
 
RHAGLEN  CYMDEITHION CYMBROGI 

  ‘BETH MATERION?’  
‘Dysgu cynaliadwy ar gyfer byd cynaliadwy.’ 

 
‘ Rydym yn bodoli mewn cyfnod o newid digynsail. O heriau a chyfleoedd mawr. Nawr, yn fwy nag 

erioed, yw'r amser i gipio rheolaeth ar ein taith ar y cyd, i'w gyfarwyddo, 
ei siapio ac ymdrechu i gael byd gwell, mwy cynaliadwy. ’ 

Liza Lort-Philips, Cyd-sylfaenydd, Cymbrogi Futures 
 

Ein Cynnig: Mae Cymbrogi Futures yn eich gwahodd i ymuno â ni ar daith ddysgu trwy 
brofiad. Mae ein Hyrwyddwyr Cymbrogi, yn dîm o ymarferwyr ac addysgwyr blaenllaw ym 
maes cynaliadwyedd, dylunio cwricwlwm, creadigrwydd, lles, dysgu cydweithredol ac awyr 
agored wedi dod ynghyd i ddylunio ystod unigryw o brofiadau ar-lein ac ar y safle i chi sy'n 
canolbwyntio ar ein Pedwar Craidd Cymbrogi : 
1. Creadigrwydd a'r Cwricwlwm; 
2. Tuag at Ddyfodol Cynaliadwy a Chylchol; 
3. Yn berchen ar eich Lles; a 

                         4. Dysgu Cydweithio, Cydweithio i Ddysgu. 
 

Mae ymgysylltiad â Pedwar Craidd Cymbrogi yn rhoi cyfle i chi archwilio, o theori i 
ymarfer cymhwysol, ystod o sgiliau’r dyfodol  gan gynnwys Creadigrwydd, 
Cydweithio, Cyfathrebu a Critigol a chynnwys sydd â gogwydd cadarn tuag at y 
dyfodol. Byddwch yn gwneud hyn trwy fodiwlau dysgu ar-lein ac ymarfer ar y safle, yn 
un o'r safleoedd naturiol mwyaf ysbrydoledig yn y wlad - Lawrenny, Sir Benfro. Gan 
fynd â'r siwrnai ymhellach, byddwch hefyd yn cael cyfle i ymgymryd â Phrosiect 
Gweithredu Effaith â chymorth sy'n canolbwyntio ar ymchwil wedi'i gynllunio i 
gymhwyso'ch dealltwriaeth a'ch sgiliau newydd i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned. 
 
Yn wahanol i fodelau hyfforddi traddodiadol rydym yn cynnig taith wedi'i theilwra i chi, sy'n 
eich galluogi i siapio cyfeiriad, natur a siâp y daith. Efallai hoffech chi ymgysylltu â cham Deall 
y daith yn unig, neu ymgysylltu â'r pedwar cam; Deall - Archwilio - Gwireddu - Myfyrio. 
Efallai y byddwch yn dewis canolbwyntio ar un llinyn o'r Pedwar Craidd neu archwilio'r 
pedwar. Ymgymryd â'r cydrannau ar-lein neu gwblhau'r Rhaglen Cymdeithion Cymbrogi llawn 
ar-lein ac ar y safle. Chi biau'r dewis. Y naill ffordd neu'r llall, cewch eich cefnogi ni drwyddi 

draw fel aelod gwerthfawr o'n Rhwydwaith Cymdeithion Cymbrogi. 
 
Taith Dysgu Cymdeithion Cymbrogi 
Cam 1 Deall: Cyrchwch ein Modiwlau Craidd ar-lein a'u micro-fodiwlau dewisol cysylltiedig trwy ein llwyfan dysgu 
pwrpasol. Bydd pob Modiwl, a ddyluniwyd i'w gwblhau rhwng 90 a 180 munud, yn hwyluso archwiliad o theori i 
ymarfer y maes Craidd. Mae Modiwl yn cael ei ryddhau bob mis, ochr yn ochr â heriau wythnosol cysylltiedig, gyda 
chwblhau yn ennill Micro-Gredydau Cymbrogi i chi, gan alluogi mynediad i Gam 2. Mae aelodaeth yn cynnwys 
mynediad i Rwydwaith Cymdeithion Cymbrogi sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid a lle i ddatblygu dealltwriaeth ar y 
cyd. 
 
Cam 2 Archwilio: Rhaglen 2 ddiwrnod yn y Gwanwyn cynnar o weithgareddau trwy brofiad, ymarferol a 
chydweithredol ar ein safle Lawrenny (amgylchedd dysgu Covid-Safe). Byddwch yn 
archwilio ymhellach i’r Pedwar Craidd gyda'n prif ymarferwyr, yn datblygu sgiliau’r 
dyfodol ac yn cyrchu profiadau unigryw yn amrywio o chwilota am arfordir i ymarfer 
lles, adrodd straeon, creadigrwydd a gweithdai dylunio cwricwlwm.  
 
Cam 3 Gwireddu:   Fel rhan o’r ail ddiwrnod y rhaglen ar y safle byddwch yn dysgu 
defnyddio Dylunio Meddwl yn natblygiad eich Prosiect Gweithredu-Effaith. Yna 
byddwch chi'n mynd â'r prosiect hwn yn ôl i'ch cymunedau i'w weithredu. Ar draws y 
cam hwn (Gwanwyn-Haf) cewch eich cefnogi gan dîm Cymbrogi a chyd-gymdeithion. 
 
Cam 4 Myfyrio: Rydym yn eich gwahodd i fyfyrio ar eich taith ddysgu ag eraill a'i 
rhannu; gyda eich cyfoedion, yr ysgol a chymuned Cymbrogi. Mae hyn yn rhan o’ch 
‘graddio’ o flwyddyn gyntaf y rhaglen a gwahoddiad i gyflwyno yn ein Gŵyl Ddysgu 
Cymbrogi Futures flynyddol; gŵyl 2 ddiwrnod a gynhaliwyd ddechrau Gorffennaf 2021. 
 
Rhaglen Cymdeithion Cymbrogi a'r Cwricwlwm i Gymru 
Mae ein Rhaglen wedi'i halinio â Phedwar Diben y Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru, gan gynnig mynediad at 
adnoddau sy'n cefnogi dyluniad a chyflwyniad Cwricwlwm Cymru. Credwn fod gweithredu’r Cwricwlwm i Gymru yn 

Amlinellir manylion pellach y rhaglen gan gynnwys isod y costau cysylltiedig . Bydd y darpariaeth yn y Saesneg, gyda deunyddiau Cymraeg ar gael. 
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rhoi cyfle i addysgwyr ac arweinwyr - yng Nghymru a thu hwnt - gyfeirio cynnwys ac ymarfer tuag at alluogi dysgwyr 
i lunio dyfodol mwy cynaliadwy, yn fyr, ‘Dysgu cynaliadwy ar gyfer dyfodol cynaliadwy.’ 

 
Sut mae'n gweithio: Cofrestru ar y rhaglen yn rhedeg yn ystod y flwyddyn academaidd, Hydref 2020 - 
Haf 2021, gyda modiwlau ar-lein yn cael eu rhyddhau bob mis o Hydref 2020. Mae'r canlynol yn amlinellu'r 
amserlen ryddhau ar gyfer pob modiwl: 

1. Tuag at Ddyfodol Cynaliadwy a Chylchol - mynediad o Hydref 19eg 2020 (Arweinydd Modiwl -Dr 
Verity Jones) 

2. Perchen ar eich Lles - wedi dod i ben o Dachwedd 19eg 2020 (Arweinydd Modiwl - Shaun 
Brooking) 

3. Creadigrwydd a'r Cwricwlwm - mynediad o Ragfyr 1af 2020 (Arweinydd Modiwl -Al Brunker) 
4. Dysgu Cydweithio, Cydweithio i Ddysgu - mynediad o Ionawr 1 2021 (Arweinyd Modiwl Rob 

Gratton) 
5. Beth sy'n Bwysig? Modiwl Cydgrynhoi - mynediad o fis Chwefror 1af 2021 

 

Phase 1: Understand. Online Modules Cam 1: Deall. Modiwlau Ar-lein 
Hydref 2020 - Chwefror 2021 

Llwybr 1 Llwybr 2 

● Cofrestrwch fel aelod o Rwydwaith Cymdeithion 
Cymbrogi 

● Ymgysylltu â modiwlau unigol ar-lein  
● Cyflawni Micro-Gredydau Cymbrogi ar gyfer pob 

modiwl wedi'i gwblhau 
● Ennill 4-5 o Micro-Gredydau Cymbrogi a derbyn 

gwahoddiad i ymgymryd â Cham 2, y rhaglen ar y 
safle - Archwilio a Deunyddio. 

 

● Cofrestrwch i fod yn aelod o Rwydwaith Cymdeithion 
Cymbrogi 

● Ymgysylltu â phob un o'r 5 modiwl ar-lein gyda 
mynediad i bob modiwl newydd a ddarperir trwy 
e-bost yn fisol (Hydref-Chwefror) 

● Cyflawni pob un o'r 5 Micro-Gredyd Cymbrogi, un ar 
gyfer pob modiwl wedi'i gwblhau 

● Ennill gwahoddiad i ymgymryd â Cham 2, y rhaglen 
ar y safle - Archwilio a Materoli. 

 

Cofrestru – Am ddim 
Mynediad i fodiwlau ar-lein unigol – 
£ 20 y modiwl - aelodaeth unigol 
£ 50 y modiwl - sefydliad bach (2-10 aelod) 
£ 100 y modiwl - sefydliad canolig (11-50 aelod) 
£ 150 y modiwl - sefydliad mwy (51 + aelod) 
 
Nodyn: Mae'r prisiau uchod yn adlewyrchu gostyngiad o 50% 
ar brisiau Hydref 2021- Haf 2022. 

Cofrestru - Am ddim 
Mynediad i bob un o'r 5 modiwl ar-lein – 
£ 40 i bawb - aelodaeth unigol 
£ 100 i bawb - sefydliad bach (2-10 aelod) 
£ 200 ar gyfer sefydliad canolig i gyd (11-50 aelod) 
£ 300 i bawb - sefydliad mwy (51 + aelod) 
 
Nodyn: Mae'r prisiau uchod yn adlewyrchu gostyngiad o 50% 
ar brisiau Hydref 2021- Haf 2022. 

Cam 2 - 4: Archwilio, Gwireddu a Myfyrio. Rhaglen ar y Safle 
Gwanwyn - Haf 2021 

Mynediad i raglen ddeuddydd gan gynnwys 
● Mapio’r siwrne/taith 
● Gweithgareddau ymarferol yn adeiladu ar y modiwlau Pedwar Craidd ar-lein  
● Gweithdai ar adrodd straeon, dysgu awyr agored, datblygu sgiliau myfyrio personol, chwilota yr arfordir, 

Dylunio Meddwl  a dylunio'r cwricwlwm 
● Darpariaeth llesiant gan gynnwys hyfforddiant Somatic, gwaith anadl, Ioga a newyddiaduraeth 
● Dyluniad cydweithredol Prosiectau Gweithredu-Effaith wedi'u personoli 
● Amser Meddwl 
● Rhwydweithio 
● Bwyd, byrbryd ac adnoddau 

Mynediad at gefnogaeth Cam 3-4 
● Cefnogaeth Cymbrogi i weithredu prosiectau Gweithredu-Effaith 
● Cefnogaeth barhaus ar-lein 
● Cyfleoedd myfyrio a lluosydd 
● Graddio ac ardystio 

 
Cost: £ 250 y cyfranogwr (nid yw hyn yn cynnwys llety, am bris ychwanegol rhwng £ 20- £ 75 y noson) 
Nodyn: Mae'r prisiau uchod yn adlewyrchu gostyngiad o 50% ar brisiau Hydref 2021- Haf 2022. 

 
Camau nesaf: Mae rhagor o fanylion am bwy ydym ni, y Rhaglen a modiwlau unigol i'w gweld ar wefan Cymbrogi 
Futures (www.cymbrogi.org.uk) Hefyd mae croeso i chi gysylltu â ni neu i gofrestru trwy'r botymau cyswllt isod. 
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             Cysylltwch                           Cofrestrwch fi 
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