
               
 

   
 

                                                                                                                                                                                                                              

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu IAITH: Canolfan Cynllunio Iaith i gynnal 

gwerthusiad o'r  Cynllun Ysgolion Creadigol  Arweiniol : Cynnig Gwell i Ysgolion Uwchradd Uwch 

Fel rhan o Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, lansiodd Cyngor Celfyddydau Cymru gyfle a 

gynlluniwyd yn benodol ar gyfer ysgolion uwchradd a fu gynt  Ysgolion Creadigol Arweiniol. Nod y 

cynllun oedd cynorthwyo'r ysgolion uwchradd i archwilio, datblygu a gwreiddio ymhellach eu 

dealltwriaeth o ddysgu creadigol yn y Meysydd Dysgu ac archwilio sut i gynllunio a darparu’r 

cwricwlwm wrth baratoi at Cwricwlwm i Gymru. 

Nod y cynnig oedd rhoi cyfle i ysgolion uwchradd: 

• weithio gyda gweithwyr creadigol i ddatblygu a gwreiddio arferion ac addysgeg dysgu 

creadigol yn ddyfnach yn y Meysydd Dysgu a Phrofiad, trawsnewid deilliannau disgyblion a 

newid y diwylliant dysgu 

• cydgynllunio rhaglen i ymateb i anghenion gweithwyr addysg 

• gweithredu blaenoriaethau datblygu’r ysgol, gan ganolbwyntio ar flynyddoedd  7 ac 8 

• archwilio dulliau trawsnewidiol a myfyriol o ddysgu 

• cydweithio i ffurfio rhwydwaith dysgu o weithwyr addysgu mewn ysgolion uwchradd 

• cefnogi ysgolion  i baratoi at Gwricwlwm i Gymru 

Prif nodau'r gwerthusiad hwn yw: 

Prif nodau'r gwerthusiad hwn yw gwerthuso a yw prosiectau unigol wedi helpu ysgolion i ddatblygu 

dealltwriaeth ddyfnach o arfer greadigol ac addysgu creadigol ar draws y cwricwlwm ac effaith hyn 

ar ddeilliannau dysgwyr, effaith y rhaglen ar ddatblygu a chyflawni blaenoriaethau datblygu ysgolion 

o fewn ac ar draws Meysydd Dysgu a manteision posibl creu cysylltiadau a chydweithio rhwng 

Meysydd Dysgu a Phrofiad a sut mae'r rhaglen wedi helpu athrawon i baratoi ar gyfer Cwricwlwm 

Cymru 2022. 

Fel rhan o'r gwerthusiad bydd IAITH yn casglu gwybodaeth gan weithwyr addysgu proffesiynol.  

uwch arweinwyr, disgyblion a rhieni o'r 19 ysgol, asiantau ac artistiaid creadigol ysgolion sy'n cymryd 

rhan yn y cynllun a staff Cyngor Celfyddydau Cymru. 

Cyngor Celfyddydau Cymru yw rheolydd y data ar gyfer yr ymchwil hwn. Gall IAITH gasglu rhai 

manylion cyswllt (enw a chyfeiriad e-bost a rhif ffôn) i ddosbarthu holiadur, a threfnu grwpiau 

ymchwil rhithiol a chyfweliadau dros y ffôn. Yn yr achosion hyn, bydd eich manylion cyswllt wedi cael 

eu rhoi i IAITH gan staff Cyngor Celfyddydau Cymru.  

Ni fydd unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu drwy'r holiaduron ar-lein na’r cyfweliadau. Bydd y 

wybodaeth a gesglir yn ystod yr adolygiad yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyflwynir i 

Lywodraeth Cymru,  ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Gyngor Celfyddydau Cymru. 

Mae eich cyfranogiad yn yr adolygiad  hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch 

profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Cyngor Celfyddydau Cymru. 

 

 



               
 

   
 

 

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yw: 

Buddug Hughes yn IAITH: Y Ganolfan Cynllunio Iaith.  

Cyfeiriad e-bost: buddug.hughes@iaith.cymru Rhif ffôn: 01745 222 053 (swyddfa) / 07387953066 
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HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 

Pa ddata personol sydd gennym ac o  ble rydym yn cael y wybodaeth hon? 

Caiff data personol ei ddiffinio dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) fel unrhyw 

wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n 

anuniongyrchol, drwy gyfeirio at ffactor adnabod. Caiff data categori arbennig fel grŵp ethnig neu 

gred grefyddol eu diogelu ymhellach o dan y gyfraith diogelu data. 

Cysylltwyd gyda chi i gymryd rhan yn yr ymchwil hwn gan eich bod yn gysylltiedig gyda chynllun 

Cynnig Gwell i Ysgolion Uwchradd. Dim ond at ddibenion yr adolygiad hwn y bydd IAITH yn 

defnyddio'ch cyfeiriad e-bost. 

Os bydd gennych ymholiad neu gŵyn, ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, dim ond at 

y swyddog perthnasol y bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais hwnnw cyn ei ddileu o'r data ymchwil. 

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?  

Ein tasg gyhoeddus, hynny yw arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau 

craidd Cyngor Celfyddydau Cymru yw'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r wybodaeth yn yr ymarfer 

casglu data hwn. 

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae adolygiadau fel hyn yn bwysig i Cyngor Celfyddydau Cymru 

allu casglu gwybodaeth a thystiolaeth ymarferol am ei allu i gyflawni eu blaenoriaethau. Gellid 

defnyddio'r wybodaeth a gesglir ar gyfer adolygiad i lywio a diweddaru strategaethau Cyngor 

Celfyddydau Cymru.  

Pa mor ddiogel yw eich data personol? 

Mae'r wybodaeth bersonol a roddir i IAITH yn cael ei storio ar weinydd diogel bob amser. Dim ond 

nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cael mynediad at y data. 

Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd IAITH yn defnyddio'r data hyn. Mae gan IAITH nod ardystio 

Cyber Essentials. Mae gan IAITH weithdrefnau ar waith i fynd i'r afael ag achosion lle amheuir 

rhywun o dorri rheolau diogelu data. Os amheuir bod rheolau diogelu data wedi cael eu torri, bydd 

IAITH yn rhoi gwybod am hyn i Cyngor Celfyddydau Cymru a fydd, yn eu  tro, yn rhoi gwybod i chi ac 

unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'n ofynnol inni wneud hynny yn ôl y gyfraith. 

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r gwaith ymchwil hwn yn cael eu cadw mewn fformat dienw. Ni 

fyddant yn cynnwys eich manylion cyswllt, a bydd unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod 

person yn cael ei dileu. Bydd IAITH yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i lunio adroddiad a fydd yn 

cael ei gyflwyno i Gyngor Celfyddydau Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys gwybodaeth y 

gellid ei defnyddio i adnabod unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan. 

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich data personol? 

Bydd IAITH yn cadw eich manylion cyswllt am gyfnod y prosiect / contract (Hydref 2021- Chwefror  

2022), a bydd y data hwn yn cael ei ddileu gan IAITH yn syth ar ôl gorffen y contract ym mis Chwefror 

2022. 

Bydd IAITH yn rhoi fersiwn anhysbys o'r data i Gyngor y Celfyddydau,  sef data na fydd yn cynnwys 

unrhyw wybodaeth y gellir eich adnabod ohoni. 



               
 

   
 

Hawliau unigol 

O dan GDPR, mae’r hawliau canlynol gennych mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n 

ei darparu fel rhan o'r prosiect hwn. Mae gennych  hawl i: 

• gyrchu copi o'ch data eich hun; 

• i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw; 

• gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau); 

• i'ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau).  

Os ydych chi'n anhapus â'r ffordd y mae Cyngor Celfyddydau Cymru defnyddio'ch data, mae gennych 

hawl i gwyno wrthym. Os hoffech wneud hyn, cysylltwch drwy anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: 

Angela.Thomas@arts.wales 

Os nad ydych yn fodlon gyda chanlyniad dilynol eich cwyn, gallwch wneud cais yn uniongyrchol i'r 

Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Yn gyffredinol, ni all yr ICO wneud penderfyniad oni bai 

eich bod wedi disbyddu gweithdrefn gwynion Cyngor Celfyddydau Cymru. Gellir cysylltu â'r 

Comisiynydd Gwybodaeth yn: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 

01625 545 745 or 0303 123 1113. Gwefan: https://ico.org.uk/global/contact-us/   

Rhagor o wybodaeth 

Os oes gennych ragor o gwestiynau am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn 

cael eu defnyddio gan Gyngor Celfyddydau Cymru neu os hoffech arfer eich hawliau gan 

ddefnyddio'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), cysylltwch â: 

Enw: Sophie Hadaway  

E-bost  sophie.hadaway@arts.wales 

 

 

mailto:Angela.Thomas@arts.wales
https://ico.org.uk/global/contact-us/

