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Yn cefnogi athrawon mewn
nifer o ffyrdd::

• Cyngor a chefnogaeth am 
ddim i athrawon sydd am 
wella gwyddoniaeth yn eu
hysgolion

• Cynnig arweiniad i gydlynwyr
gwyddoniaeth cynradd

• Creu adnoddau i athrawon
gan athrawon

• Hyrwyddo a chefnogi
Rhwydweithiau Clwstwr

• Cydnabod athrawon
gwyddoniaeth rhagorol
drwy’r Primary Science 
Teacher Awards (PSTAs)

We support teachers in the 
following ways:

• Providing free advice and support 
to teachers interested in 
improving primary science in their 
school 

• Providing guidance for science 
subject leaders in primary schools 

• Creating resources for teachers 
by teachers

• Encouraging and supporting 
schools to join up into Cluster 
Networks

• Recognising outstanding teachers 
of primary science through 
the Primary Science Teacher 
Awards (PSTAs)

https://pstt.org.uk/what-we-do/primary-science-teacher-awards
https://pstt.org.uk/resources
https://pstt.org.uk/what-we-do/cluster-programme
https://pstt.org.uk/what-we-do/primary-science-teacher-awards


ADNODDAU PSTT AM DDIM!
Mae toreth o adnoddau i gefnogi gwyddoniaeth cynradd ar gael ar wefan PSTT. 
Mae llawer ohonynt ar gael yn Gymraeg yn barod gyda eraill i ddilyn yn fuan



CYLCHLYTHYR WHY&HOW 
Mae’r cylchlythyr tymhorol yma ar gael yn Gymraeg ac y cynnwys gwybodaeth, 
syniadau a’r adnoddau diweddaraf am ddysgu gwyddoniaeth mewn ysgol gynradd



Cymorth i Gydlynwyr Gwyddoniaeth
Mae adran arbennig ar wefan PSTT i gefnogi y rôl o gydlynu ac arwain
gwyddoniaeth mewn ysgol gynradd



ADNODDAU ASESU GWYDDONIAETH CYNRADD (TAPS)
Mae’r adnodd yma wedi ei ddatblygu er mwyn cefnogi ysgolion i ddadansoddi a 
datblygu prosesau asesu. 
Mae’r adran yma hefyd yn cynnwys basdata o gynlluniau asesu yn o gystal â samplau gwaith.



GWOBRAU ATHRAWON GWYDDONIAETH CYNRADD (PSTA)
Mae’r gwobrau yma yn dathlu llwyddiant athrawon sydd wedi gweithio yn galed
i godi safonau gwyddoniaeth a hefyd rannu’r arferion da yma yn eang.



Am fwy o fanylion, gweld yr holl adnoddau a derbyn y cylchlythyr ewch
draw i wefan PSTT i gofrestru.
Mae safle WowScience hefyd yn le arbennig i ddarganfod syniadau ac 
adnoddau newydd


