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Mae hwn yn grant sy’n cael ei ariannu ar y cyd gan y Sefydliad Gwaddol Addysg (EEF) a’r Gronfa Waddol Ieuenctid 
(YEF). 
 
Ynglŷn â’r EEF 
 
Mae’r EEF yn elusen annibynnol sy’n gweithio i dorri’r cysylltiad rhwng incwm teuluol a chyflawniadau addysgol. 
 
Nid rhoddwr grantiau’n unig mo’r EEF na sefydliad ymchwil yn unig ychwaith. Yr ydym yn elusen gyda phwrpas 
moesol – i helpu athrawon ac uwch arweinyddion i godi cyrhaeddiad a chau’r bwlch anfantais. Rydym yn seilio ein 
hymateb i’r her addysgol hon ar y dystiolaeth orau sydd ar gael. 
 

Rydym yn gwneud hyn drwy: 

• crynhoi’r dystiolaeth orau sydd ar gael mewn iaith syml ar gyfer athrawon ac uwch arweinyddion prysur y mae 

eu hamser yn brin. Mae ein Teaching and Learning Toolkit bellach yn cael ei ddefnyddio mewn 70% o 

ysgolion uwchradd 

• cynhyrchu tystiolaeth newydd o’r ‘hyn sy'n gweithio’ i wella addysgu a dysgu 

• ariannu gwerthusiadau annibynnol o brosiectau sydd â photensial uchel. Rydym wedi rhoi prawf ar dros 200 o 

raglenni â photensial uchel gyda dros 1.9 miliwn o blant a phobl ifanc 

• helpu athrawon ac uwch arweinyddion ledled y wlad i ddefnyddio’r dystiolaeth hon i sicrhau’r budd gorau 

posibl i bobl ifanc. I wneud hyn rydym yn gweithio mewn partneriaeth â rhwydwaith o 38 o Ysgolion Ymchwil 

ym mhob rhan o’r wlad. 

 

 
 
  

Pwy ydym ni a pham yr ydym yn ariannu’r rownd hon 

Cyfuno ymchwil i helpu athrawon i 

ddefnyddio ymchwil o ansawdd uchel  

Ariannu treialon 

prosiectau â 

photensial uchel 

Cyhoeddi 

gwerthusiadau 

annibynnol, trylwyr 

Arweiniad clir y gellir 

gweithredu arno i 

athrawon  

Ehangu rhaglenni 

sy’n seiliedig ar 

dystiolaeth 

Cymorth ymarferol i 

ddod a’r dystiolaeth 

yn fyw’ 

Cynhyrchu tystiolaeth 
Defnyddio tystiolaeth 

Share and 
promote use of 

evidence 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit
https://educationendowmentfoundation.org.uk/support-for-schools/research-schools-network
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Ynghylch yr YEF 

 
Mae’r YEF yn elusen â chenhadaeth  bwysig. Rydym yn bodoli i atal plant a phobl ifanc rhag bod ymwneud â thrais. 

Rydym yn gwneud hyn drwy ganfod beth sy’n  a effeithiol i roi’r wybodaeth hon ar waith.  

Mae plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o ymwneud â thrais yn haeddu gwasanaethau sy’n rhoi’r cyfle gorau iddynt 

i gael dyfodol positif. I wneud yn siŵr bod hynny’n digwydd, byddwn yn ariannu prosiectau addawol ac yna defnyddio’r 

dulliau gwerthuso gorau posibl i ganfod yr hyn sy’n gweithio. Yn yr un modd ag yr ydym yn elwa ar dreialon trylwyr 

mewn meddygaeth, mae pobl ifanc yn haeddu cefnogaeth sy’n seiliedig ar y dystiolaeth. Drwy ein rowndiau grantiau, 

rydym yn creu’r dystiolaeth honno.  

A’r hyn sydd yr un mor bwysig yw deall bywydau plant a phobl ifanc. Drwy ein Bwrdd Cynghori Pobl Ifanc a 

rhwydwaith cenedlaethol o gymheiriaid sy’n ymchwilwyr, byddwn yn sicrhau eu bod yn dylanwadu ar ein gwaith, a’n 

bod yn deall ac yn rhoi sylw i’w hanghenion.  

Ni fydd dim o hyn yn gwneud gwahaniaeth os mai’r cyfan yr ydym yn ei wneud yw cynhyrchu adroddiadau sy’n hel 

llwch ar silffoedd. Gyda’n gilydd mae angen  i ni edrych ar y dystiolaeth a chytuno ar yr hyn sy’n gweithio, yna ffurfio 

mudiad i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael y gefnogaeth orau bosibl. Mae ein strategaeth yn disgrifio sut y 

byddwn yn gwneud hyn. Mae hi’n datgan y byddwn yn ariannu gwaith da, canfod beth sy’n effeithiol ac yn gweithio 

dros newid. 

  

https://youthendowmentfund.org.uk/about-us/our-strategy/#:~:text=We%20will%20evaluate%20every%20programme,works%2C%20for%20whom%20and%20why.&text=We%20will%20summarise%20existing%20research,understand%20and%20easy%20to%20use.
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Gwyddom fod absenoliaeth o’r ysgol (colli ysgol yn ogystal â gwaharddiadau cyfnod penodol a pharhaol) nid yn unig 
yn effeithio ar gyrhaeddiad myfyrwyr, ond hefyd ar y tebygrwydd y byddant yn ymwneud ag ymddygiad treisiol a 
throseddol. Mae’n debygol hefyd bod llawer o fyfyrwyr â phresenoldeb gwael neu rai sy’n cael eu gwahardd o’r ysgol 
ymhlith y rhai mwyaf difreintiedig.  

Mae’r YEF a’r EEF yn ffurfio partneriaeth i ganfod, ariannu a gwerthuso rhaglenni ac arferion gweithio yng Nghymru a 
Lloegr a all gadw plant yn ddiogel rhag trais a gwella eu cyrhaeddiad academaidd, drwy leihau absenoliaeth. 

Mae’r rownd gyllido hon yn canolbwyntio ar raglenni presennol y gellir rhoi prawf trwyadl arnynt; fodd bynnag, rydym yn 

bwriadu lansio ail rownd gyllido ym mis Ebrill 2022 i gynhyrchu mwy o dystiolaeth am y dulliau mae ysgolion yn eu dewis 

i weithredu fel raglenni ymarferol. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth am y cyllid hwn yn y man, gan gynnwys 

rhestr o’r cwestiynau ymchwil a fydd yn flaenoriaeth inni. 

Bwriedir i’r cyllid rydym yn ei gynnig gyflawni dau allbwn: 

• Rhaglen sy’n cael ei chyflawni’n dda, sy’n cael ei rhedeg mewn nifer fawr o ysgolion, colegau neu leoliadau 

addysg amser llawn eraill. Rydym yn chwilio am raglenni sy’n gweithio i alluogi plant 5-18 oed i bresenoli, i 

ymgysylltu’n bositif ac i aros yn yr ysgol, a thrwy hynny wella eu cyrhaeddiad a lleihau’r tebygrwydd y byddant 

yn ymwneud â thrais.  

 

• Gwerthusiad trylwyr o’r rhaglen, a fydd yn cynnwys amcangyfrif o’i heffaith ar bresenoldeb neu 

waharddiadau ynghyd â ffactorau perthnasol eraill fel cyrhaeddiad neu ganlyniadau ymddygiad. Bydd y 

gwerthusiadau hyn gan amlaf yn hapdreialon dan reolaeth, lle bydd canlyniadau plant a phobl ifanc a gymerodd 

ran yn cael eu cymharu â chanlyniadau plant a phobl ifanc na chymerodd ran yn y rhaglen. Ym mhob un o 

werthusiadau’r EEF a’r YEF, rydym hefyd yn ariannu gwerthusiadau gweithredu a phrosesau sy’n helpu i egluro 

pam mae ymyriad (neu pan nad yw) wedi bod yn llwyddiannus; pa ffactorau sydd wedi cyfrannu at y canlyniad 

hwn; a pha wersi y gallwn eu dysgu am arferion ac ymchwil addysgol. Bydd y gwerthusiad yn cael ei ddylunio 

a’i gynnal gan dîm gwerthuso annibynnol, ond bydd derbynyddion ein grantiau’n rhannu cyfrifoldeb am sicrhau 

bod y gwerthusiad mor drylwyr â phosibl. 

Rydym yn ceisio ariannu cymysgedd o wahanol fathau o raglenni, felly os yw eich syniad chi yn debyg i un y mae’r EEF 

neu’r YEF wedi’u cefnogi eisoes, cysylltwch â ni cyn ymgeisio, neu gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw priodol i hyn 

yn eich cais, gan gynnwys pam y byddai eich awgrym yn cyfrannu at y sylfaen dystiolaeth bresennol.  

 

Ein hymrwymiad i gydraddoldeb 

Mae plant a phobl ifanc o gefndiroedd wedi’u hymyleiddio – gan gynnwys plant du ac Asiaidd yn ogystal â phobl ifanc 

a phlant sydd wedi bod mewn gofal – wedi’u gorgynrychioli mewn gwaharddiadau o ysgolion, a hefyd yn y system 

cyfiawnder troseddol. Mae’r EEF a’r YEF wedi ymrwymo i ddeall a rhoi sylw i’r anghydraddoldeb hwn. 

Beth yw diben y rownd gyllido hon?  
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Byddwn yn parhau i sicrhau bod ein staff, partneriaethau, trefniadau llywodraethu a’n cyllid yn cyrraedd ac yn cynrychioli 

pobl ifanc o bob cefndir. Byddwn yn ymdrechu hefyd i sicrhau bod elusennau, ysgolion a sefydliadau addysgol eraill 

sy’n cael eu harwain gan arweinyddion du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn manteisio ar ein cyllid a’n gwybodaeth.  

Er mwyn bod yn gwbl sicr bod hyn yn digwydd, byddwn yn awr yn gofyn am wybodaeth fwy manwl am gefndir eich 

sefydliad / ysgol / lleoliad ac am y bobl ifanc rydych yn gweithio â hwy. Gwyddom mai dim ond dechrau yw hyn, ac y 

byddwn yn gwneud mwy. Rydym wedi ymrwymo i barhau i weithio â chi i wneud yn siŵr bod ein harian, yr wybodaeth 

a ddatblygir gennym a’n gwaith dros newid i gyd yn cyfrannu at gymdeithas lle gall pob plentyn ffynnu.  

 

 

 

Y prif gwestiwn ymchwil (yn y rownd hon sy’n rhoi pwyslais ar raglenni a’r rownd sy’n rhoi pwyslais ar 

ddulliau ym mis Ebrill): Pa ddulliau sydd fwyaf effeithiol i alluogi rhai 5-18 oed sydd yn y perygl mwyaf o 

absenoliaeth a/neu gael eu gwahardd o’r ysgol, gan gynnwys rhai o deuluoedd difreintiedig, wedi’i hymyleiddio neu 

agored i niwed rhag mynychu, ymgysylltu’n bositif ac aros yn yr ysgol/coleg i wella eu cyrhaeddiad a lleihau’r 

tebygrwydd y byddant yn ymwneud â thrais?  

Rydym wedi nodi 7 maes diddordeb. Rydym yn arbennig o awyddus i ariannu prosiectau o fewn y meysydd allweddol 

hyn. Yn eich cais, gofynnir i chi ddangos pa rai o’r prif feysydd hyn sy’n berthnasol i’ch prosiect. Os yw eich prosiect 

yn cynnwys sawl elfen, dewiswch hyd at dair elfen a nodwch pa un fyddai prif elfen yr ymyriad. Mi allwn ariannu 

prosiectau nad ydynt yn cyd-fynd â’r categorïau hyn, ond byddem yn disgwyl gweld tystiolaeth gref ar lefel prosiect. 

Mae hyn yn debygol o olygu eich bod wedi rhedeg eich prosiect mewn nifer fawr o leoliadau yng Nghymru a/neu 

Loegr ac wedi gweld tystiolaeth ddangosol o effaith ar bresenoldeb neu waharddiadau o’i gymharu â grŵp cymharol. 

Gellir hefyd ystyried rhaglenni â thystiolaeth ryngwladol o effaith, 

 

• Ymyriadau dysgu cymdeithasol ac emosiynol sy’n ymdrechu i wella ymddygiad, sgiliau penderfynu 

disgyblion a’u gallu i ryngweithio ag eraill. Er y gall hyn gynnwys cymorth iechyd meddwl cyffredinol mewn 

ysgolion, bydd pwyslais penodol ar fod o fudd i’r plant a phobl ifanc sydd yn y perygl mwyaf o absenoliaeth a / 

neu waharddiadau drwy elfennau wedi’u targedu. 

o Enghraifft: rhaglenni sydd 1) yn cyfuno technegau sy’n rhoi pwyslais ar sgiliau â rhai sy’n rhoi 

pwyslais ar amgylchedd 2) sy’n ddilyniannol, gweithredol, ffocysedig a phenodol (SAFE); a 3) sy’n 

cynnwys elfen o hyfforddi athrawon, deunyddiau addysgu a chymorth technegol. 

• Rhaglenni gwrth-fwlio sydd â’r nod o atal a/neu leihau bwlio mewn ysgolion drwy helpu cyflawnwyr a 

dioddefwyr posibl bwlio. Gall hyn gynnwys dulliau ysgol gyfan o reoli bwlio sy’n cynnwys elfennau wedi’u 

targedu i weithio’n uniongyrchol â phlant a phobl ifanc sydd yn y perygl mwyaf o fod yn gyflawnwyr drwy 

ymyrraeth gynnar a dulliau atal. 

o Enghraifft: rhaglenni sy’n hyfforddi athrawon. Er enghraifft, darparu cynlluniau gwersi neu hyfforddiant 

ar eu cyfer i’w helpu i adnabod bwlio ac i hybu perthnasoedd ac ymddygiad positif. 

Cwmpas y rownd 
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• Rhaglenni Rheoli Ymddygiad yn yr Ystafell Ddosbarth sy’n ymdrech i ymgorffori strategaethau a 

thechnegau ataliol sy’n helpu i gadw disgyblaeth yn yr ystafell ddosbarth, creu amgylchedd addysgol 

cefnogol, a gwella ymddygiad positif myfyrwyr. 

• Ymyriadau Darpariaeth Amgen Fewnol sydd â’r nod o helpu plant a fyddai fel arall mewn perygl o gael eu 

gwahardd i aros yn yr ysgol.Gall hyn gynnwys ‘unedau meithrin’ ar safle’r ysgol sydd wedi’u cynllunio i gynnig 

seibiant diogel i blant lle bydd gwell dealltwriaeth o’u problemau ymddygiadol. Gallant hefyd ddarparu 

rhaglenni i athrawon i feithrin cydnerthedd a deall sut i helpu plant mewn trallod, a/neu rai ag anawsterau 

ymddygiadol. 

• Ymyriadau presenoldeb sy’n seiliedig ar angen i edrych ar y rhesymau dros bresenoldeb isel gan 

ddisgyblion unigol ac ymateb ar sail hynny. Mae’r dulliau hyn yn aml yn rhai aml-elfen neu aml-asiantaeth a 

gallant gynnwys cymorth un i un i ddisgyblion â phresenoldeb isel. Bydd y dulliau hyn yn rhai sy’n cael eu 

targedu ond gall eu dwyster amrywio gyda gweithgarwch o bosibl yn gorgyffwrdd â gwaith swyddogion 

presenoldeb.  

o Enghraifft: ymyriadau aml-wedd sy’n cynnwys cydlynydd yn yr ysgol sy’n canfod rhwystrau rhag 

presenoldeb ac sy’n ymyrryd yn rhagweithiol i’w goresgyn drwy nifer o ymyriadau fel mentora, 

cynnwys y teulu, cofrestru â chanolfan iechyd yn yr ysgol, a thiwtora.  

• Ymyriadau sy’n cyfathrebu â rhiant/gofalydd sy’n darparu gwybodaeth wedi’i phersonoli i rieni/gofalwyr 

gyda’r nod o fynd i’r afael â rhesymau posibl am bresenoldeb isel (e.e. diffyg ymwybyddiaeth o ganlyniadau 

absenoliaeth, camsyniadau a all arwain at ddiystyru gwerth presenoldeb rheolaidd, diffyg ymwybyddiaeth o 

nifer y dyddiau a gollwyd). Gall cyfathrebu ddigwydd mewn ystod o ffyrdd gan gynnwys negeseuon e-bost, 

galwadau ffôn, negeseuon testun neu anfon llythyrau. Gall ymyriadau cyfathrebu â rhieni/gofalwyr hefyd 

gynnwys dulliau wedi’u targedu sy’n rhoi pwyslais ar gynnig modd ychwanegol i rieni/gofalwyr plant a welwyd 

sydd yn y perygl mwyaf o fod yn absennol a/neu gael eu gwahardd i wella sut maent yn cyfathrebu â’u plant, 

gan sicrhau y datblygir cyfathrebu agored a chefnogol yn y cartref. Gall y rhain fod yn rhan o ddull aml-elfen.  

• Mae ymyriadau ymgysylltu teuluol a dargedir yn ddulliau ymatebol yn yr ysgol sy’n cynnwys trafodaethau 

staff â rhieni i gael gwybodaeth am y rhesymau am y presenoldeb isel, a chydweithio i gynllunio’r cymorth 

sydd ei angen ar ddisgyblion a’u teuluoedd i oresgyn rhwystrau presenoldeb. Mae’r ymyriadau hyn gan amlaf 

yn rhai mwy dwys gyda theuluoedd sy’n cynnwys mynediad at sawl gwasanaeth.  

o Enghraifft: ymyriadau sy’n ymateb i bryderon myfyrwyr a theuluoedd gyda gwasanaethau personol, 

hyfforddiant i staff a rhieni, ac atgyfeiriadau at wasanaethau priodol yn yr ysgol neu’r gymuned, yn ôl 

yr angen. Gallai elfennau o’r rhaglen gynnwys cwnsela yn yr ysgol, cymorth i ieuenctid maeth a rhieni 

maeth, asesu a chynllunio cyflawniad yn yr ysgol, tîm argyfwng ardal sydd ar gael, ymyriad 

hunanladdiad, grŵp ymyriad defnydd o alcohol a chyffuriau eraill. 

o Ni fyddai hyn yn cynnwys ymyriadau nad ydynt yn cynnwys ysgolion fel prif bartner. 

Nodwyd y meysydd uchod fel rhai arbennig o ddiddorol ac sy’n debygol o ddangos effaith ond nid yw’n rhestr gyflawn. 
Mae croeso i chi dynnu sylw at unrhyw agweddau eraill ar eich prosiect sy’n bwysig i wella presenoldeb neu leihau 
gwaharddiadau plant a phobl ifanc o gefndiroedd incwm isel, sydd wedi’u hymyleiddio neu sy’n agored i niwed, gan 
gynnwys disgyblion sy'n gymwys ar gyfer Premiwm Disgybl yn Lloegr, neu'r Grant Datblygu Disgyblion yng Nghymru. 

 

• Mi hoffem ariannu rhaglenni gyda sail resymegol ynglŷn â pham fyddai’r rhaglen o fudd arbennig i’r plant 
hynny sydd yn y perygl mwyaf o bresenoldeb gwael a gwaharddiadau, gan gynnwys plant a phobl ifanc o 
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gefndiroedd incwm isel, sydd wedi’u hymyleiddio, sy’n agored i niwed, neu sy'n gymwys ar gyfer Premiwm 
Disgybl yn Lloegr, neu'r Grant Datblygu Disgyblion yng Nghymr. Mae hyn yn golygu y byddwn yn rhoi 
blaenoriaeth i raglenni sydd wedi’u targedu at blant a phobl ifanc mewn risg, a rhaglenni haenog neu aml-
elfen sy’n cynnwys elfennau sy’n gyffredinol ac wedi’u targedu. Er mwyn i raglenni cyffredinol heb elfennau 
wedi’u targedu gael eu hystyried, bydd yn rhaid i ymgeiswyr ddangos damcaniaeth glir ynglŷn â pham y 
byddai’r rhaglen o fudd penodol i blant sydd mewn mwyaf o berygl o bresenoldeb gwael ac o gael eu 
gwahardd.   

Gellir canfod y plant sydd mewn mwyaf o berygl o bresenoldeb gwael a gwaharddiadau drwy ddangosyddion, fel: 

• Cofnod o bresenoldeb gwael 

• Cofnod o gyrhaeddiad academaidd gwael  

• Patrymau ymddygiad (cyrhaeddiad neu bresenoldeb, er enghraifft) sydd wedi achosi pryder i’r tîm bugeiliol yn 

eu sefydliad  

• Gwaharddiad cyfnod penodol, neu berygl o waharddiad 

 

Cymhwystra: 

Rydym yn croesawu ceisiadau sy’n gysylltiedig â phrosiectau sy’n cael eu rhedeg gan leoliadau addysg (ysgolion 

cynradd/uwchradd, colegau addysg bellach, lleoliadau addysg amgen), awdurdodau lleol neu gyrff statudol 

perthnasol eraill, a/neu a ddarperir mewn partneriaeth ag elusennau, gwasanaethau cyhoeddus neu sefydliadau 

o’r sector preifat. Rhaid i bob prosiect gael eu rhedeg mewn neu o fewn cwmpas lleoliadau addysg ffurfiol. Rhaid i 

raglenni helpu plant yng Nghymru a/neu Loegr.  

 

Y tu allan i’r cwmpas 

Mae’r canlynol yn cael eu cyfrif fel bod y tu allan i gwmpas y rownd hon: 

• Rhaglenni cymorth cyffredinol sydd â’r nod o wella cyrhaeddiad, presenoldeb neu ymddygiad heb 

ddamcaniaeth i ategu effaith wahaniaethol ar wella canlyniadau i blant sydd eisoes yn dangos anawsterau 

mewn ysgol neu goleg. 

• Rhaglenni sy’n targedu plant â ffactorau risg teuluol ond nad ydynt wedi dangos unrhyw anawsterau yn eu 

lleoliad addysgol. 

• Dulliau rydym yn eu profi eisoes neu a fydd yn cael sylw drwy rowndiau cyllido arfaethedig eraill. Mae hyn yn 

golygu na fyddwn yn ariannu ymyriadau sy’n canolbwyntio’n bennaf ar ddulliau fel cymorth teulu yn y gymuned 

(pan nad yw mewn partneriaeth ag ysgolion) a mentora neu therapi clinigol (fel therapi gwybyddol ymddygiadol) 

yn y rownd hon. 

• Dulliau lle’r ydym yn teimlo na fydd y canlyniadau dymunol yn trosi i effaith ar o leiaf un o nodau sylfaenol yr 

YEF a’r EEF: gwella cyrhaeddiad i ddisgyblion difreintiedig a lleihau ymwneud pobl ifanc â thrais. 

• Rhaglenni heb ddamcaniaeth bresennol o newid neu sylfaen dystiolaeth. 

• Rhaglenni heb raddfa ddigonol ac nad ydynt yn debygol o fedru ehangu o fewn dwy flynedd i alluogi treial 

effeithiolrwydd. 
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• Arferion lle nad ydym yn rhagweld ymarferoldeb gwerthusiad trylwyr (h.y. hapdreial dan reolaeth neu 

ddyluniad lled-arbrofol). 

Dylai darpar ymgeiswyr sy’n ansicr a yw eu prosiect o fewn cwmpas gysylltu â daniella.duncalf@eefoundation.org.uk 

 

 

Amserlen 
Mawrth
2022 

Ebrill 
2022 

Mai 
2022 

Meh 
2022 

Gorff 
2022 

Awst 
2022 

Medi 
2022 

Hydref 
2022 

Tach 
2022 

Rhag 
2022 

Gwanw
yn  
2023  

Haf 
2023 

Hydref 
2023 

Y rownd gyllido’n agor                           
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 
cychwynnol                           

Cyfweliad, Gweithdy damcaniaeth 
newid, gwerthuso’r dyluniad, 
cadarnhau’r rhaglen a’r gyllideb 
(Gweithio â’r EEF/YEF a 
gwerthuswyr annibynnol)  

                          
Penderfyniad terfynol Pwyllgor 
Grantiau’r EEF/YEF                            
Amcangyfrif o’r amser i recriwtio 
ysgolion/lleoliadau i gymryd rhan yn 
y rhaglen – dibynnol ar y prosiect 
(derbynwyr y grantiau fydd yn gyfrifol 
am hyn fel arfer)                            
Rhaglen yn cychwyn mewn 
ysgolion/lleoliadau – dibynnol ar y 
prosiect                          

 

 

I ddiffinio cwmpas y rownd, mae’r EEF a’r YEF wedi llunio asesiad trylwyr o dystiolaeth ac arferion gweithio, sy’n 

cynnwys: 

• Datblygu system map i ganfod y rhanddeiliaid allweddol yn y maes ac ymdrechu i ddeall siwrnai person ifanc 

‘nodweddiadol’ o addysg brif ffrwd i ddarpariaeth amgen.  

• Asesiad Cyflym o'r Dystiolaeth (REA) ar bresenoldeb. 

• Adolygiad o’r llenyddiaeth ar waharddiadau. 

• Tair sesiwn bord gron i randdeiliaid wedi’u harwain ar y cyd gan dimau’r YEF a’r EEF. Roedd y rhain yn 

cynnwys un sesiwn bord gron â staff yr ysgol, un â phobl ifanc ac un â rhanddeiliaid eraill (e.e. cynrychiolwyr 

o’r Llywodraeth/Llywodraeth Leol, mudiadau trydydd sector, ac academyddion). 

• Cysylltu â thimau sy’n gwneud gwaith tebyg.  

 

Bydd cynigion llwyddiannus:  

Amserlen 

What is the purpose of this funding round?  

Sut y gwnaethom ein penderfyniadau  

What is the purpose of this funding round?  

https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/evidence-reviews/attendance-interventions-rapid-evidence-assessment?utm_source=/education-evidence/evidence-reviews/attendance-interventions-rapid-evidence-assessment&utm_medium=search&utm_campaign=site_search&search_term=attendance
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• Wedi’u diffinio’n fanwl, gydag esboniad clir o’r rhaglen a sut y caiff ei gweithredu.  

o A allwch chi fod yn eglur ynglŷn â’r hyn fydd yn digwydd ym mhob cam o’ch rhaglen? A ydych chi wedi 

ystyried pa help fydd ei angen ar ysgolion/lleoliadau i’w gweithredu’n effeithiol? 

o Mae cael damcaniaeth glir o’r rhaglen yn hanfodol ar gyfer y rownd hon. Rydym yn disgwyl y bydd pob 

rhaglen, dull, neu arferion gweithio yn gallu dangos sut maent yn dylanwadu ar bresenoldeb a/neu 

waharddiadau. 

o Er mai presenoldeb a gwaharddiadau fydd y prif ganlyniadau sydd o ddiddordeb inni, byddem yn disgwyl 

bod y rhain yn cael eu cyflawni drwy ganlyniadau cyfryngol gwahanol, ac yn effeithio o bosibl ar gyrhaeddiad 

ac ar atal pobl ifanc rhag cymryd rhan mewn ymddygiad treisiol yn y tymor hwy. Oherwydd hyn, dylai 

damcaniaeth y rhaglen ddisgrifio’n glir sut y bwriedir i’r gwahanol weithgarwch ac elfennau’r rhaglen 

gyflawni’r canlyniadau hyn. 

Er enghraifft: Ymyriad dysgu cymdeithasol ac emosiynol sy’n cael ei gyflwyno yn yr ystafell ddosbarth 

gyda chymorth ychwanegol i bobl ifanc y gwelwyd sydd mewn perygl o gael eu gwahardd. O 

ddamcaniaeth atal sy’n seiliedig ar sgiliau byw, gwyddom fod disgwyl i ddatblygiad sgiliau dysgu 

cymdeithasol ac emosiynol pobl ifanc wella dealltwriaeth pobl ifanc o bwysau gan gyfoedion a’u gallu i 

ymdopi â’u hemosiynau. Gallai hyn olygu y byddai pobl ifanc yn osgoi arbrofi â sylweddau, er enghraifft, 

a thrwy hynny arwain at leihad cyffredinol mewn ymddygiadau peryglus cysylltiedig. Gallai hyn wedyn 

gael ei adlewyrchu fel presenoldeb gwell a lleihad mewn ymddygiad problemus yn yr ystafell ddosbarth 

i'r rhai yn y perygl mwyaf. Yn y tymor hwy, rydym yn disgwyl y byddai presenoldeb ac ymgysylltu gwell 

yn yr ysgol yn cael effaith ar gyrhaeddiad y bobl ifanc ac y byddai’n lleihau’r tebygrwydd y byddant yn 

cael eu gwahardd.  

o Rydym yn sylweddoli na fyddai presenoldeb yn yr ysgol ei hun yn ddigon i wella’r canlyniadau dymunol os 

oes problemau eraill o ran ymgysylltu, cymhelliad ac ymdeimlad o berthyn i’r ysgol. Oherwydd hyn, byddai 

gennym ddiddordeb mewn rhaglenni sy’n edrych ar ffyrdd o leihau absenoliaeth a hybu ymgysylltiad positif 

(ymddygiadol, emosiynol a gwybyddol) pan yn yr ysgol.  

o Dylai’r rhaglen fod yn newid o’r arfer gweithio arferol – gan mai’r bwriad yw ariannu rhaglenni sy’n cael mwy 

o effaith o’i gymharu â’r hyn mae ysgolion/lleoliadau’n ei wneud eisoes. 

 

• Bod yn eglur o ran sut y byddant yn cynorthwyo plant a phobl ifanc yn y risg fwyaf o absenoliaeth 
a/neu waharddiad, gan gynnwys rhai o grwpiau incwm isel (gan gynnwys disgyblion sy'n gymwys ar 
gyfer Premiwm Disgybl yn Lloegr, neu'r Grant Datblygu Disgyblion yng Nghymru), wedi’u hymyleiddio 
neu sy’n agored i niwed.  

• Wrth ymgeisio am y rownd hon, dylid cael sail resymegol pam mae eich rhaglen yn debygol o fod o fudd yn 
benodol i’r rhai sydd mewn mwyaf o berygl o bresenoldeb isel a gwaharddiadau, gan gynnwys plant a phobl 
ifanc o gefndiroedd incwm isel, wedi’u hymyleiddio, sy’n agored i niwed, neu sy'n gymwys ar gyfer Premiwm 
Disgybl yn Lloegr, neu'r Grant Datblygu Disgyblion yng Nghymru. 

• Yn ddelfrydol, mi fydd gennych dystiolaeth benodol sy’n dangos sut mae eich rhaglen wedi cael effaith bositif 
ar blant a phobl ifanc o gefndiroedd incwm isel, sydd wedi’u hymyleiddio neu sy’n agored i niwed, a 
thystiolaeth o redeg eich rhaglen mewn ysgolion/lleoliadau sy’n gwasanaethu cyfrannau uwch na’r cyfartaledd 
o blant a phobl ifanc o’r fath.  
o Os bydd eich cynnig yn llwyddiannus, rydym yn disgwyl y bydd derbynwyr grantiau yn sicrhau eu bod yn 

cyrraedd y plant a phobl ifanc â’r angen mwyaf ac yn rhoi blaenoriaeth i recriwtio ysgolion/lleoliadau â 

lefelau uchel o blant a phobl ifanc o gefndiroedd incwm isel i’r treial. Dylai ymgeiswyr ystyried a chyfiawnhau 

sut y bydd eu rhaglen yn cael ei gweithredu a’i rhedeg ar gyfer y garfan hon.  
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o Noder:  

- nid oes yn rhaid i ymgeiswyr nodi lleoliadau penodol i weithio ynddynt pan fyddant yn ymgeisio – cytunir 

ar hyn â gwerthuswr annibynnol os bydd eich cais yn llwyddiannus  

- nid oes yn rhaid i ymgeiswyr weithio’n gyfan gwbl â phlant a phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig – 

ond dylid dangos sail resymegol glir sut y bydd y rhaglen yn ategu cenhadaeth yr EEF a’r YEF. 

 

• Wedi’i oleuo a’i ategu gan dystiolaeth o effaith ar ganlyniadau positif. 

o Rydym yn argymell yn gryf bod ymgeiswyr yn ymgynghori ag adolygiadau o’r sail dystiolaeth ehangach wrth 

baratoi eu ceisiadau ac i gyfeirio at y rhain gyda chysylltiadau eglur yn ôl at eich rhaglen.  

 

• Ymarferol, cost-effeithiol a’r gallu i ehangu. 

o Ein nod yw canfod rhaglenni y gellid, os gwelir eu bod yn llwyddiannus, eu cyflwyno mewn 

ysgolion/lleoliadau a lleoliadau addysgol ledled Cymru a Lloegr. Felly, mi fydd gennym ddiddordeb yn unig 

mewn datblygu a rhoi prawf ar fentrau sy’n ymarferol a chost-effeithiol i’w rhedeg.  

o Nid yw rhaglen sy’n dibynnu ar allu un hyfforddwr neu ddatblygwr penodol yn un y gellid ei hehangu. Gall 

rhaglenni y gellir eu hehangu gael eu cyflwyno gan athrawon eraill a sefydliadau eraill, a dylent fod yn gost-

effeithiol. 

o Hoffem wybod sut yr ydych yn ariannu eich prosiect ar hyn o bryd a phe bai’n cael ei ariannu’n llwyddiannus 

sut fyddech chi’n parhau i redeg eich prosiect ar ôl y cyllid ar y cyd yr EEF a’r YEF ddod i ben. 

o Noder:  

- nid oes yn rhaid i ymgeiswyr fod â chyllideb bendant, derfynol: bydd tîm yr EEF a’r YEF yn 

gweithio ochr yn ochr ag ymgeiswyr llwyddiannus i gwblhau cyllideb. 

 

• Yn barod ac yn alluog i gael gwerthusiad annibynnol  

o Rydym yn disgwyl y byddwch yn barod i addasu eich cynllun cyflawni a’ch cyllideb i gael eich gwerthuso, 

a fydd gan amlaf yn cynnwys hapdreialon. Er enghraifft, gallai gynnwys recriwtio nifer mwy o 

ysgolion/lleoliadau, neu oedi cyn gweithredu’r rhaglen nes bydd asesiadau gwaelodlin wedi’u casglu.  

o Noder:  

- nid oes yn rhaid i ymgeiswyr gynnwys dyluniad o’r gwerthusiad na dyluniad cyflawni manwl yng 

nghynllun na chyllideb y rhaglen 

- nid oes yn rhaid i ymgeiswyr gysylltu â thimau gwerthuso’n annibynnol. Bydd yr EEF a’r YEF yn 

penodi gwerthuswyr annibynnol o’n panel o werthuswyr, a byddant yn gweithio ag ymgeiswyr 

llwyddiannus i ddylunio cynllun gwerthuso priodol. 

 

 

 

• I gyflwyno cais, cwblhewch y ffurflen ar-lein: https://www.tfaforms.com/4966822  

• Mae canllaw ar gyfer ateb pob un o’r cwestiynau i’w weld isod. 

• Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cychwynnol yw 23.00, dydd Llun 16 Mai 2022.  

• Bydd rhestr hir o raglenni’n cael ei gwahodd i gyfweliad anffurfiol. 

Sut i ymgeisio  

https://www.tfaforms.com/4966822
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• Bydd rhaglenni sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn gweithdy Damcaniaeth 

Newid (gweler isod) ac i gyflwyno eu cynnig i aelodau Pwyllgor Grantiau’r EEF.  

• Ar ôl penodi tîm gwerthuso annibynnol, bydd ymgeiswyr yn gweithio â’r EEF a’r YEF a thîm gwerthuso 

annibynnol i ddylunio gwerthusiad ac i gwblhau’r rhaglen yn seiliedig arno.  

• Bydd y cynnig wedi’i ddiweddaru a’r gyllideb yn cael ei gadarnhau gan y ddau dîm yn gynnar yn 2023. 

 

Amserlen  

Rownd gyllido’n agor  Dydd Mercher 16 Mawrth 2022 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cychwynnol Dydd Llun 16 Mai 2022 

Cyfweliad, gweithdy Damcaniaeth Newid, dylunio gwerthusiad, 

cadarnhau’r rhaglen a’r gyllideb (Cydweithio â’r EEF/YEF a 

gwerthuswr annibynnol) 

Mehefin 2022 – Ionawr 2023  

Penderfyniad terfynol Pwyllgor Grantiau EEF/YEF  Ionawr/ Chwefror 2023 

Amcangyfrif o’r amser i recriwtio ysgolion/lleoliadau i gymryd 

rhan yn y rhaglen – dibynnol ar y prosiect (derbynwyr grantiau 

sydd fel arfer yn gyfrifol am hyn) 

Ionawr – Gorffennaf 2023 

Rhaglen yn cychwyn mewn ysgolion/lleoliadau – dibynnol ar y 

prosiect 

O Fedi 2023  

 

Gweithdy Damcaniaeth Newid 

Bydd ymgeiswyr yn cael eu cyfweld gan dîm adolygu mewnol. Bydd timau y mae eu hymyriadau’n amlwg yn cyd-fynd 

â blaenoriaethau comisiynu’r EEF a’r YEF yn cael eu gwahodd i weithdy lle trafodir a datblygir ymhellach Ddamcaniaeth 

Newid y rhaglen – sut y disgwylir i adnoddau a gweithgarwch y rhaglen arwain at y canlyniadau dymunol. Yn dilyn y 

gweithdy Damcaniaeth Newid, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu. 
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Nodiadau canllaw i’r ffurflen gais 

I gyflwyno cais, cwblhewch y ffurflen ar-lein: https://www.tfaforms.com/4966822  

Pan fydd y canllawiau’n cyfeirio ar ‘ysgolion/lleoliadau’ gellir dehongli hyn fel cyfeiriad at ystod o leoliadau addysgol ar 

gyfer rhai 5-18 oed, sy’n cynnwys canolfannau darpariaeth amgen a sefydliadau ôl-16 oed. Pan fydd y canllawiau’n 

cyfeirio at ‘athrawon’, gellir dehongli hyn fel cyfeiriad at ystod o ymarferwyr fel cynorthwywyr dysgu a staff bugeiliol. Pan 

fydd y canllawiau’n cyfeirio at ‘rhieni’ mae hyn yn cynnwys gofalwyr eraill hefyd. 

Gellir cadw ceisiadau ar y system wrth eu llunio. Efallai y byddwch yn teimlo ei bod yn haws i lunio drafft yn gyntaf mewn 

rhaglen arall, fel Microsoft Word, gan gadw nifer y geiriau yn yr ateb i bob cwestiwn mewn cof. Os byddwch yn copïo i’r 

ffurflen, gofynnir i chi ei fformatio gan ddefnyddio offer y ffurflen.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r EEF a- daniella.duncalf@eefoundation.org.uk. 

Mae’r nodiadau canlynol yn rhoi arweiniad i bob cwestiwn ar y ffurflen gais gychwynnol. Mae pob adran yn cyd-fynd ag 

adran ar y ffurflen.  

 

Meini prawf cymhwystra  

1. Lle bydd eich rhaglen arfaethedig yn digwydd?  

Noder mai dim ond rhaglenni a fydd yn digwydd yng Nghymru a/neu Lloegr y gall yr EEF a’r YEF eu hariannu. 

Rydym, fodd bynnag, yn agored i syniadau arloesol o dramor sy’n gymwys i systemau addysg Cymru a 

Lloegr. 

2. A yw eich cais yn cael ei wneud gan sefydliad â chyfansoddiad cyfreithiol? 

Rydym yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau â chyfansoddiad cyfreithiol, ac nid gan unigolion. Nid oes yn rhaid 

i’r sefydliad fod wedi’i leoli yng Nghymru neu Loegr, er os nad ydych wedi’ch lleoli yng Nghymru neu Lloegr, 

byddwn yn disgwyl i chi allu dangos partneriaethau a gwybodaeth resymol i gadarnhau eich bod yn gweithio ag 

ysgolion a lleoliadau Cymreig a Seisnig. 

3. A fyddai’r grant yn cael ei ddefnyddio i dalu costau sydd wedi codi eisoes? 

Mae ein cyllid grant yn cael ei gyfyngu i dalu am weithgarwch eich rhaglen arfaethedig ac ni ellir ei ddefnyddio 

i dalu costau sydd wedi codi eisoes. Mae’r grant fel arfer yn cychwyn ar ôl i’r rhaglen gael cymeradwyaeth 

derfynol gan Bwyllgorau Grantiau’r EEF a’r YEF.  

4. Ar gyfer pa fathau o gostau neu weithgarwch y gellir defnyddio’r grant? 

Nid ydym yn ffynhonnell cyllid ar gyfer parhau i ddarparu rhaglen mewn ysgolion/lleoliadau lle rydych eisioes yn 

gweithio. Os byddwch yn llwyddiannus, bydd yn rhaid i chi weithio â lleoliadau newydd nad ydych wedi gweithio 

â hwy o’r blaen, a chydweithio â thîm gwerthuso annibynnol a fydd yn gweithio â chi i ddylunio gwerthusiad 

trylwyr.  

https://www.tfaforms.com/4966822
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Ni allwn ychwaith ariannu gwaith sylweddol i ddatblygu rhaglen. Dylai ymgeiswyr ymgeisio gyda rhaglen sydd 

wedi’i datblygu eisoes.  

Dylai’r grant  dalu am gostau uniongyrchol cynnal y treial. Nid yw’r grant ar gael i dalu am: eiddo neu eitemau 

cyfalaf; ffioedd myfyrwyr, ysgoloriaethau neu fwrsariaethau; ad-dalu benthyciadau neu ddyledion. Nid ydym yn 

ariannu gorbenion prifysgolion. Mae datblygu gwefannau, help i gynhyrchu cyhoeddiadau neu bresenoldeb 

mewn seminarau hefyd y tu allan i’r cwmpas, oni bai eu bod yn rhan o gynnig ehangach gyda’r nod cyffredinol 

a nodwyd uchod.  

• Rhedeg y rhaglen 

• Costau staff 

• Adnoddau i redeg y rhaglen  

• Teithio a hurio lleoliadau   

• Costau gweinyddu ac argraffu  

 

• Eiddo neu gostau cyfalaf 

• Ffioedd myfyrwyr 

• Ysgoloriaethau neu fwrsariaethau  

• Ad-dalu benthyciadau neu ddyledion 

• Gorbenion prifysgolion  

 

• Datblygu rhaglen waith  

• Datblygu gwefannau  

• Cynhyrchu cyhoeddiadau  

• Mynychu seminarau  

 

Gofynnir i chi gadarnhau bod eich cais ar gyfer un o’r themâu allweddol canlynol: 

a) Gwella presenoldeb 

b) Lleihau gwaharddiadau  

c) Gwella presenoldeb a lleihau gwaharddiadau  

 

Cwestiynau monitro cyfle cyfartal  

• Nifer y cyflogeion 

• Nifer y Staff Gwirfoddol  

• Canran o’r arweinyddion sy’n Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd 
Ethnig 
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• Canran o’r arweinyddion sy’n Fenywod  

• Canran o’r bobl ifanc a fydd yn cymryd rhan yn y prosiect yr 

ydych yn credu fydd yn du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig os 

caiff y prosiect hwn ei ariannu (rhowch amcangyfrif bras yn 

seiliedig ar eich gwaith cyfredol) 

• Canran o’r bobl ifanc a fydd yn cymryd rhan yn y prosiect yr 

ydych yn credu fydd yn Ferched os caiff y prosiect ei ariannu 

(rhowch amcangyfrif bras yn seiliedig ar eich gwaith cyfredol) 

• Canran o’r bobl ifanc a fydd yn cymryd rhan yn y prosiect yr 

ydych yn credu fydd ag anableddau os caiff y prosiect ei 

ariannu (rhowch amcangyfrif bras yn seiliedig ar eich gwaith 

cyfredol) 

• Canran o’r bobl ifanc a fydd yn cymryd rhan yn y prosiect yr 

ydych yn credu fydd yn blant sy’n derbyn gofal os caiff y 

prosiect ei ariannu (rhowch amcangyfrif bras yn seiliedig ar eich 

gwaith cyfredol) 

 
 

Adran 1: Ynglŷn â’ch sefydliad  

1.1 Enw’r sefydliad  

1.2 Math o sefydliad  

Dewiswch o blith: 

• Ysgol gynradd  

• Ysgol uwchradd  

• Ysgol arbennig 

• Coleg addysg bellach 

• Prifysgol  

• Awdurdod addysg lleol  

• Elusen  

• Cwmni nid-er-elw  

• Ymddiriedolaeth o sawl academi / Cynghrair Ysgol Addysgu  

• Cwmni Menter Cymunedol / Menter Gymdeithasol  

• Arall (rhowch fanylion) 

1.3 Disgrifiwch yn gryno brofiad ac arbenigedd tîm y rhaglen (hyd at 100 gair) 

• Mae tîm y rhaglen yn ganolog i sicrhau bod arian yr EEF a’r YEF yn cael ei wario’n ddoeth a bod y 

rhaglen yn cael yr effaith fwyaf. Hoffem wybod amdanynt a’u hanes blaenorol yn y maes hwn (e.e. 

recriwtio ysgolion/lleoliadau i raglenni, rheoli rhaglenni cymhleth, gweithio â phartneriaid). 
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1.4 Rhowch enw a disgrifiad byr o unrhyw sefydliadau partner a fydd yn cyfrannu at y rhaglen hon (hyd at 100 

gair) 

• Dywedwch beth fydd rôl y sefydliad(au) partner yn y rhaglen arfaethedig. 

1.5-1.8 – Manylion cyswllt yr ymgeisydd 

1.5 Enw Cyntaf Cyswllt yr Ymgeisydd  
1.6 Enw Olaf Cyswllt yr Ymgeisydd  
1.7 E-bost Cyswllt yr Ymgeisydd  
1.8 Rhif Ffôn Cyswllt yr Ymgeisydd  

 

Adran 2: Ynglŷn â’r rhaglen 

2.1 Teitl y rhaglen (hyd at 15 gair) 

• Rhowch deitl i’ch rhaglen. Croesewir teitlau syml, disgrifiadol (e.e. “Cyfeillio Rhieni Blwyddyn 7” neu 

“Rheoli Ymddygiad i Wella Amgylchedd yr Ysgol”). Os ydych yn ymgeisio gyda rhaglen ag enw, gofynnir i 

chi gynnwys yr enw yn y teitl.  

2.2 Â pha faes/meysydd blaenoriaeth mae eich rhaglen yn cyd-fynd, ynteu a ydych chi’n cynnig maes 

gwahanol? Os yw eich rhaglen yn un â sawl elfen, dewiswch hyd at dri maes a nodwch y brif elfen. 

Mae’r meysydd blaenoriaeth a nodir gennym yn cynnwys: 

• Ymyriadau dysgu cymdeithasol ac emosiynol 

• Rhaglenni gwrth-fwlio 

• Rhaglenni Rheoli Ymddygiad yn yr Ystafell Ddosbarth 

• Ymyriadau Darpariaeth Amgen Fewnol  

• Ymyriadau presenoldeb sy’n seiliedig ar angen  

• Ymyriadau sy’n cyfathrebu â rhieni  

• Ymyriadau ymgysylltu teuluol a dargedir  

Nodwch y brif elfen:  

 

2.3 Lle fydd y rhaglen yn cael ei rhedeg? 

Dewiswch o blith:  

• Bydd y rhaglen yn cael ei redeg yn Lloegr 

• Bydd y rhaglen yn cael ei redeg yng Nghymru  

• Bydd y rhaglen yn cael ei redeg yng Nghymru a Lloegr  

 

2.4 Pa ranbarthau fydd yn cael eu cynnwys gan eich rhaglen?  
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Dewiswch o blith:  

• Awdurdodau Lleol Dwyrain Canolbarth Lloegr 

• Awdurdodau Lleol Llundain  

• Awdurdodau Lleol Gorllewin Canolbarth Lloegr 

• Awdurdodau Lleol Dwyrain Lloegr  

• Awdurdodau Lleol Gogledd Ddwyrain Lloegr  

• Awdurdodau Lleol Gogledd Orllewin Lloegr  

• Awdurdodau Lleol De Ddwyrain Lloegr  

• Awdurdodau Lleol De Orllewin Lloegr  

• Awdurdodau Lleol Swydd Efrog a’r Humber  

• Awdurdodau Lleol Cymru  

 

2.5 Pa gyfnod/au allweddol ydych chi’n eu targedu?  

 

• Dewiswch y cyfnod allweddol a fydd yn brif bwyslais eich rhaglen: 

o CAS1, CA2, CA3, CA4, CA5/16-18 

 

2.6 A yw eich rhaglen yn: rhaglen ysgol gyfan / dosbarth cyfan / wedi’i thargedu? 

• Rhowch syniad inni a yw eich rhaglen wedi’i hanelu at newid ysgol gyfan (e.e. hyfforddi’r holl staff addysgu); 

dosbarth cyfan (e.e. hyfforddi athrawon i wella eu harferion yn yr ystafell ddosbarth); neu raglen wedi’i 

thargedu (e.e. cymorth ychwanegol i grŵp bychan o ddisgyblion sy’n cael anhawster, neu gymorth i rieni). Os 

oes sawl elfen i’ch rhaglen a’i bod yn cynnwys dull haenog, rhowch fanylion yma. 

• Disgrifiwch y plant a phobl ifanc y bwriedir i’r rhaglen eu cyrraedd (hyd at 200 gair). Dylai hyn 

gynnwys trosolwg o’r canlynol: 

o Lefel y risg a nodweddion allweddol y plant a phobl ifanc. 

o Sut mae ysgolion neu asiantaethau eraill yn canfod y plant sy’n addas ar gyfer y rhaglen. 

o Sut ydych chi’n bwriadu targedu’r plant a phobl ifanc rydych am weithio â hwy mewn ffordd sy’n hybu 

canlyniadau teg gan gynnwys rhai o grwpiau sy’n cael eu heffeithio’n anghymesur gan y materion 

hyn? 

o Y strategaeth ymadael neu derfynu ar gyfer plant a phobl ifanc – beth fydd yn digwydd ar ddiwedd 

eich prosiect? 

o Bydd angen digon o wybodaeth yma i’n galluogi i benderfynu pa fath o bobl ifanc rydych yn eu 

targedu. 

 

2.7 Pwy fydd yn cyflwyno’r rhaglen?  

• Dewiswch o blith: Athrawon/Cynorthwywyr Addysgu/Hyfforddwyr Allanol/Eraill 
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• Dewiswch bwy fydd â chyfrifoldeb uniongyrchol am wella canlyniadau i blant. Er enghraifft, os bydd athro’n 

cael hyfforddiant i wella eu hymarfer, dewiswch “athro”, nid “hyfforddwr allanol”. 

2.8 Disgrifiwch eich rhaglen, gan gynnwys y gweithgarwch penodol y bydd disgwyl i ysgolion / lleoliadau / 

lleoliadau cymunedol, athrawon a disgyblion ymgymryd ag ef, a’r cymorth y byddwch yn ei ddarparu i’r 

ysgolion/lleoliadau (hyd at 600 gair)  

• Dechreuwch gyda disgrifiad clir, dwy frawddeg o’r rhaglen. 

• Rhowch ddisgrifiad clir, syml o’r hyn fydd eich rhaglen yn ei wneud. Sut fydd yn edrych o safbwynt yr 

ysgol/lleoliad a fydd yn cymryd rhan? Pe byddai’n fwy perthnasol i ganolbwyntio ar brofiad person ifanc, yna 

disgrifiwch sut fyddai’r rhaglen yn edrych o safbwynt myfyriwr sy’n cymryd rhan.  

• Gwnewch yn siŵr eich bod o fewn eich ateb i hwn a chwestiynau eraill, wedi ateb y canlynol: 

o Pwy fydd yn elwa ar y rhaglen (y derbynwyr yn y pen draw – e.e. holl ddisgyblion y flwyddyn neu 

grwpiau a dargedir?) 

o Beth? Pa ddeunyddiau (e.e. gweithgarwch strwythuredig ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu) ac arferion 

(e.e. addysgeg addysgu yn y dosbarth) fydd yn cael eu cyflwyno/addasu mewn ymdrech i wella 

canlyniadau? 

o Pwy fydd yn cyflwyno’r deunyddiau a’r arferion? Ai athrawon/Cynorthwywyr Addysgu ynteu 

arbenigwyr allanol? Pa mor aml fyddant yn defnyddio’r dull (e.e. sesiynau wythnosol)?  

o Sut fydd yr hyfforddiant yn cael ei gyflwyno (a fydd hyfforddiant staff yn rhan ohono)? Beth fydd 

hyn yn ei olygu? Byddwch mor benodol â phosibl ynglŷn â’r strategaethau DPP y byddwch yn eu 

defnyddio. 

o Faint o amser a gymer i gyflwyno’r rhaglen? Rydym yn chwilio am raglenni lle bydd disgyblion, ar 

ôl dilyn y rhaglen, yn dangos gwelliant mesuradwy mewn presenoldeb yn yr ysgol a/neu gyfraddau 

gwahardd, yn ogystal â gwelliant mesuradwy mewn cyrhaeddiad (er enghraifft, mewn prawf 

cenedlaethol), a/neu mewn ymddygiad (er enghraifft, drwy’r Holiadur Cryfderau ac Anawsterau). Ar ôl 

ystyried y nodau hyn, y bwriad cyffredinol yw atal plant a phobl ifanc rhag ymwneud â thrais a 

throseddu; mae’n bwysig bod hyd/dwysedd y dull yn adlewyrchu hyn drwy fod yn gymesur a realistig.  

o Beth sydd ynghlwm wrth helpu ysgolion/lleoliadau i weithredu’r rhaglen yn llwyddiannus? 

Rydym yn awyddus i ddeall pa gymorth a roddir i ysgolion/lleoliadau i weithredu’r rhaglen yn effeithiol, 

a pham mae’r cymorth wedi’i ddylunio fel hyn. Sut fyddwch chi’n canfod ysgolion/lleoliadau nad ydynt 

yn ei weithredu’n gywir? Pa gymorth ychwanegol fydd ar gael iddynt? 

2.9 Disgrifiwch ym mha ffordd mae eich rhaglen arfaethedig yn wahanol i ‘fusnes fel arfer’ mewn 

ysgolion/lleoliadau (hyd at 200 gair) 

• Fel yn achos y rhan fwyaf o werthusiadau bydd y rhaglen yn cael ei chymharu â ‘busnes fel arfer’. Byddwn yn 

disgwyl i’r dull fod yn ddigon gwahanol i arferion gweithio arferol er mwyn i’r dull arfaethedig gael effaith. 
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• Disgrifiwch yma ym mha ffordd yn union mae’r dull yn wahanol i ymarfer arferol, a sut y gwyddoch hynny.  

 

2.10 Rydym am roi pwyslais ar gyflawni canlyniadau positif i blant a phobl ifanc. Ceir rhestr isod o’r 

canlyniadau i blant ar gyfer y rownd grantiau hon. Os gwyddoch ba ganlyniadau i blant mae eich prosiect 

yn ceisio dylanwadu arnynt, dewiswch y ddau ganlyniad pwysicaf: 

 

• Lleihau gwaharddiadau  

• Helpu/gwella presenoldeb 

• Gwella cyrhaeddiad  

• Hybu ymgysylltiad â’r ysgol  

• Lleihau bwlio  

• Lleihau problemau ymddygiadol  

• Lleihau ymddygiad ymosodol  

• Hybu ymddygiad positif, rhag-gymdeithasol 

• Lleihau camddefnyddio sylweddau 

• Lleihau troseddu annhreisgar  

• Lleihau troseddu treisgar 

• Ddim yn siŵr  

• Arall   

Rhowch fanylion: 

 

2.11 Beth yw’r ddamcaniaeth sydd wrth wraidd y rhaglen a pha dystiolaeth sy’n ategu hyn? (hyd at 400 

gair)  

• Yma rydym am ddeall sut a pham mae’r rhaglen yn gweithio i wella presenoldeb plant a phobl ifanc neu 

leihau’r tebygrwydd y byddant yn cael eu gwahardd, yn ogystal â sut a pham y bydd disgwyl iddi godi lefelau 

cyrhaeddiad, gwella sgiliau, a/neu newid ymddygiad yn y tymor hwy. 

• Sut mae’r gweithgarwch penodol sydd wedi’i gynnwys yn y rhaglen yn arwain at y canlyniadau a fwriadwyd? 

Pa newidiadau ydych chi’n disgwyl eu gweld yn y tymor byr a sut mae’r rhain yn debygol o ddylanwadu ar 

newid yn y tymor hir? 

• Wrth ateb y cwestiwn hwn gwnewch yn siŵr eich bod yn meddwl ac yn disgrifio’r canlynol yn ofalus:  

o Beth yw elfennau craidd eich rhaglen? (NODER: Elfennau craidd yw rhannau, nodweddion, neu 

briodoleddau rhaglen sy’n dylanwadu ar ei llwyddiant pan fydd yn cael ei gweithredu’n effeithiol. 

Byddai tynnu elfen graidd yn gwneud yr ymyriad yn llai effeithiol).  

o Ym mha ffordd y bwriedir i’r gwahanol weithgareddau neu elfennau newid gwybodaeth, sgiliau, 

agweddau ac ymddygiadau naill ai myfyrwyr neu athrawon yn y tymor byr neu ganolig?  
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o Ym mha ffordd y disgwylir i’r newidiadau hyn mewn gwybodaeth, sgiliau, agweddau a/neu 

ymddygiadau effeithio ar y canlyniadau dymunol terfynol, gan gynnwys cyrhaeddiad disgyblion o 

gefndiroedd incwm isel, sydd wedi’u hymyleiddio neu sy’n agored i niwed gan gynnwys disgyblion 

sy'n gymwys ar gyfer Premiwm Disgybl yn Lloegr, neu'r Grant Datblygu Disgyblion yng Nghymru, a 

lleihad mewn troseddu/trais? 

• Fel enghraifft: os yw eich rhaglen yn cynnwys hyfforddi athrawon mewn dull, sut ydych chi’n disgwyl y bydd y 

gweithgarwch rydych yn ei wneud ag athrawon yn trosi i newid yn ymddygiad yr athrawon? A sut fydd newid 

yn ymddygiad athrawon yn trosi i newid yng nghanlyniadau myfyrwyr? 

• Defnyddiwch dystiolaeth ymchwil ehangach i gadarnhau damcaniaeth y rhaglen. A yw’r dulliau’n cael eu 

hategu gan ddamcaniaeth ac ymchwil dibynadwy?  

• Gallwch gynnwys dolenni/cyfeiriadau at unrhyw ymchwil a ddyfynnir yma yng nghwestiwn 2.16. Efallai yr 

hoffech gynnwys cyfenw a blwyddyn yn yr ateb hwn, er enghraifft (Harris, 2013).  

 

2.12 Beth yw’r prif risgiau i’r prosiect hwn a beth fyddai eich strategaethau lliniaru? (hyd at 150 gair) 

Yn achos pob risg a nodir, gofynnir i chi ddangos pa gamau y byddech yn eu rhoi ar waith i’w canfod, eu 

monitro a’u lliniaru. 

 

2.13 A yw’r rhaglen arfaethedig wedi cael ei gwerthuso eisoes? Os ydyw, pa fath o ymchwil a arweiniodd at 

y dystiolaeth gryfaf y byddai’r rhaglen arfaethedig yn debygol o gael effaith ar bresenoldeb neu 

waharddiadau?  

 

Dewiswch o blith: 

i. Hapdreial dan reolaeth  

ii. Treial dylunio lled-arbrofol (e.e. rheolaeth gymharus) 

iii. Data cyn ac ar ôl y prawf 

iv. Astudiaeth beilot  

v. Data astudiaeth achos  

vi. Dim gwerthusiad blaenorol  

 

2.14  Os yw’r rhaglen arfaethedig wedi cael ei gwerthuso eisoes, rhowch grynodeb o’r prif ganfyddiadau ar 

bresenoldeb a/neu waharddiadau. Pan yn berthnasol, dylech hefyd gynnwys unrhyw dystiolaeth o effaith 

dymor hir eich rhaglen ar gyrhaeddiad a/neu ymddygiad plant a phobl ifanc (hyd at 300 gair)  

 

• Disgrifiwch yma dystiolaeth o effaith eich rhaglen ar bresenoldeb neu waharddiadau. Yn ddelfrydol, bydd 

gennych dystiolaeth benodol sy’n seiliedig ar werthusiad blaenorol o effaith eich rhaglen. Disgrifiwch y 

dystiolaeth hon yma, yn benodol y dystiolaeth a’r canfyddiadau a oedd yn sail i’r ateb yn 2.11.  
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• Disgrifiwch yma’r dystiolaeth ar gyfer effaith ddisgwyliedig eich rhaglen ar gyrhaeddiad a/neu ymwneud â 

throseddu a thrais. Yn ddelfrydol, bydd gennych dystiolaeth benodol sy’n seiliedig ar werthusiad blaenorol o 

effaith eich rhaglen. Disgrifiwch y dystiolaeth hon yma, yn benodol y dystiolaeth a’r canfyddiadau a oedd yn 

sail i’r ateb yn 2.11. 

• Pan yn berthnasol ac ar gael, gofynnir i chi gynnwys gwybodaeth am faint y sampl, nodweddion y disgyblion 

(gan gynnwys lefel anfantais), mesurau canlyniadau a phrif ganfyddiadau unrhyw werthusiadau a gwblhawyd. 

Gallwch gynnwys dolenni/cyfeiriadau at unrhyw adroddiadau gwerthuso a ddyfynnir yma yng nghwestiwn 

2.16. 

• Pan yn bosibl, dangoswch dystiolaeth bod plant sy’n cymryd rhan yn y rhaglen arfaethedig yn gwella o’u 

cymharu â grŵp cymharol o ddisgyblion tebyg nad ydynt wedi cymryd rhan. Efallai y bydd gennych hefyd 

dystiolaeth o sut yr arweiniodd y rhaglen at y canlyniadau a welwyd.  

• Gallwch hefyd ddisgrifio tystiolaeth gwerthusiadau o ddulliau tebyg iawn yma. Gallai’r dystiolaeth hon ddod o 

astudiaethau rhyngwladol. Os byddwch yn dyfynnu llenyddiaeth ehangach, dylech gynnwys cyfeiriad clir at y 

nodweddion sy’n gyffredin rhwng eich rhaglen chi a’r rhaglenni y cyfeirir atynt.  

• Mae rhagor o wybodaeth am yr hyn y tybia’r EEF sy’n dystiolaeth dda yn yr adran gwerthuso ar ein gwefan. 

2.15 Disgrifiwch sut y mae’r rhaglen yn cyd-fynd â chenhadaeth yr EEF a’r YEF i fynd i’r afael ag 

anghydraddoldeb a chyfrannu at y sail dystiolaeth (hyd at 400 gair) 

• Disgrifiwch y sail dystiolaeth sy’n dangos pam yr ydych yn credu y byddai’r rhaglen yn cyfrannu at genhadaeth 

yr EEF a’r YEF. Gallwch gymryd yn ganiataol fod gennym beth dealltwriaeth o’r problemau cyffredinol mae 

plant a phobl ifanc o gefndiroedd incwm isel, sydd wedi’u hymyleiddio ac sy’n agored i niwed, gan gynnwys 

rhai sy’n gymwys i Bremiwm Disgybl yn eu hwynebu, ond dylid cynnwys disgrifiad byr o unrhyw fanylion sy’n 

benodol i’ch rhaglen.  

• Disgrifiwch sut y byddai’r rhaglen hon yn adeiladu ar ac yn cyfrannu at y sail dystiolaeth bresennol ar wella 
canlyniadau addysgol i blant a phobl ifanc o gefndiroedd incwm isel, sydd wedi’u hymyleiddio ac sy’n agored i 
niwed, gan gynnwys disgyblion sy'n gymwys ar gyfer Premiwm Disgybl yn Lloegr, neu'r Grant Datblygu 
Disgyblion yng Nghymru. Yn benodol, pam mae disgwyl i’r rhaglen gael mwy o effaith ar ganlyniadau i blant 
difreintiedig a rhoi sylw i anghydraddoldeb? Pa dystiolaeth sy’n cadarnhau hyn? 

• Dylech egluro yma pam mae’r rhaglen hon yn rhoi sylw i rywbeth sy’n bwysig i ysgolion a/neu leoliadau a/neu 

ei pherthnasedd i bolisi. 

• A yw’r cynnig yn debyg i unrhyw beth mae’r EEF neu’r YEF wedi’i ariannu yn y gorffennol? Os ydyw, nodwch 

hyn ac ymhelaethwch ar yr hyn y bydd y gwaith ymchwil hwn yn ei ychwanegu at y sail dystiolaeth. 

2.16 Cyfeiriadau at ymchwil a ddyfynnir (hyd at 100 gair) 

• Gofynnir i chi gynnwys yma naill ai gyfeiriadau llawn neu URL o’r prif adroddiadau a ddyfynnwyd yn yr atebion 

blaenorol. Mi allwch ddefnyddio system rifo ar gyfer cyfeiriadau yn yr atebion i 2.9, 2.11 a 2.12, a defnyddio’r 

rhifau i drefnu eich cyfeiriadau yma. Er enghraifft: 1) Harris, Alma, ‘Distributed Leadership: Friend or Foe?’, 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-evaluation/evaluation
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• Peidiwch â chynnwys cyfeiriadau nad ydynt wedi’u cynnwys yn eich atebion.  

• Os ydych wedi cyfeirio at ymchwil heb ei chyhoeddi neu os ydych yn rhagweld y byddai’n anodd i dîm yr EEF 

a’r YEF ddod o hyd iddi gyda mynediad ar-lein i lyfrgelloedd prifysgolion, gofynnir i chi ei lwytho i fyny os yn 

bosibl.  

2.17 Os yw’r rhaglen wedi cael ei gweithredu’n flaenorol yng Nghymru a/neu Loegr, disgrifiwch ei 

chyrhaeddiad hyd yma (hyd at 200 gair)  

• Hoffem wybod pa mor ddatblygedig yw’r rhaglen a beth yw ei chyrhaeddiad cyn y cysylltiad â’r EEF a’r YEF. 

Faint o ysgolion yng Nghymru a/neu Loegr sydd wedi cymryd rhan hyd yma? A ydynt yn cyflwyno’r un fersiwn 

â’r hyn sy’n cael ei gynnig yma? Ers faint o amser mae’r rhaglen wedi bod ar gael i ysgolion/lleoliadau? 

• Beth yw proffil yr ysgolion/lleoliadau sydd wedi cymryd rhan hyd yma? Hoffem wybod pa raglenni sydd wedi 

bod yn weithredol eisoes mewn ysgolion/lleoliadau sy’n gwasanaethu cyfrannau uwch na’r cyfartaledd o blant 

a phobl ifanc o gefndiroedd incwm isel (sy’n gymwys am Bremiwm Disgybl) a/neu mewn ardaloedd â lefelau 

uwch o drais ieuenctid. 

• Mae gennym ddiddordeb mewn rhaglenni sydd wedi cael eu cyflwyno eisoes i ryw raddau, sy’n golygu nad 

oes angen llawer iawn o waith i’w datblygu cyn y gellir rhoi prawf arnynt mewn nifer fawr o leoliadau.  

• Rydym am gael sefydliadau sydd â’r gallu i redeg treial EEF, a all ei gyflwyno mewn nifer fawr o 

ysgolion/lleoliadau (50+).  

2.18 Pe bai’r rhaglen arfaethedig yn cael ei hariannu gan yr EEF a’r YEF ac y gwelir ei bod yn cael effaith 

bositif, sut ydych chi’n credu y gellid ehangu’r rhaglen arfaethedig? (hyd at 100 gair) 

• Hoffem wybod sut y gellid ehangu eich rhaglen er mwyn ei chyflwyno mewn nifer fawr o ysgolion/lleoliadau 

yng Nghymru a Lloegr.  

• Er enghraifft, a oes gan y sefydliad arweiniol y gallu a’r sgiliau i ehangu’r model? Ynteu a fyddai angen 

gweithio mewn partneriaeth â sefydliad/rhwydwaith mwy? 

 

Adran 3: Cyllid 

3.1 Beth yw cost (i bob lleoliad ac i bob disgybl) eich rhaglen? (hyd at 50 gair) 

• Os ydych yn cyflwyno’r rhaglen mewn ysgolion/lleoliadau a disgyblion eisoes, dangoswch faint fydd yn ei 

gostio i bob disgybl ac i bob ysgol. 

• Os nad ydych yn cynnig y rhaglen i ysgolion/lleoliadau a disgyblion ar hyn o bryd, gofynnwn i chi amcangyfrif 

faint ydych chi’n feddwl y byddai’n ei gostio i bob ysgol ac i bob disgybl pe baech yn ei darparu ar raddfa fwy. 

https://doi.org/10.1177/1741143213497635
https://youthendowmentfund.org.uk/wp-content/uploads/YEF_BSN_Report9.pdf
https://youthendowmentfund.org.uk/wp-content/uploads/YEF_BSN_Report9.pdf
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• Rydym fel arfer yn chwilio am raglenni a all gael eu hariannu drwy Grant Datblygu Disgyblion 

ysgolion/lleoliadau. 

3.2 Yn fras, faint o ysgolion/lleoliadau fyddech chi’n gallu gweithio â hwy mewn treial ar y cyd EEF / YEF? 

(hyd at 50 gair) 

• Hoffem wybod beth fyddai uchafswm nifer y lleoliadau lle gallech gyflwyno’r rhaglen mewn treial ar y cyd â’r 

EEF / YEF. Noder ein bod yn gofyn a fydd ymgeiswyr yn fodlon bod yn hyblyg o ran union faint a pha fodel 

cyflawni a ddefnyddir, i sicrhau bod modd cynnal gwerthusiad trylwyr. Rydym yn gweithio ag ymgeiswyr 

llwyddiannus a gwerthuswyr allanol i ddylunio rhaglen a chynllun gwerthuso ar y cyd. Fodd bynnag, byddai’n 

fuddiol cael syniad o nifer y sefydliadau y byddwch yn gyfforddus yn gweithio â hwy. Gofynnir i chi ystyried yr 

amserlen ganlynol a’ch gallu wrth ateb: rydym yn rhagweld y byddwn yn cymeradwyo grantiau yn nhymor 

hydref 2022/tymor gwanwyn 2023, a fyddai’n rhoi tymhorau’r gwanwyn a haf i brosiectau i recriwtio ysgolion 

cyn cyflwyno’r rhaglen ym mis Medi 2023. 

3.3 Faint fydd y rhaglen yn ei gostio? (hyd at 150 gair) 

• Gall cyllid yr EEF a’r YEF dalu’r costau sydd eu hangen i gyflwyno eich rhaglen arfaethedig ac i reoli’r rhaglen. 

Fodd bynnag, byddwn fel arfer yn disgwyl cyfraniadau gan sefydliadau eraill: e.e. chi a/neu eich partneriaid 

cyflawni a/neu gyllidwyr eraill (gweler 3.4). 

• Amcangyfrifwch faint o arian fydd ei angen i gyflawni’r rhaglen yn ei chyfanrwydd. Dylai hyn fod yn seiliedig ar 

uchafswm nifer y lleoliadau lle gallech weithio (fel y nodwyd yn 3.2). Noder, fel arfer ni  disgwylir i 

dderbynnydd y grant recriwtio’r ysgolion/lleoliadau i’r rhaglen hefyd. Bydd nifer yr ysgolion/lleoliadau a fydd yn 

cael eu recriwtio i’r rhaglen yn dibynnu ar ddyluniad y rhaglen, ond yn aml bydd dwywaith yn fwy o 

ysgolion/lleoliadau’n cael eu recriwtio nag a fydd o leoliadau lle cyflwynir y rhaglen, gan y bydd eu hanner yn 

cael eu dyrannu i grŵp rheoli a fydd yn parhau â ‘busnes fel arfer’.  

• Mae cyllid yr EEF a’r YEF yn cychwyn ar adeg llofnodi’r cytundeb grant, a bydd hynny’n digwydd ar ôl cytuno 

ar y dull gwerthuso a bod y rhaglen wedi’i chadarnhau gan Bwyllgor Grantiau’r EEF a’r YEF. Ar ôl cadarnhau, 

bydd rhaglen nodweddiadol EEF/YEF yn cynnwys cyfnod paratoi byr cyn recriwtio (2-3 mis fel arfer), cyfnod 

recriwtio (5-8 mis fel arfer) a chyfnod cyflawni (y cyfnod pan fyddwch yn rhedeg y rhaglen mewn 

ysgolion/lleoliadau). Gweler yr amserlen ar dudalen 2 o’r canllaw hwn i gael syniad o’r amserlenni ar gyfer y 

rownd gyllido hon. 

• Os yn bosibl, rhannwch y gyllideb yn 5 math bras o gostau: 

o Datblygu’r rhaglen (os bydd angen) 

o Recriwtio ysgolion  

o Cyflawni’r rhaglen (e.e. hyfforddiant, adnoddau) 

o Rheoli a gweinyddi’r rhaglen  

o Arall (rhowch fanylion) 
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• Nid oes angen cyllideb fwy manwl ar yr adeg hon: gall cyllidebau rhaglenni newid yn sylweddol pan fyddwn yn 

dechrau gweithio ag ymgeiswyr llwyddiannus. Er enghraifft, efallai yr hoffem newid nifer yr ysgolion/lleoliadau 

a fydd yn gysylltiedig â’r rhaglen i gael amcangyfrif mwy dibynadwy o’i heffaith. Byddwn yn gofyn am 

ddadansoddiad mwy manwl o’ch cyllideb os bydd eich cais yn mynd ymlaen i rannau terfynol y broses. Ar yr 

adeg hon nid ydym yn gofyn am fwy nag amcangyfrif o gost y rhaglen. 

• Nid oes yn rhaid i chi gynnwys costau cynnal y gwerthusiad – bydd yr EEF a’r YEF yn comisiynu tîm allanol a 

fydd yn gyfrifol am ddylunio a chynnal y gwerthusiad, mewn partneriaeth â chi. 

• Fel arfer byddwn yn disgwyl bod ysgolion/lleoliadau sy’n cymryd rhan mewn treialon yn cyfrannu at gostau’r 

rhaglen pan yn briodol (er enghraifft, talu ffi gymorthdaledig am y rhaglen), felly efallai y byddwch am 

awgrymu swm y gallai ysgolion gyfrannu fel rhan o’ch cyllideb. 

• Am ddisgrifiad o’r hyn y bydd cyllid yr EEF yn talu amdano, dylech ddarllen y dudalen Cwestiynau Cyffredin ar 

Gyllido ar ein gwefan, drwy ddilyn y ddolen hon. 

3.4 Pa gyllid ydych chi’n gobeithio’i gael o ffynonellau eraill? (hyd at 100 gair) 

• Er mwyn ein galluogi i barhau i ariannu syniadau sy’n arloesol ac yn seiliedig ar dystiolaeth, rydym fel arfer yn 

disgwyl i’r rhan fwyaf o ymgeiswyr ymgeisio gyda chyfraniad o tua 50% at gyfanswm cost y rhaglen, neu allu 

ymrwymo i godi arian ar gyfer cyfraniad o’r fath, er enghraifft, gan roddwyr neu gan ysgolion sy’n talu tuag at y 

rhaglen. Dylech gynnwys gyda’ch cais eich cynllun i sicrhau’r cyfraniad hwn. Os oes rhesymau penodol pam 

na allwch wneud hyn, gadewch i ni wybod. 

• Disgwylir i ymgeiswyr er-elw dalu swm sylweddol tuag at gost y rhaglen. 

• Nid oes angen i ymgeiswyr sy’n ysgolion neu awdurdodau lleol sicrhau cyllid o ffynonellau eraill. 

• Os ydych chi wedi cysylltu, neu eich bod yn bwriadu cysylltu, ag unrhyw sefydliadau eraill neu os ydych wedi 

ymgeisio am grantiau eraill (gan gynnwys grantiau ymchwil) i gael cyllid tuag at y rhaglen hon, disgrifiwch 

yma’r sefydliadau hynny a’r symiau rydych wedi gofyn amdanynt.  

• Os ydych chi’n destun gwerthusiad ar hyn o bryd, rhowch fanylion yma.  

 

Lanwytho dogfennaeth ychwanegol (opsiynol): 

• Os oes gennych eisoes ddamcaniaeth newid ar ffurf diagram ar gyfer eich rhaglen, gofynnir i chi ei chynnwys 

fel dogfen ychwanegol. 

• Os oes gennych ymchwil heb ei chyhoeddi sy’n dangos effaith eich rhaglen ac y gallwch ei rhannu, gofynnir i 

chi ei chynnwys fel dogfen ychwanegol. 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-evaluation/apply-for-funding/funding-faqs

