Pop Up yng Nghymru
Cynnig i Ysgolion

Ysgrifennaf atoch i'ch cyflwyno i gynnig arbennig i hyd at ddeg o ysgolion o fewn ERW
gymryd rhan mewn gŵyl lenyddiaeth unigryw i blant yn 2017, a fydd yn ennyn cyffro a
brwdfrydedd at ddarllen ac ysgrifennu ymhlith plant, pobl ifanc a theuluoedd ledled y rhanbarth.
Ers pum mlynedd, rydym wedi bod yn cyflwyno model darllen er boddhad llwyddiannus lle mae
ysgolion cynradd ac ysgolion AAA cyfan, a chyfnodau allweddol cyfan o ysgolion uwchradd, yn
cymryd rhan mewn rhaglen ddarllen wedi'i theilwra (lle rhoddir set o gopïau o lyfr cyffrous a
gyhoeddwyd yn ddiweddar i bob dosbarth) sy'n dod i ben ag wythnos o weithdai yn y dosbarth a
gyflwynir gan awduron y llyfrau hynny (h.y. ar gyfer pob dosbarth) - gweithdai sy'n allweddol
wrth droi darllenwyr yn awduron. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi cyflwyno'r
model hwn i 100 o ysgolion yn Llundain, Caint, Essex, Swydd Caergrawnt a Swydd Amwythig,
gyda 51,000 o ddisgyblion a'u hathrawon yn cael budd ohono, gan gomisiynu bron i 1,800 o
weithdai yn y dosbarth gan awduron cyhoeddedig, a darparu dros 31,000 o lyfrau i ysgolion.
Diolch i gefnogaeth sylweddol gan Sefydliad Paul Hamlyn, rydym yn bwriadu cyflwyno ein
model i ysgolion yng Nghymru - a chynnwys yr ysgolion hynny yng Ngŵyl llenyddiaeth gyntaf
Pop Up i blant ledled y DU. Mae Gŵyl Pop Up yn fframwaith newydd rydym yn ei lunio yn
seiliedig ar y rhaglen graidd, a fydd yn cysylltu dros 500 o ystafelloedd dosbarth ym mhob un o'n
hysgolion fel y gallant ddod ynghyd i ddathlu sgiliau darllen ac ysgrifennu.
Pam Cymru?
Rydym wrth ein bodd â'r cyfleoedd ar gyfer prosiectau dysgu yn seiliedig ar y celfyddydau a
gaiff eu creu gan y cwricwlwm newydd yng Nghymru, a'r fenter 'Dysgu Creadigol drwy'r
Celfyddydau'. Ar ôl cyflwyno rhaglenni llenyddiaeth mewn ysgolion, cymunedau a theuluoedd
amlieithog yn Lloegr, rydym hefyd yn edrych ymlaen at weithio mewn ysgolion yng Nghymru,
gan gynnwys ysgolion lle ceir carfanau mawr o ddisgyblion y mae Saesneg yn Iaith Ychwanegol
iddynt. Caiff y rhaglen yng Nghymru ei chefnogi gan gynghorydd addysg Cymraeg, a byddwn yn
cydweithio gyda phartneriaid diwylliannol ac academaidd yng Nghymru er mwyn sicrhau y caiff y
rhaglen yr effaith fwyaf bosibl. Byddwn hefyd yn helpu i ddatblygu awduron a darlunwyr yng
Nghymru, ac yn annog mwy o gyhoeddiadau llenyddiaeth i blant yn Gymraeg drwy'r rhaglen
hon.
Nodir manylion pellach am becyn llawn y rhaglen isod. Os hoffech gymryd rhan, neu os
oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen, cysylltwch â:
Saul Argent
Rheolwr Addysg
education@pop-up.org.uk
07450 835 455

Pecyn Rhaglen i Bob Ysgol
✭ Y cynnig yw y bydd POB ysgol yn cymryd rhan bob blwyddyn am DAIR blynedd - er mwyn i ni allu
sicrhau newid parhaus yn y ffordd y caiff sgiliau darllen ac ysgrifennu eu haddysgu a'u dysgu.
✭ Bydd POB dosbarth ym mhob ysgol (o'r dosbarth meithrin hyd at flwyddyn naw) yn darllen testun a
gyhoeddwyd yn ddiweddar ac a ddewiswyd yn ofalus ar y lefel briodol - darperir setiau o'r llyfrau i'r
dosbarthiadau (15 fesul dosbarth cynradd, 30 fesul dosbarth uwchradd) - gan roi cannoedd o lyfrau
ychwanegol i lyfrgelloedd ysgolion!
✭ Darperir gweithdy rhyngweithiol, cyffrous i bob dosbarth unigol gydag awdur y llyfr - ac rydym yn
comisiynu'r awduron i gyflwyno gweithgareddau darlunio, gweithgareddau ysgrifennu creadigol neu
weithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â llunio straeon er mwyn ysgogi creadigrwydd!
✭ Gellir hefyd cynnal gweithdai mewn llyfrgelloedd lleol, safleoedd diwylliannol neu safleoedd
treftadaeth yn hytrach nag ystafelloedd dosbarth, gan annog y disgyblion i ymgysylltu â
chyd-destunau a themâu'r llyfrau y maent yn eu darllen.
✭ Bydd dau athro fesul ysgol yn cofrestru ar gwrs DPP dwy flynedd mewn ysgrifennu creadigol a gynigir
drwy gymhwyster MA Ysgrifennu Creadigol Prifysgol John Moores Lerpwl - ac yn cyhoeddi eu
straeon llawn lluniau eu hunain ar y diwedd!
✭ Caiff yr athrawon hynny fynediad am ddim a chynigir tocynnau cost isel i unrhyw aelodau eraill o staff
a fydd yn dod i'r Pop Up Lab - ein cynhadledd flynyddol newydd i athrawon a fydd yn dod ag
athrawon ac awduron plant ynghyd i rannu arfer creadigol - a gynhelir ym mis Mehefin bob blwyddyn.
✭ Mynediad i www.pop-up-hub.com, sef gofod digidol lle y gall dosbarthiadau archwilio eu llyfrau, eu
hawduron a gweithgareddau creadigol sy'n addas i blant, a lle y gall athrawon gyflwyno straeon
disgyblion yn ogystal â chael gafael ar adnoddau addysgu sy'n gysylltiedig â'u llyfrau a rhannu
adnoddau o'r fath.
✭ Cylchgrawn newydd yn gysylltiedig â Gŵyl Pop Up (un i bob disgybl a chartref) a fydd yn cyflwyno'r
rhaglen ynghyd â chynnwys wedi'i gomisiynu gan awduron, athrawon a darllenwyr ac awduron ifanc a fydd yn cyrraedd yr ysgolion ar Ddiwrnod Llyfrau'r Byd!
✭ Rhaglen o weithgareddau y tu allan i'r ysgol a gynhelir yn ystod wythnos Gŵyl Pop Up a gaiff eu
cyflwyno gennym drwy bartneriaethau lleol.
✭ Cymorth i ddisgyblion sy'n ymgymryd ag Arts Award, gan gynnwys mynediad i gofnodlyfrau Discover
(hyd at 7 oed) ac Explore (dros 7 oed) Arts Award Pop Up a grëwyd gan y darlunydd David Lucas.
✭ Mynediad i adnoddau gwerthuso Pop Up, y gellir eu defnyddio i greu adroddiadau gwerthuso wedi'u

teilwra'n arbennig ar gyfer eich ysgol fel rhan o'r rhaglen, gan ddangos yr effaith y mae'n ei chael!

Beth yw'r gost?
Rydym wedi sicrhau cyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn i dalu 50% o'r costau llawn dros gyfnod o
dair blynedd. Rydym yn gweithredu model ariannol 'cymhorthdal gostyngol', sy'n darparu 75% o
gostau pob ysgol ar gyfer ei blwyddyn gyntaf yn rhan o'r rhaglen, wedyn 50% yn yr ail flwyddyn
a 25% yn y drydedd flwyddyn. Mae'r gost fesul ysgol yn dibynnu ar nifer y dosbarthiadau a fydd
yn cymryd rhan. Isod ceir amcangyfrif ar gyfer ysgol gynradd ac ysgol uwchradd:
Maint yr ysgol

Ysgol gynradd (7 dosbarth)

CA3 uwchradd (24 o

Cyfraniad Sefydliad
PH

Yr ysgol i dalu

(75% yn ystod blwyddyn 1)

(25% yn ystod blwyddyn 1)

£5,219

£3,914

£1,305

£10,895

£8,171

£2,724

Cyfanswm y gost

ddosbarthiadau)

Rydym yn deall bod cyllidebau ysgolion o dan bwysau, ond gwyddom o brofiad unwaith y bydd
ysgolion yn profi Pop Up, y byddant yn deall gwerth llawn y rhaglen. Nid yw'r ffi o 25% yn ystod
blwyddyn un yn hyblyg; fodd bynnag, gallwn helpu ysgolion i godi incwm i dalu'r ffioedd drwy
grantiau bach neu nawdd lleol - gan gynnwys cynnig cyfleoedd i gynnwys logos noddwyr yn ein
cylchgrawn ar gyfer Gŵyl Pop Up (nifer a argreffir: 30,000).
Mae'n bosibl yr hoffech ystyried cronfa Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd.
Mae'n cynnig grantiau o hyd at £25,000 i ysgolion sy'n awyddus i weithio mewn ffordd
gynaliadwy â sefydliad celfyddydol. Byddai angen i unrhyw geisiadau i'r gronfa hon gael eu
cyflwyno gan yr ysgol, ond byddem yn gallu rhoi cyngor anffurfiol i chi os byddwch yn
penderfynu gwneud hynny. Gweler
http://www.arts.wales/what-we-do/creative-learning/the-all-wales-arts-and-education-programme
/experiencing-the-arts/creative-collaborations?diablo.lang=cym i gael rhagor o fanylion.

Beth yw ein nod?
Rydym yn awyddus i greu partneriaeth gyda hyd at ddeg o ysgolion cynradd, uwchradd ac AAA
eleni, gyda'r bwriad y byddant yn parhau i weithio gyda ni dros gyfnod o dair blynedd, gyda
chymorth ariannol gan Sefydliad PH. Rydym yn gobeithio gweithio gydag amrywiaeth eang o
ysgolion o bob cwr o'r rhanbarth, gan gynnwys, lle y bo'n bosibl, Ysgolion Arloesi ac Ysgolion
Creadigol Arweiniol.
Dylai ysgolion sydd â diddordeb gysylltu â Pop Up gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Bydd
angen i chi anfon nifer y dosbarthiadau yn eich ysgol atom er mwyn i ni allu cyfrifo'r costau
penodol ar gyfer eich ysgol dros gyfnod o dair blynedd. Byddai hefyd yn ddefnyddiol pe gallech
roi gwybod pam yr hoffai eich ysgol gymryd rhan, a'r budd rydych yn gobeithio ei gael o'r
prosiect.
Cysylltwch â:
Saul Argent
Rheolwr Addysg
education@pop-up.org.uk
07450 835 455

Geirdaon a Thystiolaeth
"Mae'r cyfle i ddarllen llyfrau ardderchog ac i gyfarfod ag awduron go iawn a chydweithio â nhw wedi cael
effaith sylweddol ar ein plant. Ni allaf argymell y prosiect yn ddigon cryf."
Pennaeth, Ysgol Fathemategol Syr Joseph Williamson, Medway, Caint
"Drwy'r rhaglen hon, gall athrawon weld c
 yswllt uniongyrchol rhwng darllen a chyrhaeddiad."
Pennaeth, Ysgol Elizabeth Garrett Anderson, Islington, Llundain
"Ni fyddai'r flwyddyn academaidd byth yr un fath heb Pop Up. Bob blwyddyn, mae'n creu cyffro mawr
drwy'r ysgol gyfan. Dywed disgyblion wrthym mai dyma eu hoff ran o'u dysgu, a dywed athrawon
wrthym bod y dysgu a wneir fel rhan o Pop Up yn fwy ystyrlon."
Pennaeth Cynorthwyol, Ysgol Gynradd Millfields, Hackney, Llundain
"Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae rhaglen Pop Up wedi cyfoethogi ein hymdrechion llenyddiaeth
drwy'r academi gyfan, gan greu cariad tuag at ddarllen ac annog ein myfyrwyr i ymgysylltu ymhellach
â'u sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu a meithrin y sgiliau hynny... Rydym yn gadarn o blaid Pop Up fel
hyrwyddwr llythrennedd a byddwn yn parhau i'w argymell!"
Pennaeth, Ysgol AAA Bradfields, Medway, Caint
Cyfle i weld ein prosiect ar waith! Cynradd: http://bit.ly/2cakUqh
Uwchradd: http://bit.ly/2cgwZxy
Mae'r ystadegau isod o werthusiad o 1,000 o ddisgyblion a 50 o athrawon mewn chwe ysgol gynradd, tair
ysgol uwchradd a dwy ysgol AAAA yn 2015-16:
Sgiliau Darllen ac Ysgrifennu'r Disgyblion
✭ Nododd 74% o'r disgyblion fod eu llyfr yn 'ardderchog' neu'n 'dda' - a nododd 77% yr un peth ar gyfer y

gweithdai gan eu hawduron - nododd 81% y byddent 'yn hoffi darllen llyfr arall' gan eu hawdur.
Athrawon ac Addysgu
✭ Rhoddodd 86% o athrawon sgôr o 4 neu 5 allan o 5 i'w llyfrau a'r gweithdai gan eu hawduron - a byddai
87% 'yn gweithio gyda llyfr arall gan yr un awdur' yn eu hystafell ddosbarth.
✭ Roedd 91% o'r athrawon yn y Pop Up Lab wedi 'dysgu rhywbeth newydd' y byddant yn 'ei ddefnyddio yn
y dosbarth', ac wedi gadael yn awyddus i 'ymarfer mwy o ysgrifennu creadigol' gyda'u disgyblion
✭ Dywedodd 94% o'r athrawon yn y sesiynau DPP mewn ysgrifennu creadigol y byddai'r cwrs yn 'cynyddu
hyder wrth [iddynt] ysgrifennu gyda'r disgyblion' a byddai 100% yn argymell y cwrs i gydweithwyr.
Penaethiaid
✭ Roedd 89% o benaethiaid o'r farn mai'r gweithdai gan awduron oedd prif fudd gweithio gyda Pop Up.
✭ Roedd 79% o'r farn mai rhoi cyfle i 'ddisgyblion gyfarfod ag awduron a chydweithio mewn modd creadigol
gyda nhw' oedd y ffordd fwyaf effeithiol o annog y disgyblion i ysgrifennu er boddhad.
✭ Mae 85% o benaethiaid wedi cadarnhau y bydd eu hysgol yn parhau i gymryd rhan yn y rhaglen yn ystod
yr ail a'r drydedd flwyddyn.

