Ydi gwartheg yn breuddwydio am robotiaid?
Cystadleuaeth Genedlaethol Bwyd, Ffermio a’r Amgylchedd, gyda
gwobr unigryw.
Dyma gyfle i chi ennill penwythnos llawn gweithgareddau ar gyfer eich myfyrwyr a rhaglen DPP
athrawon, yn Nyffryn Clwyd hardd yng Ngogledd Cymru - sy’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
- a chael eich coroni’n Ysgol Arloesol y Flwyddyn 2018 mewn Bwyd, Ffermio a’r Amgylchedd.
Cynhelir y wobr penwythnos profiad o nos
Wener 29 Mehefin hyd ddydd Sul 1 Gorffennaf
2018.
Byddwch yn byw, gweithio a mwynhau bywyd
ar fferm fasnachol weithiol go iawn yng Ngholeg
Cambria Llysfasi, Rhuthun, Gogledd Cymru.
Mae gan y coleg cyrsiau’r tir hwn adrannau
Amaethyddiaeth, Peirianneg Amaethyddol, Gofal
Anifeiliaid, Rheolaeth Cefn Gwlad a Choedwigaeth.
Mae gan y coleg fferm weithiol 1000 erw gyda
gwartheg godro, defaid, gwartheg cig eidion,
cnydau, coedwigoedd a chanolfan rheoli anifeiliaid.
Bydd y wobr o benwythnos ar gael i’r ysgol sy’n
ateb y cwestiynau dros y dudalen orau a bydd y
timau buddugol yn dod o 5 ysgol – gydag 1 athro a
3 myfyriwr (14 - 16oed +) o bob un ohonynt.

Bydd y penwythnos yn cynnwys gweithgareddau
diddorol o amgylch fferm y coleg. Byddwch yn
godro gwartheg, cael gweld cneifio defaid, archwilio
ein canolfan anifeiliaid, gweithio gyda lloeau, rhoi
cynnig ar yrru tractor a beiciau cwad, a llawer
iawn rhagor, gan fwynhau byw ar fferm. Bydd y
penwythnos yn cynnwys nifer o bynciau addysgol
a bydd eich ysgol yn cystadlu i gwblhau nifer o
heriau. Caiff yr ysgol fuddugol ei choroni’n Ysgol
Arloesi’r flwyddyn 2018 mewn Bwyd, Ffermio a’r
Amgylchedd.’
Yr athro / athrawes gydag angerdd at fwyd, ffermio
a’r amgylchedd sydd i ateb y cwestiynau
drosodd a dylid eu hanfon yn ôl erbyn dydd Gwener
20 Ebrill 2018 at: enquiries@face-online.org.uk
Byddwn yn hyrwyddo proffiliau’r ysgolion
buddugol ar y cyfryngau, gan gynnwys
Countryside Classroom – sy’n cyrraedd dros
65,000 o athrawon y flwyddyn.

Penderfynir ar y buddugwyr a byddwn yn rhoi
gwybod i ysgolion erbyn dydd Llun 7 Mai 2018
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Enw’r Athro/Athrawes
CWESTIYNAU

A wnewch chi gyfyngu eich atebion i oddeutu 1500 o eiriau i gyd

1. Pa bwnc ydych chi’n ei ddysgu?
2. Sut fydd eich ysgol yn cael budd o gymryd rhan yn y penwythnos hwn?

3. Sut fyddwch chi’n dewis eich myfyrwyr i ddod ar y cyfle gwych hwn?

4. Beth fydd effaith tymor hir y penwythnos hwn efallai ar eich ysgol – o ran y myfyrwyr a’r athrawon?

5. Pa gysylltiadau (os o gwbl) sydd gennych chi â bwyd, ffermio a chefn gwlad yn eich ysgol?

6. A fyddech chi’n ystyried defnyddio sôn rhagor am fwyd, ffermio a chefn gwlad yn eich dysgu chi eich hun,
a pham (neu pam na fyddech chi’n gwneud hynny)?

7. Ydych chi’n gwybod am yr adnoddau sydd ar gael gan FACE/LEAF/Countryside Classroom?

Ydw

Nac Ydw

Deddf Diogelu Data 1998: Bydd LEAF yn prosesu’r wybodaeth hon ar gyfer rhai / y cyfan o’r dibenion a ganlyn: - cyfrifon a chofnodion; cyflawni amcanion sefydliad
elusennol; hysbysebu, marchnata, a chysylltiadau cyhoeddus; gwasanaethau ymgynghori a chynghori; addysg ac ymchwil. Ni fydd LEAF yn anfon eich gwybodaeth
ymlaen at drydydd partïon.

