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Pecyn Gwybodaeth Ysgolion



Pam ymweld?
Mae Byd Mary Jones, canolfan ymwelwyr ac addysg o’r radd flaenaf, yn caniatáu i
ddisgyblion gamu yn ôl mewn amser i ddarganfod stori hanesyddol Mary Jones a
dysgu sut llwyddodd ei stori i ysbrydoli mudiad sy’n dal i ffynnu heddiw. Mae
disgyblion yn gallu ymgysylltu’n weithredol â’r stori a'i phrofi drwy amrywiaeth
o weithgareddau ac arddangosfeydd rhyngweithiol ac aml-gyfrwng.

Os ydych chi'n chwilio i ddod â hanes, addysg grefyddol neu’r iaith Gymraeg yn
fyw i’ch disgyblion, dewch am ymweliad grŵp i Fyd Mary Jones. Mae ein cyfleuster
addysgol pwrpasol mewn adeilad rhestredig Gradd 2, ac mae man chwarae ac
ardal bicnic ar lan Llyn Tegid yn darparu’r lleoliad perffaith i ddisgyblion ddysgu ac
i fwynhau. Gall disgyblion hefyd weld pot inc Thomas Charles ac ymweliad â’i
fedd.   

Gall grwpiau ysgol o bob oed o CA2 i lefel coleg ddysgu am stori Mary Jones,
pwysigrwydd y Beibl i’r iaith Gymraeg, y Beibl ei hun ac effaith gwaith Cymdeithas
y Beibl o amgylch y byd. Gellir darparu ymweliadau mewn Cymraeg neu Saesneg.
Gellir siapio ymweliadau o amgylch y cwricwlwm hanes, yr iaith Gymraeg ac
addysg grefyddol. Mae disgyblion yn cwblhau llyfr gwaith yn seiliedig ar yr
arddangosfa er mwyn arwain y dysgu yn ystod eu hymweliad.  



Ymweliad nodweddiadol
Mae’r ymweliad yn dechrau gyda chyflwyniad am gefndir Byd Mary Jones yn
Ysgoldy Thomas Charles. Gall disgyblion gadw eu heiddo yma yn ystod yr
ymweliad.  

Wedi’r cyflwyniad mae'r disgyblion yn cerdded drwy’r fynwent i Fyd Mary Jones.
Ym Myd Mary Jones, rhoddir llyfrau gwaith i’r disgyblion i gwblhau wrth gasglu
gwybodaeth o’r arddangosfeydd rhyngweithiol, arddangosiadau a fidio. Mae’r
llyfr gwaith yn canolbwyntio ar Mary Jones, y Beibl ac effaith y Beibl ledled y byd.
 Bydd dau aelod o staff Byd Mary Jones yn aros gyda’r plant drwy gydol yr
ymweliad.  

Ar ôl gweld yr arddangosfa bydd cyfle i’r disgyblion i fyfyrio a thrafod eu
hymweliad. Os yw'ch grŵp yn dod â phecynnau bwyd, gallant ddefnyddio ein
byrddau picnic a mwynhau’r olygfa hardd o Lyn Tegid. Gellir prynu diodydd,
brechdanau, siocled a hufen iâ am bris rhesymol iawn yng nghaffi Ysgoldy
Thomas Charles. Bydd cyfle hefyd i fwynhau’r man chwarae yn ystod yr ymweliad.



Staff y ganolfan
N e r y s  S i d d a l l

Dechreuodd Nerys ar ei rôl ym mis
Mehefin 2014. Cyn hynny roedd yn
athrawes Addysg Grefyddol yn Ysgol
Uwchradd Caereinion. Bu’n astudio
Cymraeg ac Astudiaethau Crefydd ym
Mhrifysgol Bangor a graddiodd gyda
gradd gyd anrhydedd.

Mae gan Fyd Mary Jones dîm bach o staff
dwyieithog. Mae'r ganolfan hefyd yn
defnyddio rhwydwaith o wirfoddolwyr i
helpu staffio'r ganolfan.

R h e o l w r  a  S w y d d o g  A d d y s g  y  g a n o l f a n



Y pethau ymarferol
Faint o fyfyrwyr allai i ddod gyda mi?
Y nifer mwyaf o blant ar unrhyw bryd yw
30.

Beth am asesiad risg?
Mae gennym ffurflen asesu risg generig ar
gyfer ysgolion – cwblhewch yr adrannau
perthnasol cyn eich ymweliad os
gwelwch yn dda.

Faint mae’n gostio?
Y gost yw £2.50 y plentyn, ac ni chodir tâl
am athrawon. Mae gostyngiad o 10% yn
gymwys i grwpiau o 15 o blant neu fwy.
Mae hyn yn cynnwys llyfr gwaith i'w
ddefnyddio'n ystod yr ymweliad.

Oes ‘na rywle i roi eitemau personol?
Mae lle i blant gadw eu cotiau, pecyn
cinio a bagiau cefn yn ein cyfleuster
addysg pwrpasol –Ysgoldy Thomas
Charles.

Allwn ni gymryd lluniau, fideo neu sain?
Oes yna unrhyw gyfyngiadau hawlfraint?  
 Gallwch, gall plant dynnu lluniau, fideo a
sain; mae hawlfraint ar ddeunydd yn
parhau i fod yn eiddo Cymdeithas y Beibl.

Oes angen dillad penodol?
Os yw’n bwrw glaw, dewch â dillad dal dŵr ac
esgidiau priodol. Dim ond dau funud a gymer
i gerdded o’r maes parcio a’r ystafell
ddosbarth i’r ganolfan.

A oes cymorth cyntaf ar y safle?
Mae pobl sydd â chymhwyster cymorth
cyntaf ar gael bob amser.

Pa gyfleusterau sydd yna i fyfyrwyr?
Mae siop fach ar gael i brynu llyfrau a
chofroddion. Dylai disgyblion ddod â phecyn
bwyd y gellir ei fwynhau yn ein hystafell
ddosbarth neu ardal picnic. Mae ciosg bach
gyda lluniaeth ar gael drwy drefniant ymlaen
llaw.  

A oes cyfleusterau i’r anabl?
Mae mynediad i gadeiriau olwyn i bobman.

Gyda phwy allwn ni gysylltu?
Nerys Siddall, y swyddog addysg, ar
0808 1784 909 neu drwy e-bost:
rheolwr.canolfan@bydmaryjonesworld.org.uk



WE HELP
YOU GET
WHAT
YOU NEED
IN LIFE.

Cymdeithas
y Beibl

Pan sylwodd Cymdeithas y Beibl
fod yr eglwys yn Llanycil ar
werth, ymddangosai'n gam
priodol fod man claddu Thomas
Charles, un o sylfaenwyr
Cymdeithas y Beibl yn cael ei
ddathlu a'i ddatblygu. O
ganlyniad, daeth Byd Mary Jones
i fodolaeth, yn cynrychioli prif
bresenoldeb Cymdeithas y Beibl
yng Nghymru. Gan ddefnyddio
fidio a deunyddiau
rhyngweithiol, mae Byd Mary
Jones yn adrodd stori Mary
Jones, Thomas Charles a hanes y
Beibl a Chymdeithas y Beibl yng
Nghymru. Bydd ymwelwyr hefyd
yn dysgu mwy am y Beibl ei hun
a gwaith Cymdeithas y Beibl
heddiw o amgylch y byd.



Ymweld â ni
Rydym wedi ein lleoli ar yr
A494 ar lan Llyn Tegid,
dim ond milltir i'r de o
Stryd Fawr, Y Bala.

ORIAU AGOR
Ar agor drwy
gydol y flwyddyn ar gyfer
grwpiau drwy drefniant.

I'r Cyhoedd
1 Ebrill - 29 Hydref,
7 diwrnod yr wythnos
10am-5pm
(mynediad olaf 4pm)

TÂL MYNEDIAD
£2.50 i bob plentyn
Mynediad am ddim i
athrawon
Gostyngiad o 10% i
grwpiau o 15 neu fwy

CYFEIRIAD
Byd Mary Jones
Llanycil
Bala
Gwynedd
LL23 7YF

CYSWLLT
E-bost: rheolwr.canolfan@bydmaryjonesworld.org.uk
Ffôn: 0808 1784 909 / 01678 521877

Rhif elusen gofrestredig: 232759


