
Ymgysylltwch â'ch myfyrwyr 
a'u cychwyn ar eu Teithiau 
Gwneuthurwyr Newid trwy'r 
4 Digwyddiad Ysgogi yma.
Mae rhai o'r rhain yn wasanaethau y gellir 
eu defnyddio i godi ymwybyddiaeth o 
ddigwyddiadau rhyngwladol allweddol 
trwy gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, 
maent wedi'u cynllunio i gael eu rhedeg 
ar unrhyw adeg fel digwyddiadau unigol 
i roi hwb i'r rhaglen yn eich ysgol ac 
ysbrydoli disgyblion i weithredu.

Mae gan bawb 
rôl i'w chwarae

Byddwch yn cymryd rôl yr 
Hy�orddwr i arwain a chefnogi 
eich Gwneuthurwyr Newid 
gyda'u prosiectau.
Gallwch �urfio grwpiau 'Dirt Is Good' 
pryd bynnag sy'n gyfleus i chi! Does dim 
cyfyngiad ar faint rydych chi'n eu creu; 
mae hyn yn golygu y gallwch redeg 
grwpiau lluosog o fewn eich ysgol. 
Gellid integreiddio'r rhain i'r cwricwlwm 
neu eu cyflwyno fel clwb allgyrsiol ar gyfer 
y disgyblion hynny sydd wedi'u hysbrydoli 
ac sydd am weithredu.

Cysylltwch ag ysgolion eraill ar 
draws y byd, myfyriwch ar eich 
taith a rhannwch eich straeon 
trwy'r wefan 'Dirt Is Good'.
Mae rhannu'r straeon yn hanfodol i 
ddisgyblion weld nad ydynt ar eu pen 
eu hunain a bod eraill yn poeni am yr 
un materion - mae hyn yn helpu i leihau 
eu Bwlch Canfyddiad Gwerthoedd!

RHAGLEN YSGOL
 AR DAITH

Mynd yn sownd 
i mewn

Uno mewn 
trugaredd

Defnyddiwch y 
gwasanaethau 
hyn i gychwyn 
y rhaglen 
unrhyw bryd! 

Gall y 
daith grŵp 
ddechrau 
unrhyw adeg 
o’r flwyddyn 
a gellir ei 
rhedeg i 
weddu i 
linellau amser 
eich ysgol, e.e. 
fel prosiect 
tymhorol neu 
flwyddyn 
gyfan.

Gall 
Gwneuthurwyr 
Newid rannu 
straeon ar 
wefan 'Dirt Is 
Good' trwy 
gydol eu taith. 

Bydd rhannu a 
gweld straeon 
gan bobl ifanc 
eraill ledled y 
byd yn eu 
helpu i weld 
nad ydyn nhw 
ar eu pen eu 
hunain. 

Rydyn ni i 
gyd yn sefyll 
ynghyd mewn 
trugaredd!

Ymunwch â’r 
dathliad 
byd-eang trwy 
rannu eich 
straeon ar 
wefan 'Dirt Is 
Good' ac ar 
eich cyfryngau 
cymdeithasol.
#DirtIsGoodProject

GWASANAETH Y 
NODAU BYD-EANG

(Wythnos y 
Nodau Byd-eang, 
16eg-25ain Medi) 
Cyflwyno'r disgyblion 
i Nodau Datblygu 
Cynaliadwy'r Cenhedloedd 
Unedig a'u hannog 
i feddwl am faterion 
byd-eang ar raddfa leol.

FFURFIWCH GRWPIAU 
‘DIRT IS GOOD’

(Unrhyw bryd!) 
Gall grwpiau fod o 
unrhyw faint, cymysgedd 
o grwpiau oedran a 
galluoedd...beth bynnag 
sy'n gweithio i chi 
a'ch ysgol!

GWASANAETH 
Y GWERTHOEDD

(Diwrnod y Gwerthoedd, 
20fed Hydref)
Gofynnwch i'r disgyblion 
fyfyrio ar y gwerthoedd 
sy'n bwysig iddynt a sut 
y gallant eu harwain 
trwy fywyd.

MIS Y DDAEAR

(Diwrnod y Ddaear, 
22ain Ebrill)
Ymunwch i ddathlu ein 
Daear a gweithredu ar 
y cyd ag ysgolion eraill 
'Dirt Is Good' trwy 
gydol mis Ebrill.

DATHLU!

(Mis Mehefin-Gor�ennaf)
Nid oes wahaniaeth ble 
maen nhw ar eu taith, 
dathlwch eich grwpiau 
'Dirt Is Good' a gofynnwch 
iddyn nhw rannu'r hyn 
maen nhw wedi'i gyflawni i 
ysbrydoli eraill i weithredu.

GWEITHREDWCH

(Diwrnod y Gwerthoedd, 
20fed Hydref)
Hy�orddwch eich grwpiau 
trwy'r gweithgareddau yn 
'Cartref Grŵp' ar y wefan 
'Dirt Is Good'.

Bydd eich Gwneuthurwyr 
Newid yn:

• Dod i adnabod ei 
gilydd ac archwilio eu 
gwerthoedd cy�redin.

• Archwilio'r materion yn 
eu hysgol neu gymuned 
leol a chynllunio sut 
i weithredu.

• Cymryd rolau prosiect.

• Cynnal eu Prosiectau 
'Dirt Is Good'.

• Adrodd, cofnodi a myfyrio 
trwy gydol y daith.

MYFYRIO 
A DATHLU

(Mis Mai – Gor�ennaf)
Cynorthwywch eich 
grwpiau 'Dirt Is Good' 
i fyfyrio ar eu taith i 
gwblhau Adroddiad 
y Prosiect a'r Arolwg 
Gwerthoedd.

Dewch â'ch grwpiau 
ynghyd i ddathlu eu 
holl waith caled!

DIGWYDDIADAU 
CYSYTLLU 
HYFFORDDWYR

(Trwy gydol y flwyddyn)
Ymunwch ar-lein i 
gysylltu a chydweithio 
â Hy�orddwyr o bob 
rhan o'r DU.

Dewch i rannu eich 
heriau a chael eich 
cefnogi a'ch ysbrydoli 
gan Hy�orddwyr eraill.

Chwiliwch am ddyddiadau 
a mwy o wybodaeth yn 
y 'Changemaker Times' 
(ein cylchlythyr misol).

MYFYRDOD 
HYFFORDDWYR 
– PWYNT 1 

(Mis Tachwedd)
Am beth ydych chi a'ch 
myfyrwyr yn gy�rous 
amdano?

MYFYRDOD 
HYFFORDDWYR 
– PWYNT 2 

(Mis Chwefror)
Beth ydych chi a'ch 
myfyrwyr yn ei ddysgu 
o'r rhaglen?

MYFYRDOD 
HYFFORDDWYR
– PWYNT 3 

(Mis Mai)
Pa newidiadau ydych 
chi wedi'u gweld 
yn eich myfyrwyr 
a'ch ysgol.

CYSYLLTU, MYFYRIO 
A RHANNU

TAITH GRŴP 
‘DIRT IS GOOD’ 

EICH TAITH 
YSGOL GYFAN

Mae hwn yn 
gyfle gwych 
i ennyn 
diddordeb 
yr ysgol 
gyfan. A allai 
eich grwpiau 
'Dirt Is Good' 
arwain 
gweithredu 
ysgol gyfan?

Pan ddaw'r 
amser, 
byddwch 
yn derbyn 
awgrymiadau 
gan y Tîm 
'Dirt Is Good' 
i rannu eich 
myfyrdodau 
ar y wefan! 

#DirtIsGoodProject


