
Astudiaeth Achos

 
Ysgol Bro Hyddgen 
 
 

 
Mae agwedd Ysgol Bro Hyddgen, a leolir ym Machynlleth, yn hynod gadarnhaol tuag at y
cwricwlwm newydd ac mae’n arbrofi â dysgu thematig yng Nghyfnod Allweddol 3. Cododd
cyfle i gydweithio â phartneriaid eraill, megis Gyrfa Cymru, i drefnu digwyddiad ar y cyd â
Blwyddyn 8 ar 18 Gorffennaf 2018. Roedd y digwyddiad yn gyfle i sôn am yrfaoedd yng nghyd-
destun Biosffer Dyfi ac fe’i cynhaliwyd yn neuadd yr Ysgol. Roedd oddeutu 40 o ddisgyblion
Blwyddyn 9 yn bresennol.  
 
 

Biosffer Dyfi 
Grŵp Addysg Biosffer Dyfi 2018 
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Dyma oedd trefn y digwyddiad: 
 
 
 

1.  
1.  Jo Munton, ymgynghorydd gyda Creative Arts, yn
cyflwyno i’r grŵp cyfan: pam mae gyrfa’n bwysig, y
rhyddid i ddyfeisio gyrfa. 
2.  Gweithdai yn rhedeg yn gyfochrog, 20 munud yr un
(felly cyfanswm o awr): 
        - Spike the Blacksmith – popeth am ei busnes 
        - Jo Munton – ystyried hunangyflogaeth  
        - Jane Powell – dyfodol bwyd a ffermio 
3.  Sesiwn lawn – gofyn i’r disgyblion ysgrifennu ar
bapurau ‘post-it’ i ddweud beth yr oeddent yn ei hoffi
am y Biosffer a beth nad oeddent yn ei hoffi. 
 
 

 
 

Sylwadau disgyblion Blwyddyn 9: beth sy’n dda ac yn ddrwg am yr ardal yr
ydym yn byw ynddi? 

 
 
 

 
Beth sy’n dda? 

 
Beth sy’n ddrwg? 

"Mae llawer yn apelio ata i, e.e. trychfilod"
“Mae’n apelio ata i oherwydd y ffrindiau

sydd gen i yma"

"Dysgais y galla i wireddu fy mreuddwydion os
gweithia i’n ddigon caled (ac os oes eisiau rhywbeth

arnat ti, gelli di ei ddwyn)"

"Mae dechrau gyrfaoedd yn rhywbeth da"

"Dw i wrth fy modd â YouTube"

"Dysgais y gelli di fod be bynnag yr hoffet ti fod"

"Cymdogion, pobl""Bwyty Tsieineaidd da"

"Byd natur a’r ffrindiau sydd o’m cwmpas"

"Mae’r gymuned yn dda yma""Mae’n iawn yma"

"Siop gebabs dda"

"Mae pobl yn garedig"

"Llawer o wyrddni"

"Lle braf”

"Mae’n cŵl"

 
"Dim llawer o gyfleoedd gwaith oni bai eich bod yn

mynd i weithio i’ch hunan" 

"Rhy dawel" 
 

"Llawer o geir (negyddol)" "Ysgol" 

 
"Dim cyfleoedd os dw i’n byw yma" 

"Llawer o fryniau" 

"Pobl negyddol" 

"Dim llawer o amrywiaeth" 

 
"Mae’r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru  
yn hunangyflogedig felly os ydynt am  

gychwyn rhywbeth, mae’n rhaid iddo lwyddo" 

 
"Dim llawer o gyfleoedd gwaith" 

    
Mae Grŵp Gweithredu Lleol Ceredigion, sef Cynnal y Cardi, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion,
yn arwain ar brosiect datblygu mewn cydweithrediad â Grwpiau Gweithredu Lleol cyfagos ym
Mhowys (Arwain) ac yng Ngwynedd (Arloesi Gwynedd Wledig). 
  
 



Case Study

     
 
 Casgliadau 
 
 
 

 
 
 
Dim ond ambell ddisgybl oedd wedi clywed am
y Biosffer ac roedd cael rhywbeth gweledol,
megis y lluniau o Fiosffer Dyfi, i helpu’r
disgyblion yn bwysig. Gellir datblygu rhagor ar y
gweithgaredd hwn hefyd. Roedd ymateb y
disgyblion i’r digwyddiad yn dda ac roeddent yn
ôl pob golwg wedi cael hwyl arbennig ar y
drafodaeth am ardal y Biosffer mewn cyd-
destun mwy diriaethol. Aethant ati i rannu eu
gwybodaeth am fusnesau ac am bobl yr ardal ac
fe ystyrion nhw eu dyfodol eu hunain hefyd. 
 

Dyfi Biosphere  
Dyfi Biosphere Education Group (DBEG) 2018 
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Cafwyd ymatebion amrywiol i’r cwestiwn beth y bydden nhw’n ei wneud â £30,000 i fuddsoddi yn
eu dyfodol. Yn eu plith roedd hyfforddi cŵn tywys, agor lloches i gŵn, hyfforddi i fod yn filfeddyg,
hyfforddi i fod yn therapydd, buddsoddi mewn tractorau i’w llogi a gweithio â merched sydd
wedi’u heffeithio gan drais yn y cartref. Dywedodd tua 80% o’r disgyblion eu bod yn bwriadu
gadael yr ardal pan fyddant yn oedolion ond dywedodd nifer o gefndiroedd amaeth eu bod am
aros yma.  
 
 
 
 
 
 
Hefyd, gellid defnyddio cymariaethau â Biosfferau eraill er
mwyn pwysleisio bod gwahanol unedau daearyddol yn
ymateb i’r heriau a ddaw yn sgil datblygu cynaliadwy mewn
ffyrdd gwahanol. Y nod hefyd fyddai cwestiynu pethau y
byddem fel arall yn eu cymryd yn ganiataol. Mae’r gwaith
ymgysylltu hwn wedi gosod rhai sylfaeni er mwyn cydweithio
rhagor â’r Ysgol a chyda Gyrfa Cymru yn y dyfodol. 
 

 
“Gwelais fod y bobl ifanc yn

barod i ymroi i’r sesiwn yn
llawn ac roedd eu

gweledigaeth am ddyfodol
egnïol i’r ardal yn

ysbrydoliaeth.” 
 

Jo Munton,
ymgynghorydd gyda

Creative Arts 

 
 
O ran gweithgareddau’r dyfodol, gellid defnyddio rhagor o
ddisgrifiadau o fusnesau a chyfarfodydd un-i-un. Hwyrach y
byddai’n well canolbwyntio ar un thema bob tro er mwyn
ymchwilio i’r thema honno’n ddyfnach ac i helpu’r disgyblion
gysylltu’r themâu hynny â’u pynciau ysgol. 
 
 
 

 
Doedd dim llawer o bobl yn gwybod am fusnesau bwyd,
e.e. dim ond dau oedd wedi clywed am Gaffi Cletwr a
doedd neb yn gwybod am IBERS. Roedd rhai yn ymdrin â’r
testun yn dda, yn enwedig o ran goblygiadau Brexit. Yn
groes i’r disgwyl, roedd gan nifer ohonynt wybodaeth dda
am yr ardal a diddordeb ynddi, e.e. roedd gan un plentyn
rieni a oedd yn y busnes twristiaeth a gwyddai un arall am
dyfu gwenith yn y Brifysgol i wneud bara. Roeddent yn
awyddus iawn i rannu’u gwybodaeth. 


