eu tro i
ddwyn yr allweddi a dychwelyd i'w lle o fewn iddo gael ei daro. Os yn llwyddiannus, maent yn dod yn
geidwad. (Nid yw'r gêm yn gweithio'n dda ar garped.)
Gem Enw a Rhythm (Rhythm)
Mewn cylch-eistedd neu sefyll, arweinydd yn cychwyn tri cwpled syml rhythm e.e. dau slap ar y clun,
dau clap llaw, dau chlec bys. Pan fydd yr holl gyfranogwyr yn gyfarwydd â rhythm hwn, mae'r
arweinydd yn cyflwyno dau enw i mewn i'r cwpled olaf (e.e. chleciau bys) – llais person a rhywun
arall yn y grŵp. Mae'r person sydd wedi galw allan yna yn gwneud yr un peth ar y cwpled olaf nesaf
h.y. yn galw eu henw a'u bod rhywun arall yn y grŵp. Nod yr ymarfer yw i gadw'r rhythm I fynd mor
esmwyth ag y bo modd heb golli unrhyw enw galw ar y ddwy ddiwethaf
Ras araf (slow motion)
Gwahoddir cyfranogwyr i redeg ras gyda'r nod o golli: yr un olaf yw'r enillydd. Symud yn araf mae'n
rhaid i'r cyfranogwyr byth torri ar draws y cynnig o redeg neu aros yn llonydd; a rhaid i’w draed
codi'n uwch na lefel y pen-glin.
Ymladd yn araf
A "cylch" hirsgwar Tynnir ar y llawr gan ddefnyddio sialc, tâp neu garped. Cyfranogwyr yn eistedd o
gwmpas hyn fel gwylwyr y frwydr. Mae'n rhaid i unrhyw sy'n dod i mewn i'r cylch I ymladd symud yn
yn araf. I ddechrau dau o bobl fynd i mewn iddo a dechrau reslo symudiad araf a / neu gornest
focsio. Efallai y bydd eraill yn mynd i fewn i'r frwydr ar unrhyw adeg, ar yr amod eu bod yn ufuddhau
i'r rheolau symud yn araf.
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Gemau twymo a dod I adnabod ein gilydd
a. taflu’n syml o amgylch cylch. Pwysleisiwch bwysigrwydd cyswllt llygad a’i wneud yn hawdd â
phosibl i'r person i ddal.
b. Person sy’n dal yn dweud enw.
c. Person sy’n dal yn dweud enw a e.e. rhywbeth y maent yn hoffi ei wneud.
d. Person sy’n dal yn dweud rhywbeth y maent yn hoffi ei wneud.
e. Tafliwr yn dweud enw'r person y maent yn taflu i.
Dyma'r ffordd orau o ddarganfod enwau a rhywbeth am y bobl mewn grŵp yn gyflym. Mae hefyd yn
gwasanaethu fel nifer o swyddogaethau eraill megis cydweithrediad.
Trefn yr Wyddor
Rhowch linell y cadeiryddion ar draws yr ystafell, un ar gyfer pob aelod o'r grŵp. Yna gofynnir i’r
grŵp i drefnu eu hunain yn nhrefn yr wyddor. Os ydynt yn adnabod ei gilydd, dim siarad. Rhaid
iddynt gadw at y cadeiriau ac ar bob cyfrif â chyffwrdd â'r llawr
Caneuon
Mae caneuon ar y cyfan yn ddefnyddiol iawn wrth gynhesu, oherwydd eu bod yn cynnwys gwrando a
gweithio gyda'i gilydd yn awtomatig. Dewiswch caneuon syml. Rowndiau yn dda.
E.e. Row Row Row your boat, Ble mae Daniel
Sausages
Gweithiwch mewn parau. A yn gofyn cyfres o gwestiynau i B. B yn ateb gyda’r gair
'sausages'. Y nod yw gweld pa mor hir y gall bara heb chwerthin.
• Defnyddiol i llacio grŵp dawel iawn neu i helpu grwpiau i gael y 'chwerthin' allan o'r
ffordd.
Byrfyfyrio
1.
2.

Charades ( Give us a Clue).
llinellau, Ymadroddion & Teitlau : Rhannwch yn 2, yn 3 neu 4 a rhoi llinell i bob grŵp.
Mae'n rhaid i grŵp ddyfeisio golygfa fer sy'n cynnwys y llinell. Mae llawer o amrywiadau
yn bosib e.e. Gall grwpiau cael dwy linell, un i ddechrau ac un i orffen gyda. Caniatewch
gyfnod byr yn unig i drafod cyn eu hannog i fynd ar eu traed cyn gynted â phosibl.

Ymarfer : Cerflun Corff
Mae'r grŵp wedi ei rannu i fyny i mewn barau. Rhaid i bob pâr enwu eu hunain fel A neu B. A fydd y
cerflunydd a B fydd y clai.
Mae'r athro wedyn yn dewis teitl, ee DEWR ac yna dangos sut i fowldio y clai i mewn i gerflun yn
ysgafn iawn ac yn ofalus wrth symud breichiau, corff, coesau a nodweddion y clai, neu drwy ddangos
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i’r clai sut i eistedd (sefyll, penglinio ayb) NID trwy ddweud wrthynt. Nid yw Clay yn deall geiriau ac ni
all siarad.

Yna caiff A benderfynu ar deitl ei hun. Nid yw'r B yn gwybod beth yw’r teitl. Pan fydd A yn fodlon eu
bod wedi creu eu cerflun, gofynnir i B gofio ac i orffwys. Pan fydd yr holl cerfluniau wedi eu cwblhau
rhaid ffurfio cylch. Yna bydd yr arweinydd / athro yn dechrau tynnu allan nodweddion cyffredin y
cerfluniau yn ei gyfanrwydd yw (h.y. a ydynt yn wan, yn gryf neu'n ymosodol).
Gall y ymarferiad yn parhau drwy ofyn i'r A i wneud cerflun o'r enw CRYF a B i wneud cerflun o'r enw
GWAN.
categorïau eraill y gellir eu defnyddio fel teitlau yw:
Emosiynau – Lliwiau - Rhinweddau
Trwy gydol yr ymarfer, bydd barn y cyfranogwyr yn amrywio ar unrhyw un cwestiwn. Dylid eu
gwneud i deimlo bod hwn yn gyfle i fynd i mewn trafodaeth fywiog, nid eu bod yn ceisio dod o hyd
i'r ateb cywir.
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App cwis EU Bully
Cwis amlddewis sy’n herio mythau am fwlio, sy’n codi ymwybyddiaeth o gynghor am sut i aros yn
ddiogel ar-lein, ac yn gofyn y cwestiwn: beth ddylwn i ei wneud mewn sefyllfa o fwlio? Mae'r gêm hon
yn ymarfer rhyngweithiol ac yn hwyl i gyd-fynd a gweithdai a gwersi ar fwlio, neu gellir ei osod fel
gwaith cartref. Mae'r athrawon yn meddu ar y gallu i gofrestru eu myfyrwyr a dilyn eu cynnydd ar nifer
o bynciau

Cyrchwch y gêm a chofrestru eich ysgol am ddim www.zammer.co

Mae cwestiynau cwis EU Bully wedi cael eu dyfeisio gan bartneriaid y prosiect mewn
ymgynghoriad â phobl ifanc o dan 18 oed ac yn briodol ar gyfer oedrannau 10 ac
uwch.
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App Ymchwil EU Bully
Gall myfyrwyr ddod yn rhan o'r ateb drwy ychwanegu eu stats fwlio i'r app arolwg
ymchwil EU Bully, yn gyfan gwbl ddi-enw. Dyma app ymchwil sy’n casglu
gwybodaeth am natur a lledaenu o fwlio ar draws Ewrop a thu hwnt i hysbysu'r UE
ac ymchwilwyr polisi cenedlaethol. Gallwch lwytho i lawr yr app sy'n cynnwys gêm
syml i dynnu sylw eich myfyrwyr a chychwyn sgwrs am fwlio.

Llithrwch cymeriadau i'r lliw cywir o'r ochr sy'n cyfateb i'w dillad. Mae pa mor gyflym y mae'r
cymeriadau yn ymddangos yn cynyddu'r hiraf mae’r chwaraewr yn parhau, wrth gynyddu anhawster
y gêm. Bydd gofyn i'r chwaraewr i 'gymryd y prawf' ar waelod y sgrin a fydd yn dechrau yr arolwg
ymchwil.
Bydd yr arolwg ymchwil yn syml yn gofyn pa mor aml, os o gwbl, mae’r defnyddiwr erioed wedi profi
gwahanol fathau o seiberfwlio. Nid oes unrhyw fanylion personol yn cael eu cymryd o'r defnyddiwr
ac mae eu hymatebion yn cael eu storio yn ddienw mewn cronfa ddata diogel sy’n gysylltiedig â
gwefan EU Bully. Bydd ymchwil yr app yn cael ei gyfieithu a lledaenu ar draws Ewrop fel y bydd yr
ymatebion a dderbyniwyd yn cynnig cipolwg i mewn i natur o gwmpas seiberfwlio ar draws nifer
fawr o bobl ifanc.
Gellir gweld yr arolwg ymchwil trwy wefan EU Bully www.eubully.eu neu lawrlwythwch fel app ar i
ddyfeisiau symudol o iTunes
Mae'r cwestiynau cwis EU Bully wedi cael eu dyfeisio gan bartneriaid y
prosiect mewn ymgynghoriad â phobl ifanc o dan 18 oed ac yn briodol ar
gyfer oedrannau 10 ac uwch.
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Rhestr termau EUBULLY.
Ymosodedd

Gweithredoedd neu eiriau wedi'u hanelu at rywun, ac a fwriadwyd i achosi
niwed iddynt
Unrhyw ddefnydd o ymddygiad ymosodol gyda'r bwriad i brifo rhywun arall.

Bwlio

Gwyliwr

Amddiffyn/Diogelu
plant

Gwrthdaro

Bwlio cudd

Seiberfwlio

Cyberstalking

Dissing

Flaming

Homoffobia

Grooming

Mae person yn cael ei fwlio pan fydd ef neu hi yn agored i gamau negyddol ar
ran un neu fwy o bobl eraill, dro ar ôl tro a thros amser, a bo ef neu hi yn cael
anhawster amddiffyn ei hun
Mae gwyliwr yn rhywun sy'n gweld ac yn gwybod am fwlio yn digwydd i rywun
arall. Bydd gwyliwr cefnogol yn gweithredu yn y fath fodd y bydd y bwlio
neillau yn stopio neu yn cael ei leihau. Neu fod ef neu hi yn helpu'r dioddefwr
o fwlio i oresgyn y digwyddiad a'r boen a achoswyd
Y broses statudol o amddiffyn plant unigol sy'n dioddef, neu'n debygol o
ddioddef, niwed sylweddol o ganlyniad i gamdriniaeth neu esgeulustod. Mae'n
cynnwys mesurau a strwythurau wedi ei cynllunio i atal ac ymateb i gam-drin
ac esgeulustod
Nid yw gwrthdaro yr un peth â bwlio. Mae gwrthdaro yn anghytundeb
cydfuddiannol lle ni oes gan naill berson fantais pŵer sylweddol ac mae'r ddau
o'r rhai sy'n cymryd rhan yn teimlo yr un mor tramgwyddedig. Fodd bynnag,
gall sefyllfaoedd o wrthdaro arwain at fwlio neu ymddygiad ymosodol,
wirioneddol a dan fygythiad.
Gelwir hyn weithiau'n bwlio anuniongyrchol ac yn fath cynnil o fwlio anffisegol
nad yw'n cael ei weld yn hawdd gan eraill. Mae'n digwydd o'r golwg, ac felly yn
aml ddim yn cael eu gydnabod gan athrawon. Gall hyn digwydd ar llafar, ar
gyfryngau cymdeithasol a drwy e-bost ac ati
Seiberfwlio yw defnyddio modd cyfathrebu electronig i fwlio rhywun, fel arfer
drwy anfon negeseuon o natur fygythiol neu gofnodi neu gylchredeg delwedd
neu lun heb ganiatâd, i achosi anghysur. Gall hyn gynnwys y rhyngrwyd neu
ddefnyddio ffôn symudol, a gellir ei gyfuno â bwlio yn y byd go iawn. Gall un
achos o fwlio seiber ei luosi gan y defnydd o gyfryngau cymdeithasol i
gynnwys llawer o bobl
Danfon negeseuon dro ar ol tro a allai fygwth y person neu wedi'u cynllunio i
ddychryn ef neu hi.
Danfon neu bostio clecs neu storiau annymunol neu gelwyddog am berson arlein i niweidio ei henw da neu chyfeillgarwch. Gall hyn hefyd gynnwys darlledu
cyfrinachau sydd wedi cael eu rhannu rhwng dau berson.
Ymladd ar-lein gan ddefnyddio negeseuon electronig gyda iaith ddig ac
annymunol
Homoffobia yw'r casineb neu ofn gwrywgydwyr (lesbiaid a dynion hoyw) pobl
deurywiol a thrawsrywiol. Weithiau, gall hyn arwain at weithredoedd o drais a
mynegiadau o gelyniaeth
Y broses lle bydd rhywun yn adeiladu cysylltiad emosiynol gyda phlentyn er
mwyn ennill eu hymddiriedaeth at ddibenion ei cam-drin neu gamfanteisio
rhywiol. Gall plant a phobl ifanc gael eu hudo gan ddieithryn neu gan ffrind,
aelod o'r teulu ac yn y blaen.
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Ffugio

Cael mynediad at gyfrif e-bost neu gyfryngau cymdeithasol rhywun ac yna
esgus i fod y person hwnnw i anfon negeseuon i niweidio enw da y person
hwnnw neu distrywio ei grwpiau o gyfeillgarwch.

Meithrin
perthynas
amhriodol arlein/Online
grooming

Mae hyn yn defnyddio offer cyfathrebu y rhyngrwyd megis apps negeseuon
sydyn ar gyfer rhwydweithiau cymdeithasol i gael mynediad at bobl ifanc ac
ennill eu hymddiriedaeth, fel arfer at y diben o’I gam-drin yn rhywiol

‘Outing’

Rhannu cyfrinachau rhywun neu wybodaeth embaras ar-lein, neu twyllo'r
rhywun i ddatgelu cyfrinachau neu gwybodaeth lletchwith, sydd wedyn yn
cael ei rannu ar-lein

Gwytnwch/
Resilience

Gwytnwch yw'r gallu i adfer yn gyflym o anawsterau. Mae'r rhai sy'n dangos
gwytnwch yn gallu ymdopi a bownsio yn ôl ar ôl dod ar draws digwyddiadau
negyddol, sefyllfaoedd a heriau anodd. Byddant yn cael anhawster neu
drallod, ond yn arddangos ymddygiad, meddyliau a gweithredoedd y gellir eu
dysgu a'u datblygu i'w helpu i ddychwelyd i bron yr un lefel o les emosiynol

Rhywiaeth

Mae person sy’n rhywiaethol yn credu bod un rhyw yn rhagori dros y rhyw
arall. Gall rhywiaeth arwain at wahaniaethu, aflonyddu, a bwlio

‘Sexting’

‘Sexting ’yw anfon a derbyn negeseuon rhywiol eglur, yn bennaf rhwng ffonau
symudol. Mae hyn yn aml yn cynnwys lluniau amlwg rywiol yr hunan neu eraill
gan ddefnyddio ffonau symudol. Mae ceisiadau am lun yn cael eu gwneud yn
aml gan bartner neu ffrind person, ac weithiau mae’r llun a anfonwyd at un
person yn cael ei ddosbarthu wedyn gan y person hwnnw i lawer o bobl eraill,
heb ganiatâd

Aflonyddu
Rhywiol/ Sexual
harassment

Mae aflonyddu rhywiol yn golygu unrhyw ymddygiad o natur rywiol, digroeso
a heb wahoddiad sy'n bychanu’r person, eu ddychryn neu eu tramgwyddo.
Gall aflonyddu rhywiol gynnwys cyswllt corfforol

‘Trolling’

Postio negeseuon pryfoclyd yn fwriadol am bynciau sensitif i greu gwrthdaro,
cynhyrfu pobol, ac yn eu abwyd i mewn i "fflamio" neu ymladd
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