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Mae’r rhaglen yn helpu i ddod â’r cwricwlwm yn fyw trwy gysylltu addysg 
â materion cyfoes byd-eang sy’n ddynodedig gan y Cenhedloedd Unedig 
yn ei Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Y Ffordd ‘Dirt Is Good’

Y Ffordd ‘Dirt Is Good’ yw’r ffordd 
newydd o bweru Gwneuthurwyr Newid 
ifanc. Mae’n hyrwyddo gwerthoedd 
tosturiol ac yn eu gwneud yn weladwy, 
tra hefyd yn normaleiddio gweithredu  
ar y cyd.  

Mae’r Ffordd ‘Dirt Is Good’ wedi’i 
adeiladu ar bedair egwyddor allweddol 
gan ddefnyddio mewnwelediadau o’r 
ymchwil diweddaraf i’r hyn sy’n ysgogi 
pobl ifanc i weithredu.

Sefyll ynghyd mewn 
trugaredd

Golwg benderfynol

Mae gan bawb  
rôl i’w chwarae

Ar daith

YR EGWYDDORION ‘DIRT IS GOOD’

#DirtIsGoodProject

Mae’r Rhaglen Ysgol ‘Dirt Is Good’ yn rhad ac am ddim  
sy’n galluogi myfyrwyr 7-14 oed i uno mewn trugaredd  
a gweithredu ar yr achosion cymdeithasol ac  
amgylcheddol sy’n bwysig iddynt.

 Anne, Athrawes Addysg Grefyddol ac Athroniaeth

“ Gwnaeth y rhaglen helpu  
ni i dystiolaethu yn erbyn 
meini prawf Gwobr Baner 
Werdd Eco-Ysgolion - rydym 
bellach wedi ennill Baner 
Werdd Eco-Ysgolion!”

“ Rhoddodd rôl 
arweinyddiaeth 
i ddisgyblion, 
yn enwedig yr 
ymchwilydd a’r 
gohebydd.”

“ Cysylltodd y rhaglen â’u 
themâu cwricwlaidd o’r 
Nodau Byd-eang a Hawliau 
Dynol ac anogodd y 
disgyblion i weithredu’r hyn 
gwnaethon nhw ddysgu.”

Gyda’r holl weithgareddau ac  
adnoddau yn barod ac ar gael ar  
y wefan, rhoddir popeth sydd ei  
angen arnoch i gyflwyno’r rhaglen  
a chychwyn eich myfyrwyr ar eu  
Teithiau Gwneuthurwyr Newid. 

Y Pwrpas

Mae ymchwil gan y Cynllun 
Gweithrediad Byd-eang wedi  
canfod bwlch camganfyddiad mewn 
pobl ifanc; gan gredu nad yw eraill  
yn poeni am faterion cymdeithasol  
ac amgylcheddol pan fyddant yn  
mewn gwirionedd. Mae hwn yn cael 
ei dyfeisio fel y Bwlch Canfyddiad 
Gwerthoedd. Pan fydd gan bobl ifanc 
‘bwlch canfyddiad gwerthoedd’,  
canfyddir eu bod:

• â lles emosiynol is.

• yn teimlo’n fwy pryderus am y dyfodol.

•  yn llai tebygol o weithredu ar  
y materion sy’n bwysig iddynt. 

Pwrpas y Rhaglen Ysgol ‘Dirt Is Good’ 
yw lleihau’r Bwlch Canfyddiad 
Gwerthoedd mewn pobl ifanc,  
a’r effaith y mae’n ei gael ar eu lles,  
trwy normaleiddio gweithredu ar 
achosion cymdeithasol ac amgylcheddol 
sy’n bwysig iddynt.

http://dirtisgoodproject.com
http://dirtisgoodproject.com
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Effaith ar ddisgyblion

Trwy gydol eu Taith ‘Dirt Is Good’  
bydd eich disgyblion yn darganfod 
llawer o bethau newydd am eu hunain  
a byddant yn elwa o gymryd rhan  
mewn man sy’n caniatáu iddynt:

•  magu hyder a rhoi hwb  
i’w hunan-barch

•  teimlo’n fwy cysylltiedig  
â’u cyfoedion

•  datblygu sgiliau arwain  
a gwaith grŵp

•  myfyrio ar eu cynnydd,  
eu cyflawniadau a’u haddysg

Bydd y rhaglen hefyd yn cefnogi  
eich ymdrechion i wella lles a lleihau 
eco-bryder ymhlith eich disgyblion.

Gwneud iddo ddigwydd  
- yr Hyfforddwr

Bydd angen i bob ysgol sy’n cymryd 
rhan yn y rhaglen nodi aelod o staff  
i ymgymryd â rôl ‘Hyfforddwr’  
- gallai hyn fod yn athro neu’n  
aelod o’ch staff cymorth.

Mae rôl yr Hyfforddwr yn cynnwys:

•  Meithrin y sgiliau, y wybodaeth,  
y gwerthoedd a’r hyder sydd  
eu hangen ar fyfyrwyr i ddod  
yn Wneuthurwyr Newid am oes.

•  Arwain a chefnogi myfyrwyr  
i ddylunio a rhedeg prosiectau  
sy’n creu newid cymdeithasol  
ac amgylcheddol cadarnhaol.

Gwneud iddo ddigwydd  
– sut i ddechrau

Er mwyn eich helpu chi i ddechrau 
gyda’r Rhaglen Ysgol ‘Dirt Is Good’, 
rydym yn eich gwahodd i:

Archwilio’r Daith ‘Dirt Is Good’  
i weld y gwahanol ffyrdd y gellir 
rhedeg y rhaglen yn eich ysgol.

Mynychu Sesiwn Wybodaeth  
grŵp gyda’r Rheolwr Ymgysylltu 
Ysgolion. Bydd yr alwad hon yn 
gyfle i chi ddysgu mwy am y rhaglen, 
gofyn cwestiynau a chael cyngor.

Gweld yr amserlen a chofrestru  
ar gyfer sesiwn fan yma. 

Methu gwneud un o’r sesiynau?

Cliciwch yma i archebu sesiwn  
un-yr-un ar amser sy’n gyfleus i chi.

Cofrestrwch ar gyfer y rhaglen  
a mewngofnodi i’r wefan i archwilio 
adnoddau’r rhaglen a chael 
mynediad i’r fideos DPP. 

Cliciwch yma i gofrestru!

“ Mae’r disgyblion sydd wedi cael 
trafferth mewn meysydd academaidd 
eraill, wedi bod yn llewyrchus.”

“ Mae’r Rhaglen Ysgol ‘Dirt Is Good’ 
wedi rhoi’r fframwaith i ni ar gyfer 
gwersi Dinasyddiaeth a Sgiliau Bywyd 
am y flwyddyn gyfan!”

“ Mae wedi gwneud i’r ysgol  
gyfan feddwl am y tu allan.”

Emma, Athrawes Dosbarth  
Ysgol Cynradd

http://www.dirtisgoodproject.com
https://calendly.com/daisy-casemoreff/meet-daisy-from-dirt-is-good-future-foundations
http://dirtisgoodproject.com

