
 

 

 
 

Rhaglen Diwrnod Budd-Ddeiliad Rhithwir  
 
Dyddiad: Dydd Mawrth 17 Mawrth 2020 
Amser: 10:00-15:00 
Lleoliad: Rhithwir 
Cadeirydd: Millie Taylor (Swyddog Prosiect Cymru Gyfan ar gyfer Plant Milwyr 
mewn Addysg) 
 

 

10:00 
1. Adnoddau newydd SSCE Cymru  

Am 10:00 byddwn yn dosbarthu gwybodaeth am yr adnoddau newydd rydym wedi 
eu cynhyrchu, ynghyd â dolenni i fynd atynt. 
10:00-10:30 

GWEITHGAREDD 1: Edrych ar wefan ac adnoddau newydd SSCE Cymru. 
10:30-10:40 

GWEITHGAREDD 2: Anfon e-bost at HYPERLINK 
mailto:SSCE@wlga.gov.uk, gyda’r canlynol: 

1. Dwy elfen o’r wefan sydd fwyaf defnyddiol 
2. Dau beth y gellir ei wella/symud neu yr hoffech ei gynnwys 
3. Unrhyw gwestiynau sydd gennych am y wefan newydd neu'r adnoddau. 

10:40-10:50 
GWEITHGAREDD 3: Anfon e-bost at HYPERLINK 

mailto:SSCE@wlga.gov.uk, gyda’r canlynol: 

• Tair ffordd y gallwch chi neu eich sefydliad hyrwyddo, rhannu neu 
ddefnyddio adnoddau newydd SSCE Cymru. 

Byddwn yn casglu eich holl sylwadau a’u dosbarthu. 
 
 
 

11:00 
2. Canfyddiadau gwrando ar blant milwyr (2020) 

Am 11:00 byddwn yn cyhoeddi canfyddiadau o’r prosiect hwn. 
11:00-11:30 

GWEITHGAREDD 4: Darllen y ddogfen canfyddiadau. 
11:30-11:45 

GWEITHGAREDD 5: E-bostio SSCE@wlga.gov.uk gydag unrhyw sylwadau 
neu gwestiynau sydd gennych ynglŷn â’r adroddiad.  

Byddwn yn anelu i ateb eich cwestiynau erbyn diwedd y cyfnod. 
 

mailto:SSCE@wlga.gov.uk
mailto:SSCE@wlga.gov.uk


 

 

  



 

 

13:00 
3. Diffiniad newydd SSCE Cymru o blentyn Milwr  

Am 13:00 byddwn yn dosbarthu gwybodaeth am pam ein bod yn ystyried newid 
diffiniad SSCE Cymru o blentyn milwr a beth yw ein hawgrymiadau.  
Erbyn 13:45 

GWEITHGAREDD 6: E-bostio unrhyw sylwadau sydd gennych at 
SSCE@wlga.gov.uk a phleidleisio ar gyfer eich hoff ddiffiniad; trwy 
ddefnyddio’r botwm pleidlais ar yr e-bost neu ar ein neges Twitter 
https://twitter.com/SSCECymru. 

Erbyn 14:00 byddwn yn cadarnhau pa ddiffiniad sydd â’r mwyaf o bleidleisiau ac felly 
bydd yn ddiffiniad newydd SSCE Cymru o blentyn milwr. 
 
 
 

14:00 
4. Blaenoriaethau cyllid  

Am 14:00 byddwn yn dosbarthu diweddariad ar gyllid a hefyd yn anfon neges ar 
Twitter. 
14:00-14:30 

GWEITHGAREDD 7: Cymryd rhan mewn trafodaethau ar neges Twitter 
<https://twitter.com/SSCECymru> i rannu eich teimladau ynghylch ble dylid 
blaenoriaethu cyllid i gefnogi plant milwyr yng Nghymru. 

14:30-14:45 
GWEITHGAREDD 8: Anfon e-bost at HYPERLINK 

mailto:SSCE@wlga.gov.uk, gyda’r canlynol: 
1. Tair blaenoriaeth ar gyfer cyllid mewn ysgolion 
2. Tair blaenoriaeth ar gyfer cyllid y tu hwnt i ysgolion 
3. Syniadau ar sut i fesur effaith y cyllid. 

Byddwn yn casglu eich holl sylwadau a’u dosbarthu erbyn diwedd y cyfnod. 
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