
Eco-Sgolion

Defnyddio Data’r Rhwydwaith Ymchwil
Iechyd Mewn Ysgolion (SHRN) i Gefnogi
Monitro Eco-Sgolion
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Nodau

• Esiampl o ddefnyddio data’r 
Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Mewn 
Ysgolion i gefnogi gwaith Eco-
Sgolion
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Beth yw’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Mewn
Ysgolion ?

“Mae’r Rhwydwaith Iechyd Mewn Ysgolion (SHRN) yn dod ag 
ysgolion uwchradd, ymchwilwyr acadeimaidd, llunwyr polisi
ac ymarferwyr o iechyd, addysg a gofal cymdeithasol at ei
gilydd i wella iechyd a lles pobl ifanc yn yr ysgol. Mae’n
bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus
Cymru, Cancer Research Uk, a Sefydliad Ymchwil, Data a 
Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd. Mae’n cael ei arwain
gan y Ganolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar
gyfer Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer) ym Mhrifysgol
Caerdydd.”

Am y Rhwydwaith Iechyd Mewn Ysgolion (shrn.org.uk)

https://www.shrn.org.uk/about/
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Y Broses Eco-Sgolion



Monitro Mesur Llwyddiant a Gwerthuso

Nid hyn yw monitro: ‘A yw targed y cynllun 
gweithredu’n cael ei gyflawni?’

Hyn yw monitro: ‘Pa wahaniaeth rydyn ni’n ei wneud 
wrth weithredu fel hyn?’

Bydd hyn yn ein galluogi i fesur ein cynnydd, i werthuso 
llwyddiant ein gweithgareddau ac i gynllunio unrhyw 
newidiadau angenrheidiol.
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Teimlad o falchder …

Ar ddiwedd y flwyddyn Ysgol pa un o’r rhain sy’n gwneud i chi deimlo
mwyaf balch?

B: Rydym ni wedi sefydlu
stondin gwisg Ysgol ail-law 
ac wedi ailgartefu 100 o        
eitemau.
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A: Rydym wedi
sefydlu stondin gwisg
Ysgol ail-law.

C: Rydym wedi sefydlu stondin
gwisg Ysgol ail-law ac wedi
ailgartrefu 100 o eitemau. 
Byddai hyn wedi arbed gwerth
pwll nofio o ddŵr rhag cael ei
ddefnyddio (trwy gynhyrchu
eitemau newydd).

Doo.vote/hyff1



Cysylltu â’r SHRN

Ar ôl cwblhau eich
Adolygiad

Amgylcheddol bydd
gennych rywfaint o 

ddata ar drafnidiaeth a 
theithio llesol



Cysylltu â’r SHRN

Bydd eich adroddiad
SHRN yn rhoi

gwybodaeth i chi am y 
dadansoddiad o 

grwpiau blwyddyn
gwrywaidd a benywaidd
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Cysylltu â SHRN



Y disgyblion yn arwain yr addysgu a’r
camau amgylcheddol
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Targedau Wedi’u Gyrru gan Waith Dosbarth

Disgyblion yn dysgu am 
fater amgylcheddol

mewn gwaith
dosbarth/pwnc

Disgyblion yn teimlo’n
angerddol ac eisiau

defnyddio’rhyn maen
nhw wedi’idysgu i 

weithredu

Ychwanegu syniadau at 
gynllungeithredu’r
dosbarth a’u rhannu

gyda’r Eco-Bwyllgor a’r
ysgol gyfan

Gweithredau’ndigwydd
trwy waith dosbarth/ 
trwy waith y pwyllgor

Mae’r dosbarth yn
darganfod sut i fesur y 

newid ac yn rhannu hyn
gyda’r gymuned gyfan

(a’r byd ehangach) 



Cadwch Gymru’n Daclus yn gwmni wedi ei gyfyngu trwy warant. Rhif Cwmni: 4011164 Rhif Elusen: 1082058 Rhif TAW: 850 3958 13 
Keep Wales Tidy is a Company Limited by Guarantee. Company Registration Number: 4011164 Charity Registration Number: 1082058 VAT Registration Number: 850 3958 13

33-35 Heol yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd, CF11 9HB  |  33-35 Cathedral Rd, Cardiff, CF11 9HB
029 2025 6767        keepwalestidy.cymru info@keepwalestidy.cymru


