
                                       

                                   

Datblygiad Grŵp Addysg  
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Adroddiad ynglŷn ag ymgynghoriad a wnaed rhwng mis Ionawr a mis Gorffennaf 
2018 gan Jane Powell. 

 
Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – 

Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r 

Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 



 

                                   

Cefndir a nodau 

Sefydlwyd Grŵp Addysg Biosffer Dyfi (GABD) yn 2009, gyda chwech o aelodau sefydlol: RSPB 

Ynys-hir, Cyfoeth Naturiol Cymru Ynyslas, Coetiroedd Dyfi, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir 

Drefaldwyn, y Ganolfan Technoleg Amgen a FACE (sy’n awr yn Addysg LEAF).  Yn ystod yr 

ychydig flynyddoedd cyntaf, derbyniodd aelodau’r grŵp gyllid i gynhyrchu deunyddiau addysgu 

newydd a’u profi nhw mewn ysgolion, gyda chyfraniad gan athrawon a chefnogaeth gan yr 

asiantaeth gynghori addysg, sef Cynnal.  Roedd hyn yn galluogi darparwyr addysg, a allai o dan 

amgylchiadau eraill fod wedi cystadlu â’i gilydd, gydweithredu yn lle hynny, a phrofi model 

addysg a oedd yn seiliedig ar le. 

Ar ôl 2013, nid oedd unrhyw brosiectau wedi’u cyllido, ond parhaodd y grŵp i gwrdd yn 

achlysurol ar gyfer rhwydweithio a phrosiectau achlysurol ar y cyd, fel yr Wythnos Wyddoniaeth.  

Dros y blynyddoedd er hynny, am amryfal resymau, tynnodd sawl aelod yn ôl o gymryd rhan 

weithredol yn y grŵp, a’i gyfarfod swyddogol olaf oedd sesiwn ar gyfer athrawon ym mis Mawrth 

2017.  Roedd hyn wedi cael ei drefnu gan Ecodyfi, fel rhan o brosiect a gefnogwyd gan Gyfoeth 

Naturiol Cymru drwy Bartneriaeth Waith ar y cyd. 

Yn y cyfamser, mae’r cyd-destun addysgol a gwleidyddol wedi newid ers i GABD ddechrau.  Ar 

yr ochr waethaf, mae gan athrawon yn awr lai o amser i fynychu digwyddiadau hyfforddi, mae 

aelodau GABD yn derbyn cyllidebau tynnach ac mae cyllid yn gyffredinol yn fwy anodd i’w gael.  

Ar yr ochr gadarnhaol, mae cwricwlwm yr ysgol sydd ar ddod, Dyfodol Llwyddiannus, yn 

caniatáu i athrawon gael mwy o ryddid i gynllunio eu gweithgareddau ac mae’n darparu 

anogaeth gref i ddysgu y tu allan i’r dosbarth a chysylltiadau â’r gymuned leol. 

Yn y cyfamser, mae dyfodiad Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol yn creu strwythurau 

newydd i gymunedau lunio eu dyfodol eu hunain.  Mae hyn yn cysylltu yn drefnus â maes y 

cwricwlwm ysgol o Iechyd a Llesiant, sy’n ‘bwnc’ newydd sy’n cael ei ddatblygu gan athrawon. 

Yn fwy diweddar, mae Grwpiau Gweithredu Lleol y Rhaglen Datblygu Gwledig dros Geredigion, 

Powys a Gwynedd, gydag Ecodyfi, wedi sefydlu Prosiect Datblygu ar gyfer Biosffer Dyfi.  

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen 

Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol 

Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.  Un o’i blaenoriaethau yw ymgysylltu â phlant a phobl ifanc yn 

Biosffer UNESCO. 

Penderfynodd Grŵp Llywio’r prosiect hwn symud agwedd addysgol Biosffer Dyfi ymlaen drwy 

ddefnyddio cyllid LEADER i gomisiynu swyddogaeth hwyluso a oedd yn ceisio adfywio GABD.   

Ei amcanion penodol oedd fel a ganlyn: 

 Ymgymryd â swyddogaeth hwyluso/animeiddio i gefnogi aelodau GABD i gryfhau gallu’r 

grŵp er mwyn bod yr Aelodau yn deall eu hamcanion cyffredin a’u cynorthwyo nhw i 

gynllunio sut i gyflawni’r amcanion hyn. 



 

                                   

 Gwneud ymgysylltiad a hwylusiad priodol ac ystyrlon gyda grwpiau targed drwy ddefnyddio 

dull ‘o’r gwaelod i fyny’ LEADER, er mwyn nodi camau gweithredu yn y dyfodol. 

 Adeiladu cysylltiadau gyda sefydliadau a phobl ifanc yn ardaloedd Biosffer Dyfi e.e. ysgolion, 

Clybiau Ffermwyr Ifanc (CFfI), sefydliadau lleol eraill er mwyn datblygu gwell dealltwriaeth o 

nodweddion a swyddogaeth Biosffer Dyfi. 

 Cefnogi Aelodau GABD i ddatblygu a gweithredu gweithgareddau, er enghraifft, nodi 

cyfleoedd o fewn cwricwlwm a rhaglenni penodol mewn ysgolion (gan gynnwys hyrwyddo 

cyfleoedd ar gyfer y Biosffer ym Magloriaeth Cymru). 

 Helpu Aelodau GABD i archwilio sut y gellir defnyddio Creu Gweledigaeth i ymgysylltu â 

phobl ifanc i ystyried eu dyfodol yng nghyd-destun Biosffer Dyfi, yn yr ysgol ac mewn 

lleoliadau y tu allan i’r ysgol. 

 Archwilio cyfleoedd pellach i GABD rannu arbenigedd a gwybodaeth rhwng aelodau a 

sefydliadau allanol, gan gynnwys sut i dalu am wasanaethau’r aelodau a sicrhau darpariaeth 

addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, sy’n ddigonol i gwrdd ag 

amcanion Biosffer Dyfi. 

 Nodi cyfleoedd parhad neu ehangu ar gyfer GABD ac unrhyw syniadau prosiect sy’n deillio 

ohonyn nhw gan y grŵp. 

 Gweithio a bwydo i mewn i werthusiad prosiect sy’n mynd ymlaen yn nhermau unrhyw 

ddysgu sy’n gysylltiedig â’r broses ac unrhyw ganlyniadau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   

Pethau penodol a oedd i’w cyflawni fel rhan o’r comisiwn. 

Dangosydd Cyfanswm 

Cyflawnwyd 

(heb eu 

gorffen) 

Nifer y cyfarfodydd Clwstwr GABD 3 3 

Nifer y camau gweithredu/gweithgareddau hyrwyddo 

lledaenu gwybodaeth a/neu weithgareddau marchnata er 

mwyn codi ymwybyddiaeth 

6 9 

Nifer y Rhanddeiliad/ Cyfranogwyr a oedd yn ymgysylltu 

 

40 

 

86 

 

Mynychu lleiafswm o 3 (yn cynnwys cyfarfodydd 

cychwynnol) i adrodd yn ôl i’r Grŵp Llywio/partneriaid 

perthnasol eraill. 

3 3 

Cynhyrchu adroddiad diweddglo cryno terfynol yn cynnwys 

dadansoddiad o sut y gall GABD helpu ysgolion 

ddefnyddio aelodau GABD, ac adnoddau Biosffer Dyfi, 

wrth ddatblygu a chyflawni’r cwricwlwm newydd.  Cynnwys 

cynllun ar gyfer defnyddio Creu Gweledigaeth. 

1 1 

 

Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio’r cynnydd yn erbyn yr amcanion hyn. Fy null i oedd cynnal 

cyfarfodydd a threfnu digwyddiadau a fyddai yn cefnogi’r nodau uchod, tra’n ateb y cwestiwn:  

Sut y gallwn ni ddefnyddio’r posibiliadau sy’n cael eu creu gan y cwricwlwm newydd a Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a’n statws Biosffer, i gefnogi ein pobl ifanc i greu gweledigaeth 

o dyfodol sy’n ffynnu? 

 

Gweithgareddau 

1. Cyfarfodydd gyda darparwyr addysg 

Ym mis Ionawr a mis Chwefror, cynhaliwyd cyfweliadau un i un gyda staff y sefydliadau a oedd 

yn aelodau gwreiddiol o GABD, ynghyd â nifer o ddarparwyr eraill a phobl yn yr ardal oedd â 

diddordeb.  O’r cyfarfodydd hynny, daeth yn eglur na ellid ystyried GABD fel grŵp gweithredol, 

ond bod rhai unigolion a sefydliadau yn gweld eu hunain fel rhai a oedd yn llunio addysg yn 

weithredol yn y Biosffer.  Cyfeirir at y set hon o ddarparwyr addysg fel ‘y clwstwr addysg’, ond 

dylid deall nad ydyn nhw’n grŵp cydlynol  Yn ystod eu cyfarfod cyntaf ar 27 Chwefror 2018, 

nodwyd yr elfennau posibl canlynol o waith: 



 

                                   

 Datblygu Siarter neu Adduned ar gyfer ysgolion Biosffer 

 Cynllunio digwyddiad Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) ar gyfer athrawon yn y 

gwanwyn 

 Datblygu cysyniad ar gyfer prosiect wedi’i gyllido o gwmpas afon Dyfi 

 Archwilio’r dichonoldeb o ddarparu addysg lawrydd yn gysylltiedig â Chyfoeth Naturiol 

Cymru 

 Datblygu gweithgareddau yn gysylltiedig â Bagloriaeth Cymru 

 Datblygu gweithgareddau diwylliannol Cymreig 

Adroddwyd ar gynnydd yn yr ail gyfarfod clwstwr yn CTA a gynhaliwyd ar 17 Ebrill.  Rhoddwyd y 

syniad Siarter ar un ochr pan wnaeth ei eiriolwr dynnu’n ôl o’r clwstwr yn ddiweddarach, ond 

roedd gweithgareddau eraill yn parhau ar yr agenda a gwnaed cynlluniau ar gyfer digwyddiadau 

amrywiol yn ystod yr ail dymor. 

Yn ystod y cyfarfod olaf ar 1 Awst 2018, adolygwyd y cynnydd a gwnaed argymhellion ar gyfer 

blwyddyn academaidd 2018/2019.  Trafodir y rhain ar ddiwedd yr adroddiad hwn. 

[Mae cofnodion y tri chyfarfod ar gael drwy ofyn amdanyn nhw] 

Ymgynghorwyd â darparwyr addysg eraill, yn cynnwys Amgueddfa Ceredigion, Outward Bound, 

IBERS/Prifysgol Aberystwyth a Mach Maethlon.  Roedd y rhain i gyd eisiau cymryd rhan, a 

chyfrannwyd arteffactau gan ddau ohonyn nhw ar gyfer ‘blwch dirgelwch’ i ysgolion.  Nid 

oedden nhw eisiau mynychu cyfarfodydd clwstwr oherwydd y blaenoriaethau y maen nhw 

wedi’u gosod ar gyfer adnoddau cyfyngedig eu staff. 

Hefyd, daeth Maint Cymru a Byd Dros Ben Aber gerbron fel darparwyr addysg newydd a 

gwnaethon nhw ymuno â sawl gweithgaredd. 

 

2. Cyfarfodydd gyda sefydliadau eraill 

Roedd yn bwysig cwrdd ag amrediad o sefydliadau eraill yn lleol, yn rhanbarthol ac yn 

genedlaethol, er mwyn sefydlu (a) pa adnoddau y gallai addysg Biosffer eu defnyddio, a (b) 

beth allai grŵp addysg Biosffer roi i ysgolion na fyddai’n dyblygu cynigion eraill.  Rhoddir 

crynodeb byr o’r cyfarfodydd hyn isod. 

 Jacqueline Jones, Gyrfa Cymru:  Recriwtio aelodau ar gyfer Cyfnewidfa Addysg Busnes 

a fydd yn adnodd ar-lein ar gyfer athrawon i ddarganfod busnesau i gysylltu â nhw.  Mae 

ffurflen ar gael i bob busnes, yn cynnwys darparwyr addysg a ffermydd. 

 Neil Storkey ac Alison Kinsey, Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd:  Trefnu 

digwyddiadau cyhoeddus yn gysylltiedig â physgodfeydd a gweithredu yn ardal y 

Biosffer; roedden nhw’n edrych am gyngor ynglŷn â gweithgareddau addysgol. 



 

                                   

 Hannah Scrase, O’r Mynydd i’r Môr:  Prosiect bioamrywiaeth newydd pwysig sy’n 

cychwyn ym mis Tachwedd 2018 a bydd yn gorgyffwrdd llawer â’r Biosffer. 

 Nia Llywelyn, Menter Maldwyn:  Nia oedd yn arwain wrth sefydlu Gŵyl Llên Plant ym mis 

Mehefin, a oedd yn tynnu un aelod clwstwr i mewn, sef CTA, a gosod sylfaen ar gyfer 

gwaith pellach yn yr iaith Gymraeg.  Gwneuthum gynorthwyo i gynllunio a chyflawni’r 

digwyddiad. 

 Diana Davies, Cyngor Sir Ceredigion:  Bydd ysgolion, fel pawb arall, yn gallu 

rhyngweithio â’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngheredigion, Powys a 

Gwynedd.  Mae hwn yn gyfle newydd ar gyfer addysgwyr y Biosffer.  Mae llythyr gan 

Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol yn ein hanog ni i weld beth a ellir ei wneud. 

 Hwb, gwefan Llywodraeth Cymru ar gyfer athrawon:  maen nhw’n hapus i weithio gyda ni 

i ailwampio adran Biosffer Dyfi ar y safle. 

 Cyngor Cymru dros Ddysgu yn yr Awyr Agored:  Mae gan y Biosffer ran i’w chwarae 

yma, yn ogystal â grŵp Dysgu yn yr Awyr Agored Dyfi, sydd eto i’w egluro. 

 Iestyn Pritchard, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr:  Mae ganddo ddiddordeb mewn 

annog ffermwyr i weithio gydag ysgolion, wedi’i gynllunio ym mis Mai yn y lle cyntaf, ond 

wedi’i aildrefnu yn awr ar gyfer mis Tachwedd 2018. 

 Ruth Stevenson, Ysgol Raddedigion, CAT:  Mae ganddi ddiddordeb yn y Biosffer fel 

maes astudiaeth ar gyfer eu cyrsiau ar gyfer graddedigion. 

Cynhaliwyd sgyrsiau hefyd gyda Biosffer Ynys Manaw, a oedd wedi rhannu eu Siarter ysgolion, 

Biosffer Wester Ross, sydd heb raglen ysgol, ond gellid sefydlu cysylltiadau ysgolion os oes 

angen, a Galloway a De Ayrshire, sydd hefyd â diddordeb mewn cysylltu ag ysgolion Biosffer 

Dyfi.  Roedd y sgyrsiau hyn yn nodi’r posibiliadau ar gyfer rhannu ymarfer gorau, sefydlu 

cysylltiadau ysgolion a chyfnewid deunyddiau addysgu. 

 

3. Cyswllt ag athrawon 

Un athro yn unig a fynychodd ddigwyddiad hyfforddi athrawon a gynhaliwyd ym mis Ebrill, tra 

bod dwy ysgol wedi anfon ymddiheuriadau.  Gall hyn adlewyrchu’r lefel isel o ddiddordeb yn y 

Biosffer, neu gall yn syml, adlewyrchu’r pwysau amser sydd ar athrawon.  Roedd dilyn y rhain 

ac ysgolion eraill wedi arwain at sgyrsiau pellach, fel a ganlyn: 

 Ysgol Penglais, Aberystwyth:  Roedd Dan Johnson, Pennaeth Daearyddiaeth wedi 

ymateb yn gadarnhaol a gwnaethom gyflwyno dau sesiwn i Flwyddyn 7 a’r Chweched 

dosbarth, gyda mwy wedi cael eu cynllunio ym mis Rhagfyr. [Gweler astudiaeth achos] 

 Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth:  Roedd yr athro Tomi Rowlands a’r dirprwy bennaeth, 

Anwen Pughe Jones wedi siarad ynglŷn â’r dull thematig yng Nghyfnod Allweddol 3, sy’n 

tynnu ar arbenigwyr allanol.  Gyda Gyrfa Cymru, cynhaliwyd digwyddiad creu 

gweledigaeth yno ym mis Gorffennaf ar gyfer Blwyddyn 9. [Gweler astudiaeth achos] 



 

                                   

 Ysgol Gatholig Rufeinig Sant Padarn, Aberystwyth:  Gwahoddodd yr ysgol bum aelod 

clwstwr i gyflwyno mewn cyfarfod staff ar 13 Mehefin, gan arwain at gais ar gyfer 

Wythnos Biosffer ar 22-26 Hydref 2018.  Ers hynny, mae’r staff wedi ymweld â CTA a 

chynhaliodd yr ysgol bryd o fwyd dros ben gyda Bwyd Dros Ben Aber ar 19 Gorffennaf.  

Mae Wythnos Biosffer yn cael ei pharatoi ar adeg ysgrifennu’r adroddiad a disgwylir iddi 

gynhyrchu deunyddiau a fydd yn cael eu rhannu gydag ysgolion eraill yn y Biosffer, ac 

efallai gyda Biosfferau eraill. 

 Cefais fy ngwahodd i ffederasiwn ysgolion Ysgol Glantwymyn/Llanbrynmair/Carno i 

gyflwyno yn eu cyfarfod staff ym mis Mai.  Gwnaethon nhw gytuno i lywyddu digwyddiad 

blasu ar gyfer ffermwyr sydd â diddordeb mewn gwaith ysgolion, ac mae hwn yn awr 

wedi cael ei ohirio tan fis Tachwedd 2018. 

 Ers hynny, mae sgyrsiau anffurfiol wedi cael eu cynnal gydag Ysgol Plascrug ac Ysgol 

Corris/Pennal sydd â diddordeb mewn gwaith Biosffer.  Mae cyfarfodydd pellach wedi 

cael eu trefnu ar gyfer yr hydref hwn. 

Y canfyddiad cyffredinol yw bod gan rai athrawon ddiddordeb mawr mewn gweithio gyda’r 

Biosffer.  Maen nhw’n ymwybodol o bwysigrwydd gweithio gyda’u cymunedau lleol ac maen 

nhw’n cael eu hysbrydoli gan y rhyddid y mae’r cwricwlwm newydd yn ei roi iddyn nhw.  Gallai 

eu hymgysylltiad gweithredol gydag ychydig ddarparwyr fod y canolbwynt o gwmpas yr hyn y 

mae clwstwr addysg effeithiol yn ffurfio. 

 

4. Digwyddiadau cyhoeddus 

Oherwydd bod cyfleoedd i weithio yn uniongyrchol gydag ysgolion ac aelodau clwstwr yn 

gyfyngedig, a’i bod yn bwysig deall cyd-destun ehangach y Biosffer, roeddwn i hefyd yn 

ymgysylltu â rhai digwyddiadau cyhoeddus cyffredinol er mwyn cwrdd â phobl a mesur y 

posibiliadau ar gyfer gwaith yn y dyfodol.  Dyma grynodeb. 

CCB Biosffer Dyfi, 12 Mehefin 2018:  Roedd hwn yn cynnwys trafodaeth ynglŷn â phlastigau 

fel ffocws ar gyfer gweithgaredd Biosffer, ac adroddiad ysbrydoledig gan Naomi Davis a oedd 

wedi mynychu Fforwm Ieuenctid Biosffer yn yr Eidal.  Mae’r ddau o’r rhain yn berthnasol i 

weithio gydag ysgolion. 

Gŵyl Llên Plant, 23 Mehefin 2018.   Cymerodd sawl ysgol gynradd leol ran yn y digwyddiad 

penwythnos hwn, a drefnwyd gan Fenter Maldwyn, gyda chefnogaeth gennyf i.  Roedd CTA a 

minnau yn bresennol i arwain gweithdy a oedd yn canolbwyntio ar lyfr poblogaidd The Lost 

Words, sy’n anelu at ailgysylltu plant â natur, drwy iaith.  Mynychwyd y digwyddiad gan Sam 

Hicks o Dde Cymru, sy’n cydlynu ymgyrch i gael copi o’r llyfr i bob ysgol yng Nghymru.  Roedd 

yn gyfle i archwilio swyddogaeth dweud stori, iaith a’r celfyddydau yn addysg Biosffer, rhywbeth 

y gellid ei ddatblygu ymhellach. 



 

                                   

Diwrnod ar y Cei, Aberdyfi, 21 Gorffennaf 2018.  Bûm yn gweithio gyda Grŵp Gweithredu 

Lleol Pysgodfeydd i helpu trefnu’r digwyddiad hwn a mynychais gyda stondin a mat awyrlun 

Aberdyfi.  Roedd sgyrsiau gyda darparwyr a’r cyhoedd fel ei gilydd yn awgrymu y gellid bod 

swyddogaeth i’r Biosffer fynychu digwyddiadau o’r fath, gyda neges ynglŷn â chadwraeth natur 

wedi’i gyfuno â datblygiad cynaliadwy.  Roedd y digwyddiad hwn y tu allan i gylch gorchwyl yr 

ysgolion a dybiwyd yn flaenorol gan GABD, ac mae’n dangos swyddogaeth bosibl am grŵp 

addysg Biosffer ar gyfer rhoi cyngor ynglŷn â digwyddiadau cyhoeddus. 

5. Cynlluniau ar gyfer hydref 2018 a thu hwnt 

Erbyn diwedd y broses, roedd darparwyr addysg ac athrawon wedi llunio rhai cynlluniau arbrofol 

ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd.  Y rhain yw: 

1. Cynnal Wythnos Biosffer yn Ysgol Sant Padarn ym mis Hydref.  Bydd hyn yn cynnwys 

creu gweledigaeth, a disgwylir i sawl aelod gymryd rhan. 

2. Creu cronfa ddata.   Byddai hyn yn adnodd ar-lein a fyddai’n cael ei rannu a fyddai’n cefnogi 

darparwyr addysg ac athrawon i ddatblygu deunyddiau a gallai fod yn ysgogiad i gasglu mwy o 

ddata.  Gall gynnwys setiau data ynglŷn ag ansawdd dŵr a bioamrywiaeth, hanesion llafar, 

lluniau, traethodau myfyrwyr ac yn y blaen.  Hefyd, gallai gael cyfatebwr ffisegol, yn cynnwys 

taflenni ar yr ardal a gwrthrychau dirgel wedi’u cyflenwi gan aelodau’r GABD. 

3. Cytuno ar ffordd o weithio gyda grŵp Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Dyfi (DAAC) a 

Chyngor Cymru dros Ddysgu yn yr Awyr Agored (CCDdAA):  Byddai hyn yn galluogi llif o 

syniadau rhwng sefydliadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.  Fodd bynnag, mae’r union 

berthynas rhwng grŵp addysg Biosffer a DAAC yn ansicr, oherwydd mae cylch gorchwyl DAAC 

Dyfi yn benodol ar gyfer dysgu yn yr awyr agored, ac mae’n gweithredu o dan ambarél CNC.  

Fel y mae aelodau’r clwstwr wedi cyfeirio, mae angen i addysg Biosffer gynnwys agweddau 

eraill fel diwylliant ac iaith, a gall fod yn gweithio gyda rhwydweithiau cenedlaethol eraill, fel 

Cynghrair Cymru dros Addysg Fyd-eang a’r Urdd. 

4. Trefnu digwyddiad hyfforddi athrawon ar y cyd:  Gweithio gyda Chyngor Cymru dros 

Ddysgu yn yr Awyr Agored, cytunodd y cyfarfod clwstwr olaf (mewn gwirionedd, RSPB, CTA a 

LEAF) lywyddu cynhadledd yn CTA ar gyfer athrawon a darparwyr yn hwyr yn nhymor y 

gwanwyn yn 2019. 

5. Sefydlu Cymuned Ddysgu Broffesiynol ar gyfer athrawon:  Mae’n hanfodol fod athrawon 

yn cymryd rhan weithredol dros addysg Biosffer a gall hwn fod y grym i sbarduno grŵp addysg 

effeithiol.  Mae dau athro o leiaf wedi dangos diddordeb yn hwn, a’r mannau cychwyn fydd 

Wythnos Biosffer yn Sant Padarn a gwersi ym Mhenglais. 

6. Cydweithredu yn fwy effeithiol ynglŷn â llywyddu mewn ysgolion allan o’r ardal:  Bydd 

CTA, Outward Bound a’r RSPB yn trafod sut y gallan nhw weithio gyda’i gilydd i annog ysgolion 

ar ymweliadau preswyl i ymweld â safleoedd ei gilydd. 



 

                                   

 

Syniadau eraill 

Nododd y prosiect lawer o bosibiliadau i glwstwr addysg ddatblygu gweithgareddau newydd, fel 

a ganlyn: 

Prosiect wedi’i gyllido:  Roedd diddordeb mewn chwilio am gyllid ar gyfer prosiect wedi’i 

ganoli o gwmpas y Ddyfi, yn cynnwys er enghraifft, deor pysgod, arolygon ecolegol, hanesion 

llafar ac ynni adnewyddadwy. 

Y Celfyddydau:  Roedd profiad Gŵyl Llên Plant yn awgrymu mwy o swyddogaeth i’r 

celfyddydau, yn cynnwys dweud stori, yng ngrŵp addysg y Biosffer.  Gallai hyn helpu yn 

arbennig gyda mesydd sensitif fel dwyieithrwydd a pherthnasau diwylliannol, cefnogi 

cenhadaeth UNESCO i adeiladu heddwch. 

Darpariaeth addysg llawrydd: Gallai aelodau’r clwstwr rhyngddyn nhw gefnogi cronfa o 

ddarparwyr llawrydd a allai weithio i fwy nag un sefydliad.  Y man cychwyn ar gyfer hyn yw 

model ‘darparwr amgen’ CNC a fydd yn cael ei roi ar brawf yn Ynyslas. 

Ymgysylltiad gwleidyddol:  Gallai’r Biosffer, drwy’r clwstwr addysg, rhoi llais i bobl ifanc drwy 

eu galluogi nhw i ymchwilio i amodau lleol (er enghraifft, arolygu gwastraff plastig neu ansawdd 

dŵr) a rhoi eu pryderon gerbron Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  Yn ogystal, gallai fod yn 

le ar gyfer profi ymgynghoriadau polisi. 

Creu Gweledigaeth:  Gallai’r thema hon redeg drwy’r holl weithgareddau, ac mae arbrawf Bro 

Hyddgen yn awgrymu y byddai’n werth ei datblygu ymhellach. 

 

Canlyniadau 

Mae’r adroddiad uchod yn disgrifio sut yr ymgymerwyd â’r prosiect a’r prif ganlyniadau.  Yn yr 

adran olaf hon, rydw i’n rhannu fy syniadau ynglŷn â chyflwr presennol a dyfodol addysg ym 

Miosffer y Ddyfi. 

1. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw grŵp addysg cydlynol.  Ceir sawl rheswm am hyn ond y 

rheswm pennaf yw bod aelodau’r clwstwr gwreiddiol, mewn hinsawdd ariannol anodd, yn 

dyrannu llai o adnoddau i waith y Biosffer.  Mae hyn yn golygu, er eu bod i gyd yn cyflawni 

addysg yn yr ardal, nid oes ganddyn nhw amser i fynychu cyfarfodydd clwstwr na chydlynu eu 

gweithgareddau mewn ffordd ystyrlon. 

2. Mae cefnogaeth ar gyfer cydweithrediad rhanbarthol ar addysg yn wael.  Mae gan CNC 

a’r RSPB, sydd efallai y sefydliadau cryfaf sy’n cael eu cynrychioli yn y Biosffer, bolisi o ganoli 

addysg ar lefel genedlaethol a gweithio gydag unigolion llawrydd a/neu grwpiau cymunedol lleol 

sydd ag ychydig iawn o rym.   Yn ôl pob golwg, nid oes unrhyw swyddogaeth yn y system hon 



 

                                   

ar gyfer cydweithredu rhanbarthol, ac mae polisïau’r ddau sefydliad yma wedi cyfrannu at 

wanhau’r GABD gwreiddiol. 

3. Mae cyfathrebu neges y Biosffer yn heriol.  Er bod neges gweddol syml – Mae’r Biosffer 

yn le arbennig, mae’n gartref inni, sut rydym yn edrych ar ei ôl? – mae ymwybyddiaeth yn isel, 

ac mae hyd yn oed rhywfaint o amheuaeth ynghylch a yw’n gyd-destun defnyddiol ar gyfer 

gweithredu.  Mae’r flaenoriaeth isel a roddir iddo gan rhai darparwyr addysg allweddol yn 

atgyfnerthu’r canfyddiad hwn.  Os nad oes ymdrech gyffredin ac ar y cyd i godi proffil y Biosffer, 

mae’n anodd gweld sut y bydd hyn yn newid.  Gall ysgolion fod yn rhan o hyn, ond mae angen 

ymdrechion tebyg gan sefydliadau eraill. 

4. Mae gan ysgolion y potensial i adfywio’r Biosffer.  Er gwaethaf yr holl ffactorau uchod, a 

wnaeth y prosiect yn her, roedd un arwydd mawr o obaith.   Brwdfrydedd yr athrawon oedd 

hynny a oedd yn croesawu’r cyfleoedd y mae’r Biosffer yn eu darparu, a’r effaith fywiocaol oedd 

eu diddordeb nhw’n ei gael ar aelodau’r clwstwr. 

5. Mae’r broses LEADER wedi galluogi mentrau newydd i ymddangos ac mae wedi 

dangos heriau’r cyd-destun y mae’r darparwyr addysg yn gweithio ynddo.  Mae ymgymryd 

â swyddogaeth fywiogi ac ymgysylltu â darparwyr ac eraill yn ardal Biosffer Dyfi wedi bod yn 

heriol.  Daeth llawer o’r gweithgareddau drwy sgyrsiau gydag athrawon ac aelodau’r clwstwr a 

oedd yn gweithio heb unrhyw gyllid ychwanegol, fel rhan o’r swyddi a oedd eisoes yn anodd 

iawn, neu mewn rhai achosion, fel gwirfoddolwyr.  Cynhaliwyd llawer o gyfarfodydd mewn caffis, 

yng nghartrefi pobl neu mewn gweithleoedd prysur gydag ymyriadau.  Roedd llawer o amser ac 

ynni yn cael ei dreulio yn trefnu digwyddiadau a oedd yn cael eu mynychu yn wael a llunio e-

byst ar gyfer y grŵp nad oedd neb yn eu hateb – hyd yn oed fersiwn ddrafft o’r adroddiad 

presennol a anfonwyd allan i gael sylwadau, a dau yn unig o ymatebion a dderbyniwyd, y ddau 

gan aelodau’r clwstwr a oedd yn gweithio yn wirfoddol. 

6. Gall Biosffer Dyfi weithredu fel canolbwynt sy’n dod â’r tri awdurdod lleol at ei gilydd.  

Cynhaliwyd gweithgareddau ym mhob un o’r tair sir, yn benodol yn Aberystwyth, Machynlleth ac 

Aberdyfi, gyda mwy wedi cael eu cynllunio yng Nglantwymyn.  Mae potensial i rannu adnoddau 

ysgol ar draws y dair sir ac i redeg Cymuned Ddysgu Broffesiynol a fydd yn tynnu athrawon at ei 

gilydd.  Mae’r ffaith fod y prosiect hwn wedi cael ei drefnu fel cydweithrediad rhwng y tair sir 

wedi darparu sylfaen dda ar gyfer hyn, gyda mynediad parod i’r tri awdurdod lleol. 

7. Mae bywiogrwydd yn cymryd amser i ddwyn ffrwyth.   Roedd chwe mis yn amserlen dynn 

ar gyfer y gwaith hwn.  Roedd yn bosibl yn unig i grafu’r wyneb mewn gwirionedd, gan nodi’r 

potensial a’r rhwystrau, a hau rhai hadau ar gyfer gwaith pellach.  Mae llawer yn dibynnu ar sut 

y mae’r adroddiad hwn yn cael ei dderbyn gan y rhai hynny â diddordeb mewn addysg a’r 

Biosffer. 

 

 



 

                                   

Meddyliau olaf 

Mae’r prosiect wedi dangos y potensial i addysg Biosffer a map ar gyfer cyfeirio lle y gellid mynd 

nesaf, heb unrhyw sicrwydd y bydd yn llwyddo.  Bydd hynny yn dibynnu a yw’n ysgogi 

ymgysylltiad ehangach. 

Swyddogaeth y partneriaethau addysg rhanbarthol 

Mae’r Biosffer yn bwysig oherwydd y mae’n caniatáu ysgolion, ac felly’r cyhoedd i gydweithredu 

dros ardal ranbarthol, sy’n fwy na dim ond lleol yn unig, ond sy’n parhau yn ddigon bychan i fod 

yn hawdd ei drin.  Mae tua’r un maint â sir hanesyddol, ac felly gallai grŵp addysg Biosffer 

newydd gymharu’i hun â modelau fel Cynllun Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro neu Gynllun 

Ysgolion Cynaliadwy Sir Benfro.  Gall weithio yn ogystal gyda Biosfferau eraill, yn arbennig y 

rhai sy’n gymharol agos fel Ynys Manaw, Galloway a De Ayrshire a Wester Ross. 

Ar lefel genedlaethol yn y cyfamser, gall gydweithredu â Chyngor Cymru dros Ddysgu yn yr 

Awyr Agored, Cynghrair Cymru dros Addysg Fyd-eang, RCE Cymru rhwydwaith sy’n cael ei 

arwain gan brifysgolion drwy ddefnyddio fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i 

sbarduno addysg yng Nghymru) a rhwydweithiau eraill, a Llywodraeth Cymru ei hun.  Mae sawl 

un o’i aelodau, fel CNC, RSPB ac Addysg LEAF, wrth gwrs yn sefydliadau cenedlaethol yn eu 

rhinwedd eu hunain, gan alluogi’r dysgu o’r Biosffer gael ei rannu drwy’u rhwydweithiau.  Gallai’r 

Biosffer felly ddarparu budd i weddill Cymru drwy ddod yn fodel o hunanbenderfyniad 

rhanbarthol. 

Credaf fod y Biosffer yn werth ei gefnogi oherwydd gallai ddarparu budd i’r ardal drwy 

gynhyrchu diddordeb cyhoeddus sy’n arwain at wir newid.  Gallai hyn olygu, er enghraifft, bod 

preswylwyr yn cefnogi busnesau lleol, gwirfoddoli ar gyfer gweithgareddau amgylcheddol a 

threfnu digwyddiadau cymunedol.  Gallai hyn yn ei dro gryfhau llywodraethiant lleol yn union yr 

un ffordd ag y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd yn eu 

cynnig. 

Natur anghyffyrddadwy'r canlyniadau addysg 

Mae egwyddorion LEADER o’r dull “gwaelod i fyny”, rhwydweithio a chydweithredu wedi 

darparu sail ar gyfer cychwyn trafodaethau a magu perthnasau.  Gallai hyn arwain at weithio 

mewn partneriaeth yn y dyfodol, os yw addysg Biosffer yn cael ei chefnogi yn iawn.  Mae hwn 

angen dealltwriaeth gywir ynglŷn â beth yw addysg. 

Natur addysg yw fod llawer o’i buddion yn anghyffyrddadwy, ac nid yw’r pethau y gellir eu mesur 

o angenrheidrwydd y rhai sydd o’r pwys mwyaf.   Mae’r prosiect presennol wedi datgelu 

rhwydwaith gymhleth o berthnasau sydd wedi bod yn ganolog at lwyddiant y prosiect neu fel 

arall.  Drwy hynodrwydd y personoliaethau unigol, yr eiliadau anrhagweladwy o ysbrydoliaeth 

mewn ysgolion a’r cyd-ddigwyddiadau o gyfarfodydd ar hap y mae pethau yn tueddu i 

ddigwydd, ac mae hynny yn ei dro angen diwylliant o gyfeillgarwch a chefnogaeth. 



 

                                   

Er mwyn i’r ansawdd byw hwn o gydweithrediad ymddangos, mae angen cael ymgysylltiad 

dynol gan bawb sydd ynghlwm.  Mae gwaith ysgolion a darparwyr addysg yn haeddu 

cefnogaeth llawer ehangach gan y sefydliadau amrywiol sydd ynghlwm, os yw ein pobl ifanc i 

greu dyfodol bywiog ym Miosffer Dyfi. 

Ar hyn o bryd, mae’r ymgysylltiad hwn yn brin.  Mae hyn yn rhannol oherwydd newidiadau polisi 

amrywiol yn y sefydliadau lle byddai ei swyddogaethau yn cefnogi addysg Fiosffer.  Mae arian 

yn brin, ac yn ddealladwy mae blaenoriaethau wedi symud. 

Yn yr adroddiad hwn, rydw i wedi dangos sut y gwneuthum gwrdd â’r targedau cyflawni a 

osodwyd ac rydw i wedi dangos rhai gwersi sydd wedi deillio o’r gwaith.  Fodd bynnag, ychydig 

a fydd wedi cael ei gyflawni os yw’r drafodaeth yn gorffen yma.  Byddwn yn hoffi trefnu cyfarfod 

ar gyfer y bobl allweddol sydd ynghlwm ag addysg Biosffer, yn cynnwys y Bartneriaeth a’r GGLl, 

er mwyn ystyried canfyddiadau’r adroddiad hwn ac archwilio ffyrdd o weithredu yn y dyfodol.  A 

phryd hynny yn unig, y gallwn ni wirioneddol gymathu y dysgu o’r prosiect hwn a phenderfynu ar 

ffordd o weithredu ar y cyd. 

 


