
Canolfan Ymyrraeth Cynnar ar Sail Tystiolaeth 
Centre for Evidence Based Early Intervention 

Adeilad Nantlle Building, Safle Normal Site, Prifysgol BangorUniversity Gwynedd. LL57 2PZ. 
Ffôn/ Tel: 01248 383 758, E-bôst/ E-mail: s.clarkson@bangor.ac.uk 

Gweinyddu/ Administration: d.williams@bangor.ac.uk 
Twitter: https://twitter.com/Stand_2gether. 

Annwyl  
   

Fy enw i yw Suzy Clarkson ac rwy'n ymchwilydd o Prifysgol Bangor. Rwy'n ysgrifennu atoch i 
roi gwybod am brosiect ymchwil cyffrous a phwysig sy'n edrych ar ffyrdd o leihau bwlio a 
hyrwyddo lles ymhlith disgyblion CA2. Byddwn yn treialu KiVa; rhaglen wrth-fwlio a 
ddatblygwyd yn y Ffindir. Dangoswyd ei bod yn effeithiol o ran lleihau bwlio a gwella lles 
meddyliol ymhlith disgyblion ysgolion cynradd ac mae wedi cael ei chyflwyno mewn dros 90% 
o ysgolion cyhoeddus y Ffindir. Nawr, rydyn ni eisiau gweld a all KiVa weithio yn y DU. Mae'r 
rhaglen yn cynnwys:  

1. gwersi dosbarth bob pythefnos yn cael eu cyflwyno gan athrawon CA2  
2. sgriptiau a ffurflenni ar gyfer delio â bwlio  
3. adnoddau ar draws yr ysgol e.e. gwasanaethau a phosteri  

Bydd hanner yr ysgolion yn ein prosiect yn cael eu dewis ar hap i gyflawni KiVa a bydd yr hanner 
arall yn parhau â'u strategaethau gwrth-fwlio arferol. Os yw eich ysgol yn cael ei ddyrannu i 
gyflwyno KiVa, bydd dau o'ch staff yn mynd ar hyfforddiant deuddydd ac yna'n hyfforddi'r staff 
CA2 eraill yn y rhaglen a fydd yn cael ei chynnal yn ystod y flwyddyn ysgol 2020/21. Ym mhob 
ysgol, byddwn yn cynnal arolygon ar gyfer staff a disgyblion CA2 ar ddechrau a diwedd y 
prosiect. Bydd ysgolion sy'n cwblhau'r prosiect ac yn cyflwyno'r wybodaeth yn gymwys i gael 
hyd at £308.   
   

Gweler yr infograffig isod i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl ac amserlen y 
prosiect. Hoffem gwrdd â Phenaethiaid ac ymrestru ysgolion yn y prosiect ym mis Ionawr 2020.  
   

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch fi  ar s.clarkson@bangor.ac.uk a byddaf yn 
cysylltu â chi.   
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