Astudiaeth achos:
Ysgol Gynradd yr Eglwys
yng Nghymru Cleirwy
Menter:
ffocws ar WAITH TÎM
Teitl y Prosiect: Soaps

Enillwyr Rhanbarthol ac Enillwyr
Eco/Amgylcheddol Cenedlaethol
Fe wnaeth y disgyblion yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy
ddysgu grym gwaith tîm wrth weithio ar weithgaredd eu menter greadigol
ac arloesol ar gyfer Ffair Nadolig yr ysgol.
Rhannwyd y dosbarth yn grwpiau a rhoddwyd £2 i bob disgybl gyda’r nod o dyfu eu harian a
gwneud elw da.

Diben y dasg oedd codi arian i elusen
leol, Toilets4timbuktu. Gyda hyn mewn
cof, penderfynodd un grŵp mentrus ar eu
prosiect, Handmade Soap.

eithriadol o dda yn rhyngddibynnol ac fel
tîm, gyda phob aelod o’r grŵp yn cymryd
cyfrifoldeb am bob penderfyniad a wnaed.

Roedd y cynnyrch yn arloesol ac yn
gyfeillgar â’r amgylchedd, gyda deunydd
pecynnu ailgylchadwy a wnaed o rwydi a
dyluniad ‘kinder surprise’. Roedd tegan
bach wedi’i gynnwys yng nghanol pob
sebon, rhywbeth y teimlai’r disgyblion a
fyddai’n annog pobl i olchi eu dwylo’n
well ac fe fyddai’n ychwanegu gwerth.
Fel y gwelwyd yn Rownd Derfynol
Genedlaethol y Criw Mentrus, dangosodd
y disgyblion eu bod yn gweithio ‘fel un’.
Roedd yn amlwg eu bod yn gweithio’n

Ydych chi’n cymryd rhan mewn mentrau yn eich ysgol yn barod neu hoffech chi weld sut
mae rhoi cynnig arni? I gael digon o ysbrydoliaeth, syniadau a rhagor o astudiaethau achos
sy’n dangos sut y gallech ddefnyddio menter fel modd i wella pob agwedd ar y cwricwlwm
cynradd, ewch i www.criwmentrus.com neu cysylltwch ag un o’r tîm am gymorth.

Syniadau Mawr Cymru

Noddwr
Cyswllt

Astudiaeth achos:
Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn
Menter:
ffocws ar LYTHRENNEDD
Teitl y Prosiect: POP

Best display stand and Star trooper Awards 2017

Enillydd Rhanbarthol
y Cyfnod Sylfaen
Bu Cystadleuaeth y Criw Mentrus yn gyfrwng ardderchog i wella sgiliau
rhifedd a llythrennedd disgyblion Ysgol O.M Edwards Llanuwchllyn.
Yn dilyn trafodaeth fywiog yn y dosbarth, penderfynodd y disgyblion gynhyrchu a dylunio eu
cylchgrawn mewnol eu hunain, ‘POP’, i’w werthu i siopau a busnesau lleol.

Dewiswyd y plant â’r sgiliau a’r gallu
creadigol yn y grŵp a neilltuo tasgau ar
eu cyfer, tra bo’r plant eraill yn gyfrifol
am ymchwilio i’r farchnad ac am yr
agweddau gwerthu ac ariannol ar y fenter.
Gwahoddodd y disgyblion artistiaid,
dylunwyr a newyddiadurwyr lleol i rannu eu
cyngor a’u profiadau â’r grŵp ac i esbonio’r
gwaith amrywiol sy’n gysylltiedig â chreu a
chyhoeddi cylchgrawn.
Bu’r disgyblion yn mireinio ac yn ymarfer
eu sgiliau trafod a chyfathrebu wrth iddynt
fynd ati i ddarbwyllo busnesau lleol i
gymryd gofod hysbysebu yn eu cylchgrawn
ac fe wnaeth sgiliau llythrennedd y
disgyblion wella wrth iddyn nhw ysgrifennu
eu herthyglau eu hunain a threfnu i lansio’r
cylchgrawn yng Nghinio Nadolig Clwb
Gwalia.

“Dangosodd y disgyblion frwdfrydedd mawr
dros y prosiect ac mae’r profiad o greu eu
cylchgrawn eu hunain wedi gwella nid yn unig
eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ond hefyd eu
gallu i weithio ar eu pen eu hunain ac i fynegi
eu barn a’u safbwyntiau. Maent wedi dangos
aeddfedrwydd a hyder y tu hwnt i’w hoedran
wrth iddynt wrando ar aelodau’r gymuned
leol a chyfathrebu â nhw. Mae’r prosiect wedi
galluogi iddynt weithio fel tîm a gwerthfawrogi
doniau a sgiliau ei gilydd.”
Dilys Ellis Jones

Gyda’r elw, penderfynodd y disgyblion
ail-fuddsoddi rhyw gymaint o’r arian i ail
fusnes, ieir! Rhoddwyd gweddill yr arian
i achosion da.

Ydych chi’n cymryd rhan mewn mentrau yn eich ysgol yn barod neu hoffech chi weld sut
mae rhoi cynnig arni? I gael digon o ysbrydoliaeth, syniadau a rhagor o astudiaethau achos
sy’n dangos sut y gallech ddefnyddio menter fel modd i wella pob agwedd ar y cwricwlwm
cynradd, ewch i www.criwmentrus.com neu cysylltwch ag un o’r tîm am gymorth.

Syniadau Mawr Cymru

Noddwr
Cyswllt

Astudiaeth achos:
Ysgol Pennant
Menter:
ffocws ar RIFEDD
Teitl y Prosiect: Pethe Pennant

Enillydd Rhanbarthol y Cyfnod Sylfaen
a Gwobr Amgylcheddol Ranbarthol
Wedi’u hysbrydoli gan eu paratoadau ar gyfer Ffair Nadolig flynyddol yr
ysgol, roedd disgyblion o Ysgol Pennant ym Mhowys â’u bryd ar ymgeisio
yn y gystadleuaeth Criw Mentrus gyda’u gemwaith a’u hanrhegion
creadigol ar thema’r Nadolig.

Synnodd yr entrepreneuriaid 6 oed eu
hathrawon â’u craffter busnes wrth iddynt
roi eu sgiliau marchnata a hysbysebu
newydd ar waith. Enillodd y tîm ifanc
eu statws buddugol drwy arddangos eu
dealltwriaeth a’u gwerthfawrogiad o sgiliau
trefnu da, gan ddefnyddio’r doniau a’r
cryfderau yn y grŵp i osod nodau, meithrin
perthnasoedd a rheoli eu hadnoddau a’u
hamser yn effeithiol ac yn effeithlon.
Gyda phob aelod o’r tîm ond yn cael
benthyciad o £1 i sefydlu’r busnes, roedd
angen iddynt ddysgu’n gyflym sut i reoli eu
harian a deall y cysyniad o elw a cholled a’r
angen i wneud ymchwil i’r farchnad er mwyn

sicrhau’r elw gorau a thalu eu benthyciad
yn ôl.
“Mae cymryd rhan yn y rhaglen wedi cael
effaith bositif ar sgiliau trefnu’r disgyblion,
ar eu hyder a’u hagwedd. Maen nhw wir wedi
mwynhau’r broses gyfan o baratoi ar gyfer y
gystadleuaeth ac maent wedi elwa cymaint o’r
cyfoeth o brofiadau y maent wedi’u cael yn yr
ysgol a’r tu allan yn y gymuned.”
Janet Roberts

Ydych chi’n cymryd rhan mewn mentrau yn eich ysgol yn barod neu hoffech chi weld sut
mae rhoi cynnig arni? I gael digon o ysbrydoliaeth, syniadau a rhagor o astudiaethau achos
sy’n dangos sut y gallech ddefnyddio menter fel modd i wella pob agwedd ar y cwricwlwm
cynradd, ewch i www.criwmentrus.com neu cysylltwch ag un o’r tîm am gymorth.

Syniadau Mawr Cymru

Noddwr
Cyswllt

Astudiaeth achos:
Ysgol Llannefydd
Menter:
ffocws ar GREADIGRWYDD
Teitl y Prosiect: Tecstiliau Nefydd

Terfynwyr cenedlaethol ac enillwyr
y Wobr Cysylltiadau Cwricwlwm
Er mai ond ysgol wledig fechan â 35 o ddisgyblion ac adnoddau prin yw Ysgol
Llannefydd yng Nghonwy, dyma’r ail waith iddi gyrraedd rownd derfynol y
gystadleuaeth Criw Mentrus. Fel yn y blynyddoedd diwethaf, maen nhw wedi
dewis llwybr creadigol gan gynhyrchu sachau, hosanau a chasys gobennydd
Nadolig i gyd-fynd â’u heitemau crochenwaith poblogaidd.

Yn dilyn ymgyrch marchnata uchelgeisiol
a chynhwysfawr gan gynnwys hysbysebu’n
lleol, ar Facebook a Twitter, llwyddodd y tîm
menter i ddenu cwsmeriaid o bell ac agos
ar draws y DU i brynu eu cynnyrch Nadolig
lliwgar Tecstiliau Nefydd.
Fe wnaeth yr ymateb positif hwn i’w menter
nid yn unig danio eu brwdfrydedd ond
fe wnaeth hefyd wella’u sgiliau rhifedd a
llythrennedd wrth iddynt fynd ati i sicrhau
bod eu cynnyrch wedi’i brisio’n realistig a’i
fod o’r deunydd o’r ansawdd gorau y gallai
eu harian ei fforddio.
Roedd arnynt hefyd angen sgiliau gwaith tîm
ac arweinyddiaeth cadarn i sicrhau bod eu
busnes prysur iawn yn rhedeg yn ddidrafferth
gan fod y galw cynyddol am eu cynnyrch
tymhorol yn golygu mwy o waith caled i
bawb. Mae eu dyfalbarhad a’u brwdfrydedd

dros y gystadleuaeth dros y blynyddoedd
diwethaf wedi sicrhau bod yr ysgol bellach
wedi gwneud elw o dros £4,000.
“Mae Ysgol Llannefydd wedi cymryd rhan
yn y gystadleuaeth Criw Mentrus dros y
blynyddoedd. Mae’n gyfle i roi i blant her
wirioneddol ac mae’n ffordd wych o ddatblygu
eu sgiliau Rhifedd a Llythrennedd. Mae’r
ymrwymiad y mae’r plant yn ei ddangos a’r
balchder a deimlant y tu hwnt i fesur. Byddwn
yn annog unrhyw ysgol i gymryd rhan –
yn ogystal â’r sgiliau entrepreneuraidd y
gwnaethant eu meithrin, fe wnaeth hefyd
helpu i ddatblygu cymaint o agweddau eraill
ar addysg y plant. Mae’r brwdfrydedd y
maen nhw wedi’i ddangos yn brawf o
werth y gystadleuaeth”
Gari Evans

Ydych chi’n cymryd rhan mewn mentrau yn eich ysgol yn barod neu hoffech chi weld sut
mae rhoi cynnig arni? I gael digon o ysbrydoliaeth, syniadau a rhagor o astudiaethau achos
sy’n dangos sut y gallech ddefnyddio menter fel modd i wella pob agwedd ar y cwricwlwm
cynradd, ewch i www.criwmentrus.com neu cysylltwch ag un o’r tîm am gymorth.

Syniadau Mawr Cymru

Noddwr
Cyswllt

Astudiaeth achos:
Ysgol Tanycastell
Menter:
ffocws ar GREADIGRWYDD
Teitl y Prosiect: Sigl-di-cwt

Terfynwyr Cenedlaethol
ac enillwyr Gwobr Seren y Criw
O’r dechrau, dangosodd y disgyblion o Ysgol Tanycastell aeddfedrwydd,
brwdfrydedd a chreadigrwydd gwych wrth iddynt ddatblygu eu syniad am fusnes
ar gyfer y gystadleuaeth.
Roedd eu tai adar lliwgar ac atyniadol yn boblogaidd gyda chwsmeriaid o bell ac agos ac
roedd y beirniaid ar lefel ranbarthol a chenedlaethol yn falch iawn o ansawdd eu cynnyrch,
sydd â’r enw addas ‘Sigl di Cwt’.

Roedd sgiliau perthnasoedd a gwaith tîm
ardderchog yn allweddol i lwyddiant eu
menter gyda’r disgyblion yn gweld ac yn
adnabod cryfderau a galluoedd eu tîm yn
gyflym gan neilltuo rolau a chyfrifoldebau’n
unol â hynny. Dangosodd aelodau’r grŵp
sgiliau gwrando a thrafod effeithiol gan
ddysgu i barchu safbwyntiau’r naill a’r
llall a mynegi eu barn wrth iddynt drafod
strategaethau a thrin syniadau i ddatblygu
eu busnes.

“Dyma’r tro cyntaf inni gymryd rhan yn y
gystadleuaeth ac rydyn ni wedi’n synnu gweld
cymaint o welliant yn hyder y disgyblion
a’u gallu i ddatrys problemau a gweithio’n
annibynnol. Maen nhw wedi gweld drostynt
eu hunain y rôl bwysig y mae sgiliau rhifedd a
llythrennedd yn ei chwarae yn y byd go iawn.”
Annwen Williams

Gyda chefnogaeth gan fusnesau ac
entrepreneuriaid lleol, daeth y disgyblion
i ddeall yr elfennau sy’n holl bwysig i
lwyddiant unrhyw fenter busnes - marchnata,
bod yn ofalus ag arian, cyfathrebu hyderus
ar bob lefel, datrys problemau’n effeithiol
ac ansawdd y cynnyrch.

Ydych chi’n cymryd rhan mewn mentrau yn eich ysgol yn barod neu hoffech chi weld sut
mae rhoi cynnig arni? I gael digon o ysbrydoliaeth, syniadau a rhagor o astudiaethau achos
sy’n dangos sut y gallech ddefnyddio menter fel modd i wella pob agwedd ar y cwricwlwm
cynradd, ewch i www.criwmentrus.com neu cysylltwch ag un o’r tîm am gymorth.

Syniadau Mawr Cymru

Noddwr
Cyswllt

Astudiaeth achos:
Ysgol Gynradd y Bont Faen
Menter:
ffocws ar yr AMGYLCHEDD
Teitl y Prosiect: Recreated

Ail orau yn y rowndiau cenedlaethol
Mae’r disgyblion yn Ysgol Gynradd y Bont Faen yn credu’n gryf bod Menter
yn ymwneud â mwy na dim ond elw, mae’n ymwneud â gwneud gwahaniaeth!
Gyda hyn mewn cof, rhoesant eu bryd ar greu busnes ailgylchu a fyddai’n cael
effaith bositif ar yr amgylchedd.

Ffocws y busnes, Recreated, oedd creu
cynhyrchion arloesol allan o sbwriel pobl
eraill. Cafodd y plant eu symbylu gan
newyddion rhyngwladol, yn enwedig lluniau
a fideos o blastig yn cael ei ollwng yng
nghefnforoedd y byd, a theimlent y byddai
creu busnes a oedd yn golygu ailgylchu, yn
enwedig plastig, o fudd i bawb. Eu gobaith
oedd creu rhywbeth a fyddai’n gwneud
gwahaniaeth positif yn eu cymuned a’r byd.
Fe wnaethant ddysgu am fenter drwy ddilyn
model ACRO y Criw Mentrus ac yn ystod
eu ‘dydd Gwener Menter’ yn eu hysgol,
ac fe wnaeth hyn arwain at eu busnes
cyntaf, yn gwerthu goleuadau poteli
wedi’u huwchgylchu yn y Ffair Nadolig.
Yn dilyn hyn, penderfynodd y disgyblion
eu bod eisiau creu eu cynnyrch arloesol
eu hunain, gan fynd i’r afael â phroblemau

plastig y tro hwn. Ar ôl cyfuniad o daflu
syniadau a gwneud ymchwil ar y we,
penderfynodd y dosbarth wneud casys
pensiliau o boteli d ŵr plastig. Gwahoddwyd
asiant gwerthu tai lleol i addysgu’r plant
am elw, colled a marchnata, gan annog y
disgyblion i ganfod eu cryfderau a rhannu
eu hunain yn dimau er mwyn gwneud
y gwahanol dasgau ar gyfer y busnes.
Cyfarfu aelodau’r dosbarth â pherchennog
busnes lleol o’r enw ‘The Pencil Case’;
sef siop sy’n arbenigo mewn gwerthu
deunydd ysgrifennu. Ar ôl trafod,
cytunodd y perchennog i werthu
eu cynnyrch yn ei siop; rhoddodd
hyn gymhelliant i’r disgyblion
weithio’n galed a chynhyrchu
cynnyrch o safon uchel.

Ydych chi’n cymryd rhan mewn mentrau yn eich ysgol yn barod neu hoffech chi weld sut
mae rhoi cynnig arni? I gael digon o ysbrydoliaeth, syniadau a rhagor o astudiaethau achos
sy’n dangos sut y gallech ddefnyddio menter fel modd i wella pob agwedd ar y cwricwlwm
cynradd, ewch i www.criwmentrus.com neu cysylltwch ag un o’r tîm am gymorth.

Syniadau Mawr Cymru

Noddwr
Cyswllt

Astudiaeth achos:
Ysgol Gynradd Tregatwg
Menter:

ffocws ar ENTREPRENEURIAETH GYMDEITHASOL

Teitl y Prosiect: Real Junk Food Cafe

Enillwyr Cenedlaethol
Mae enillwyr cenedlaethol eleni, Real Junk Food Café Ysgol Tregatwg yn brosiect
menter arloesol sy’n cael ei redeg gan Flwyddyn 6. Mae’n delio â phroblemau
gwastraff bwyd gan annog hefyd brofiad dysgu ymarferol.

Y pwrpas y tu ôl i’r caffi oedd ystyried
cynaliadwyedd a’r nodau byd-eang: Dim
Newyn, Dim Tlodi ac Iechyd Da. Roedd
yr ysgol yn benderfynol o ddefnyddio
cynhyrchion gwastraff o archfarchnadoedd
lleol, felly aethant i bartneriaeth â Tesco,
Morrisons a Waitrose. Gan ddefnyddio’r
bwyd ‘gwastraff’ y maent yn ei roi (na allant
ei werthu ond sy’n berffaith i’w ddefnyddio)
mae’r plant yn gweithio â chyllideb
wythnosol o £30 i redeg y Caffi bob dydd
Gwener yng nghanolfan gymunedol
yr ysgol.

Drwy eu profiadau o’r Gystadleuaeth Criw
Mentrus, fe wnaeth y disgyblion blwyddyn
6 dawnus hyn ffynnu yn entrepreneuriaid
cyfrifol, creadigol a oedd yn gallu datrys
problemau ac a oedd yn barod i ysgwyddo
eu rolau fel dinasyddion Cymru a’r Byd!

Mae’r Real Junkfood cafe wedi helpu’r
disgyblion i ddysgu profiad ymarferol am y
diwydiant arlwyo, Gwasanaeth ardderchog i
gwsmeriaid, trin arian a deall elw a cholled.

Ydych chi’n cymryd rhan mewn mentrau yn eich ysgol yn barod neu hoffech chi weld sut
mae rhoi cynnig arni? I gael digon o ysbrydoliaeth, syniadau a rhagor o astudiaethau achos
sy’n dangos sut y gallech ddefnyddio menter fel modd i wella pob agwedd ar y cwricwlwm
cynradd, ewch i www.criwmentrus.com neu cysylltwch ag un o’r tîm am gymorth.

Syniadau Mawr Cymru

Noddwr
Cyswllt

