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“Roedd prosiect Momentum yn daith a aeth â fi i lefydd na fyddwn i wedi’u cyrraedd 
gydag unrhyw bwnc arall. Roedd yn agoriad llygad i ddysgu mwy ynglŷn â phwy ydw i a 
fyddwn i ddim yn newid y profiad am unrhyw beth.☺” - Owen, Ysgol Rhydygors 

“Mae cymryd rhan ym mhrosiect Momentum wedi bod yn fuddiol i gymwysterau 
academaidd Owen yn ogystal â’i dwf personol. Mae wedi’i dderbyn i astudio Celf a 
Dylunio yn y coleg gyda gradd mewn cerflunio’n rhan o’i gynlluniau tymor hir. Mae hyn yn 
ganlyniad uniongyrchol i gymryd rhan ym mhrosiect Momentum yn ystod 2014-2015.” –
Louise Morgan, Athrawes, Prosiect Oriel Myrddin / Rhydygors 

 

Kirsten Gibbs, Gwerthuswr Prosiect 

Princess Julia in Meadham 
Kirchhoff gan Ben Ashton, 2014 © 
Ben Ashton 

Credit: Canolfan y Celfyddydau 
Aberystwyth 

Credit: Canolfan y Celfyddydau 
Aberystwyth 
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 engage Cymru a Phartneriaid Momentum  

Awst 2015 

 

 

Diolchiadau  
Hoffai engage Cymru ddiolch i Gyngor Celfyddydau Cymru am y cyllid a olygodd fod y 
prosiect hwn yn bosibl. Hoffem hefyd ddiolch i Bespoke Education a Gwasanaeth 
Celfyddydau Sir Ddinbych am y cyllid partneriaeth a gyfrannwyd ganddynt ac i’r holl bobl 
ifanc wych, staff dysgu’r orielau, artistiaid prosiect a phartneriaid allanol a weithiodd yn 
galed i sicrhau llwyddiant y prosiect. 

Diolch hefyd i’r Oriel Bortreadau Genedlaethol am roi caniatâd i ddefnyddio’r darlun ar 
flaen yr adroddiad hwn - ‘Princess Julia’.  (Princess Julia in Meadham Kirchhoff gan Ben 
Ashton, 2014 © Ben Ashton) fel rhan o Wobrau Portreadau Cenedlaethol BP. 

Kirsten Gibbs 

Kirsten.Gibbs@virgin.net  

Angela Rogers 

cymru@engage.org 
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Cynnwys  

1. Trosolwg o’r Prosiect   

 Partneriaid y Prosiect  

 Recriwtio’r bobl ifanc  

 Ymyriadau   

 Deilliannau Caled a Meddal  

2. Astudiaethau Achos:  Prosiectau unigol a theithiau’r bobl ifanc   

 Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Chanolfan Cymorth 
Dysgu Penglais: Taith Natalie 

 

  Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych, Gwasanaeth 
Ieuenctid Cyngor Sir Ddinbych a Choleg y Rhyl 

 Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych, Gwasanaeth 
Ieuenctid Cyngor Sir Ddinbych ac Ysgol Uwchradd y Rhyl  

 

 Ffotogallery a Bespoke Education: Taith Greg  

 Oriel Myrddin a Chanolfan y Gors: Taith Adela 

Oriel Myrddin ac Ysgol Rhydygors: Taith Owen 

 

3.  Atodiadau  

Atodiad 1 – Ysgol Rhydygors – adborth yr athrawes 

Atodiad 2 – Cynllun Gwaith y Prosiect  
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engage: Momentum II – Adroddiad Prosiect 

 

Trosolwg  

Yn ystod gwanwyn / haf 2015 bu engage Cymru yn gweithio gyda phedair oriel a 
gwasanaeth celfyddydau yng Nghymru i gyflwyno ail rownd o Momentum: prosiectau 
celfyddydau gweledol arloesol i bobl ifanc agored i niwed. Arweiniodd y prosiectau hyn 
at nifer o ddeilliannau dysgu a chymdeithasol caled a meddal, gan gynnwys ennill 
Gwobr y Celfyddydau neu gymhwyster Agored Cymru, sgiliau celfyddydol newydd fel 
ffotograffiaeth, gwaith metel a gwneud printiau, a sgiliau a deilliannau cymdeithasol, yn 
fwyaf nodedig cymhelliant, gwaith tîm, hunanhyder a chodi dyheadau. 

Cyflwynodd pedwar partner prosiect chwe phrosiect rhwng mis Mawrth a mis 
Gorffennaf 2015, gydag un prosiect ychwanegol yn cael ei ychwanegu ers yr 
adroddiad interim. Ar wahân i ychydig o lithro yn nyddiadau dechrau’r prosiectau a 
dyddiadau safoni ar gyfer Gwobr y Celfyddydau, aeth popeth fwy neu lai yn ôl y 
cynllun gwaith gwreiddiol: gyda phartneriaid cyflenwi wedi’u sefydlu cyn anfon y cais 
am gyllid i Gyngor Celfyddydau Cymru, y cynllunio bras yn dechrau ym mis Rhagfyr, 
cyfarfod partneriaid a hyfforddiant Gwobr y Celfyddydau ym mis Ionawr, cynllunio 
prosiectau unigol ym mis Chwefror, a chyflenwi rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf. 
Cynhaliwyd cyfarfod partneriaid/diwrnod rhannu ddechrau mis Gorffennaf yng 
Nghanolfan Grefft Rhuthun1. 

Cyfanswm cyllideb Momentum oedd £34,300: £30,300 gan Gyngor Celfyddydau 
Cymru, £1,000 yn gyfraniad gan rai o’r partneriaid a £3,000 yn gyllid ‘mewn da’. 
engage Cymru oedd yn gyfrifol am reoli’r gyllideb gyfan. Rhoddwyd cyllideb o c.£5,000 
yr un i’r partneriaid prosiect, ond roedd rhaid iddyn nhw gytuno ar yr holl bryniannau a 
chostau gyda Chydlynydd engage Cymru. Roedd cyllidebau’r prosiectau’n cynnwys 
ffioedd artistiaid, deunyddiau, deunyddiau arddangos, cludiant y bobl ifanc, 
hyfforddiant Ymgynghorydd Gwobr y Celfyddydau a chostau safoni Gwobr y 
Celfyddydau. Roedd gweddill y gyllideb (£14,300) yn cynnwys ffioedd y cydlynydd, 
gwerthuso’r prosiect, gweinyddu, teithio, prawfddarllen a chyfieithu. 

Partneriaid Prosiect 

Roedd gan bob un o bartneriaid cyflenwi’r prosiectau swyddog dysgu neu gelfyddydau 
mewn orielau neu yn y gwasanaethau celfyddydau sirol ar draws ardal ddaearyddol 
eang: Aberystwyth, y Rhyl, Caerfyrddin a Chaerdydd / Penarth. Eu rôl oedd cydlynu’r 
prosiect yn eu sefydliad: rheoli’r gyllideb, penodi’r artist/iaid, cynnwys y partner allanol, 
goruchwylio cynllunio a chyflenwi, a bod yn bwynt cyswllt ar gyfer eu sefydliad eu 
hunain, y partner allanol, yr artist a chydlynydd engage Cymru.  Ac eithrio Ffotogallery, 
roedd pob partner cyflenwi’n gweithio gyda phartner allanol sefydledig: 

                                                 
1 Mae’r cynllun gwaith i’w weld yn Atodiad II 
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• Gweithiodd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth gyda Chanolfan Cymorth 
Dysgu Penglais  

• Gweithiodd Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych gyda Gwasanaeth 
Ieuenctid Cyngor Sir Ddinbych yn y Rhyl, gan redeg dau brosiect – un gyda 
Choleg y Rhyl ac un gydag Ysgol Uwchradd y Rhyl  

• Gweithiodd Ffotogallery ym Mhenarth gyda Bespoke Education, asiantaeth 
annibynnol i blant rhwng 7 a 16 oed, gyda’r mwyafrif wedi cael profiadau 
negyddol mewn ysgol brif ffrwd 

• Gweithiodd Oriel Myrddin yng Nghaerfyrddin gyda Chanolfan y Gors, uned 
cyfeirio dydd i ddisgyblion ac Ysgol Rhydygors, ysgol breswyl i bobl ifanc ag 
Anawsterau Emosiynol ac Ymddygiadol. 

Roedd gweithio gyda phartneriaid sefydledig, blaenorol yn ddewis ymwybodol – roedd 
amser cyflenwi prosiect Momentum yn gymharol fyr ac roedd y cylch gorchwyl yn 
uchelgeisiol: fod y bobl ifanc yn cyflawni cymhwyster cydnabyddedig a dangos 
deilliannau dysgu caled a meddal. Roedd angen i’r partner allanol ddeall a chefnogi’r 
prosiect o’r dechrau. Dyma ddigwyddodd gyda’r tri phrosiect oedd â phartneriaid 
sefydledig. Ond yn achos Ffotogallery, roedd gweithio gyda phartner newydd yn her ar 
y dechrau: cafodd sesiynau eu canslo neu eu haildrefnu ar fyr rybudd, ac roedd 
cyfathrebu’n anodd. Gwnaeth y bobl ifanc yn rhyfeddol o dda ar y prosiect hwn, 
cafwyd adborth cadarnhaol gan y partner, a dywedodd y rheolwr prosiect y byddai’n 
gweithio gyda’r partner eto yn y dyfodol, “ond byddai’n gosod mwy o ffiniau”. 

Recriwtio’r Bobl Ifanc 

Roedd rôl y partner allanol yn cynnwys recriwtio’r bobl ifanc i’r prosiect, ac ym mhob 
achos roedden nhw’n rhan o grŵp sefydledig, boed o ysgol arbennig, Uned Cyfeirio 
Disgyblion, ysgol prif ffrwd neu ysgol atodol. Roedd pob grŵp yn unigryw: 

• Yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ymunodd tair merch a phedwar 
bachgen rhwng 14 a 18 oed â’r prosiect. Roedd ganddyn nhw anawsterau neu 
anableddau dysgu canolig i ddifrifol a rhai anableddau corfforol (anawsterau 
sgiliau echddygol manwl neu gydlynu, ac roedd un person ifanc yn defnyddio 
cadair olwyn). Disgrifiwyd y grŵp fel un hapus a chefnogol i’w gilydd. 

• Gweithiodd Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych gyda phum gwryw a 
dwy fenyw o Goleg y Rhyl rhwng 16 a 24 oed, oedd yn mynychu cwrs 
mynediad at ddysgu gyda chefnogaeth y Gwasanaeth Ieuenctid. 

• Gweithiodd Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych hefyd gyda thri 
bachgen a phum merch ac un person ifanc trawsrywiol, pob un yn 14 oed, o 
Ysgol Uwchradd y Rhyl, oedd wedi’u dynodi ‘mewn perygl’ o ymddieithrio o 
addysg gan yr ysgol a’r Gwasanaeth Ieuenctid. 

• Gweithiodd Ffotogallery gyda chwe bachgen ac un ferch oedd yn mynychu 
rhaglen atodol oedd yn cael ei redeg gan Bespoke Education.  Roedd gan y 
bobl ifanc broblemau gyda gor-bryder, sgiliau ymdopi a hunanhyder, oedd yn ei 
gwneud yn anodd iddyn nhw fynychu ysgol brif ffrwd. 
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• Gweithiodd Oriel Myrddin gyda dau fachgen a phedair merch o uned cyfeirio 
disgyblion Canolfan y Gors. Roedd gan y bobl ifanc anawsterau emosiynol – 
problemau gyda hunanhyder yn aml – oedd yn ei gwneud yn anodd iddyn nhw 
fynychu ysgol brif ffrwd. 

• Gweithiodd Oriel Myrddin hefyd gyda thri bachgen 14, 15 a 15 oed, o Ysgol 
Rhydygors. Roedd y bechgyn yn mynychu’r ysgol breswyl ac roedd ganddyn 
nhw anawsterau ymddygiadol. 

Ymyriadau  

Roedd yr holl ymyriadau’n seiliedig ar gelfyddydau gweledol: ffotograffiaeth, gwneud 
printiau, gwaith metel / gofeinio, gwneud llyfrau artist, celfyddydau graffiti a chyfryngau 
cymysg. Roedd pob un yr un mor effeithiol yn ennyn diddordeb pobl ifanc – llwyddodd 
y mwyafrif o gyfranogwyr i ennill cymhwyster, a gwelwyd gwelliant ym mhob un mewn 
ystod o ddeilliannau dysgu caled a meddal. Roedd y ffactorau llwyddiant yn cynnwys: 

• Roedd gan y bobl ifanc lefel o ddiddordeb yn y dull celf cyn dechrau’r prosiect, 
neu roedd modd iddyn nhw ddatblygu diddordeb yn ystod yr ychydig sesiynau 
prosiect cyntaf, wedi’u hysbrydoli gan yr artist prosiect. 

• Roedd y bobl ifanc yn gallu ymarfer elfen o reolaeth yng nghynnydd y prosiect 
a’u gwaith celf unigol: dewis rhwng tirwedd a phortreadau mewn prosiect 
ffotograffiaeth, penderfynu ar y darnau i’w creu mewn prosiect cerflunio, dethol 
pa ddelwedd i’w hargraffu ar grys t neu i’w chynnwys mewn llyfr atgofion. 

• Dysgwyd sgiliau newydd, er mwyn rhoi fframwaith i’r bobl ifanc ddatblygu eu 
sgiliau a’u creadigrwydd. 

Deilliannau caled a meddal 

Roedd y deilliannau caled yn nodedig: 

• Cyfranogodd 39 o bobl ifanc ar draws y chwe phrosiect (targed CCC oedd 38) 
• Enillodd 36 o bobl ifanc gymhwyster achrededig: Gwobr y Celfyddydau neu 

Agored Cymru  
• Enillodd dri le mewn coleg neu addysg bellach nad oedd yn ddisgwyliedig cyn y 

prosiect 
• Cymerodd un ran neu bydd yn cymryd rhan mewn profiad gwaith ym maes celf 

o ganlyniad uniongyrchol i’r prosiect 
• Datblygwyd sgiliau celf ymarferol mewn ffotograffiaeth (defnyddio camera, 

cyfansoddi, golygu, argraffu, arddangos), gwaith print, gwaith metel, gwneud 
llyfrau, gwnïo, arddangos gwaith celf 

• Datblygwyd sgiliau TG mewn sgiliau ffotograffiaeth (golygu, effeithiau arbennig, 
lawrlwytho, cadw ffeiliau, creu albymau ar-lein), cofnodion dysgu, ac ymchwilio i 
artistiaid ar-lein (fel rhan o’r Wobr Celfyddydau) 

• Datblygwyd sgiliau llythrennedd ym mhob prosiect: defnyddiwyd siarad ac 
ysgrifennu i gwblhau llyfrau cofnodi Gwobr y Celfyddydau, cynhaliwyd 
trafodaethau grŵp am y prosiectau ac artistiaid cyfoes / hanesyddol oedd yn 
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gweithio mewn dull celf tebyg, a datblygodd pob person ifanc hyder i siarad am 
eu gwaith eu hunain a mynegi barn. 

 “Mae iLyfr Cofnod Dysgu cyflawn Joe yn rhan o’i bortffolio gwaith cwrs TGAU. 
Mae creu’r iLyfr wedi darparu tystiolaeth werthfawr o ysgrifennu estynedig o 
fewn y pwnc ac yn cefnogi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.” (Partner 
Prosiect) 

• Datblygodd y cyfranogwyr hefyd hyder i siarad gyda phobl nad oedden nhw’n 
eu hadnabod, gan gynnwys artist y prosiect, staff yr oriel, neu westeion yn 
arddangosfa derfynol y prosiect. I lawer, roedd hyn ynddo’i hun yn gyflawniad 
gwirioneddol. 

Mae deilliannau meddal yn fwy goddrychol ac yn anoddach eu mesur. Gall fod yn 
anodd pennu a yw gwelliannau’n ganlyniad uniongyrchol i gyfranogi yn y prosiect a 
pha mor hir y gallai effaith gadarnhaol barhau. Yn Momentum nododd yr artistiaid 
prosiect gynnydd unigolion a’r grŵp yn erbyn nifer o ddeilliannau meddal. Cafodd y 
rhain eu hasesu’n fwy ffurfiol gan athrawon / gweithwyr ieuenctid mewn holiaduron ar 
ddechrau a diwedd y prosiect. Roedd hyn yn caniatáu elfen gryfach o fesur y ‘pellter a 
deithiwyd’ gan bob person ifanc gan rywun oedd yn eu hadnabod y tu allan i’r prosiect 
ac oedd wedi’i hyfforddi’n ffurfiol mewn asesu, er bod gan bob athro ddull gwahanol o 
asesu. 

Mae bron yn amhosib cymharu pobl ifanc ar draws y prosiectau: roedd yr ystod 
oedran rhwng 11 a 24; roedd amgylchiadau teuluol yn cynnwys rhai pobl ifanc mewn 
gofal ac eraill o gartrefi sefydlog, cariadus; roedd anghenion unigol yn cynnwys bod 
mewn perygl o ymddieithrio o ddysgu, problemau ymddygiad sylweddol, anghenion 
arbennig dwys (dysgu a chorfforol), anawsterau seicolegol / iechyd meddwl, neu 
gamddefnyddio sylweddau. 

Wedi dweud hynny, fe wyddom o brosiectau blaenorol gan engage Cymru a CCC fod 
gweithio gyda chelf ac artistiaid yn gallu cael effeithiau cadarnhaol dwfn ar bobl ifanc: 
yn eu plith datblygu cymhelliant, sgiliau gwaith tîm, hunanhyder a chynyddu dyheadau. 
O fewn y prosiectau hyn nodwyd y cynnydd canlynol: 

SGILIAU CYMDEITHASOL/MEDDAL  DEILLIANNAU CADARNHAOL  o blith 39 
o gyfranogwyr  
Cynnydd mewn cymhelliant 
“Mae hyn wedi cael effaith fawr ar C – mae’r prosiect hwn wedi’i gymell ac 
mae’r cynnydd yn ei hunanhyder yn amlwg. ‘Gwr bonheddig’ ifanc sy’n 
dechrau gwireddu ei botensial.”   

22 

Lefelau uwch o hunanhyder  
“Mae hunanhyder Owen wedi gwella’n fawr. Mae wedi darganfod ei 
ddiddordeb mewn gweithio gyda metel ac mae hyn yn rhywbeth mae’n 
bwriadu parhau i’w wneud yn y coleg.”  
“Drwy gydol y prosiect mae K wedi dod yn fwy hyderus. Cyn y prosiect roedd 
yn eithaf swil a thawel, ond mae wedi dod allan o’i chragen ac i’w gweld yn 

30 
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fwy hyderus wrth i’r prosiect fynd rhagddo.” 
Lefelau uwch o hunan-barch  27 
Dyheadau personol / gyrfa uwch  
“Mae Prosiect Momentum wedi fy helpu i benderfynu beth hoffwn i ei wneud 
ar brofiad gwaith. Dyma’r profiad gorau i mi ei gael mewn unrhyw ysgol.” 

18 

Cynnydd o ran cyfranogi mewn gweithgareddau cadarnhaol  
“Dangosodd R ddiddordeb ym mhob gweithgaredd ac roedd yn awyddus i 
wneud mwy y tu allan i’r sesiynau hefyd, gan iddo fwynhau’r prosiect 
cymaint.” 

10 

Gwell iechyd a ffitrwydd 
(Mwy perthnasol i ymyriadau mwy corfforol fel dawns, drama neu garnifal.) 

2 

Teimlo’n fwy cadarnhaol am eu hiechyd meddwl  11 
Lefelau uwch o ymgysylltu / canolbwyntio 
 “Mae’r prosiect wedi bod yn elfen hanfodol i gadw diddordeb C mewn dysgu 
y tymor hwn. Mae wedi cael misoedd cythryblus ac mae’r prosiect wedi rhoi 
ffocws iddo … Mae gweithio yn yr efail wedi ailgynnau ei ddiddordeb mewn 
dysgu a dangos i C fod dysgu’n gallu digwydd mewn amrywiaeth o leoliadau.”  

18 

Datblygu sgiliau gwaith tîm  17 
Gwell perthynas gyda chymheiriaid 10 
Gwell parodrwydd ar gyfer addysg uwchradd  
Ddim yn gymwys gan fod yr holl bobl ifanc eisoes mewn addysg uwchradd neu wedi 
gadael addysg uwchradd 
Cymhelliad i barhau i anelu at nodau a goresgyn anawsterau 17 
Cynnydd mewn hapusrwydd  6 
Gallu ymdopi’n well / mwy gwydn  10 
Cynnydd mewn creadigrwydd  
“Dangosodd K drwy gydol y prosiect hwn ei bod yn hynod o greadigol. Mae wedi 
ymfalchïo mewn tynnu a golygu ei ffotograffau ac wedi datblygu darnau da ar gyfer 
yr arddangosfa.” 

18 

 

Astudiaethau Achos 

Mae trosolwg o bob prosiect yn dilyn. Cynhwysir astudiaethau achos o deithiau unigol 
ar ddiwedd pedwar o’r prosiectau: 

• Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Natalie2, a enillodd Wobr Celfyddydau 
ar lefel Efydd ac a dderbyniwyd ar gwrs coleg o ganlyniad i’r prosiect. 

• Ffotogallery a Greg, a ganfu diddordeb mewn lluniadu ac a dyfodd o ran 
hunanhyder a hunanddealltwriaeth yn ystod y prosiect. 

• Oriel Myrddin ac Adela, a ddangosodd lefel uchel o sgil a chanolbwyntio wrth 
wneud “pethau hardd” gan weithio yn ei phwysau ei hun, a datblygu hyder i 
gyfathrebu gyda’r artist prosiect a rhai o’i chymheiriaid. 

                                                 
2 Newidiwyd enwau pob un o’r bobl ifanc.    
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• Oriel Myrddin ac Owen, oedd yn rhan o’r Momentum cyntaf, ac a gwblhaodd 
brofiad gwaith yn yr oriel, gan arwain o fewn y prosiect newydd, cyflawni Gwobr 
y Celfyddydau Efydd, a chael ei dderbyn ar gwrs coleg i astudio celf o ganlyniad 
uniongyrchol i gyfranogi yn y prosiect. 
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Momentum II:  Trosolwg o’r Prosiectau Unigol 

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Chanolfan Cymorth Dysgu 
Penglais  

Partner 
Arweiniol 

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yw canolfan celfyddydau fwyaf 
Cymru ac mae’n sefydliad arweiniol yn y celfyddydau, gyda rhaglen 
eang ar draws pob ffurf gelfyddydol. 

Mae gwaith addysgol gyda phobl ifanc anodd eu cyrraedd yn faes 
blaenoriaeth i Ganolfan y Celfyddydau, gydag ymarfer wedi’i 
wreiddio yn y gymuned leol, arbenigedd a phrofiad sylweddol ymhlith 
artist-diwtoriaid y ganolfan, a chyfleusterau prifysgol o ansawdd 
uchel. Mae partneriaethau sydd wedi’u hen sefydlu gyda chyrff 
allanol sy’n gwasanaethu pobl ifanc agored i niwed yn golygu bod y 
gwaith wedi datblygu enw da cadarn. “Does byth problem cael 
cyfranogwyr” dywedodd Swyddog Addysg y Celfyddydau Gweledol, 
Cath Sherrell, “ond yn gynyddol rhaid i Ganolfan y Celfyddydau godi 
ffioedd ar grwpiau am ei gwaith prosiect.” Y nod ar gyfer Canolfan y 
Celfyddydau wrth gyfranogi yn Momentum II oedd parhau i ddatblygu 
ei hymarfer yn y maes hwn, a chyfranogi’n llawn mewn prosiect oedd 
“gyda chyllid, adnoddau a gwerthusiad priodol.” Roedd y rheolwr 
prosiect yn teimlo bod hyn wedi’i gyflawni uwchlaw’r disgwyl. 

Cyswllt Cath Sherrell, Swyddog Addysg y Celfyddydau Gweledol 
cxs@aber.ac.uk  

Partner Allanol Canolfan Cymorth Dysgu Penglais (partner blaenorol yn Cyrraedd y 
Nod) 

Roedd yr athrawon yn awyddus i’r bobl ifanc greu darn o waith o 
ansawdd uchel a fyddai’n hyrwyddo’r ganolfan a chodi ei phroffil. 
Eglurwyd fod y plant yn ymwybodol eu bod yn ‘wahanol’ i blant mewn 
ysgolion prif ffrwd a bod eu hyder yn aml yn dioddef o ganlyniad i 
hynny. Caiff y gweithiau ffotograffig a phrint a grëwyd eu harddangos 
yn yr ysgol fel enghraifft o gyflawniad y myfyrwyr. 

Cysylltiadau Maggie Lindsey, Athrawes, Ysgol Penglais 

“Mae’r holl brosiect wedi bod yn wych ac mae’r plant wir wedi 
mwynhau ac ar eu hennill ohono. Mae’r staff yng Nghanolfan y 
Celfyddydau wedi bod yn wych gyda nhw, ac wedi sicrhau bod y 
cyfan yn hwyl.”   

Artistiaid 
Prosiect 

Stephen Bailey, Artist Prosiect / tiwtor 

Tiwtor ffotograffiaeth yw Stephen Bailey gydag ugain mlynedd o 
brofiad o addysgu Prifysgol, Addysg Bellach a Chymunedol. Bu’n 
ffotograffydd hunangyflogedig yn gweithio i bapurau newydd, 
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cyfnodolion a chorfforaethau, ac mae bellach yn arbenigo yn ei waith 
ei hun yn tynnu tirluniau trefol a gwledig. 

Becky Knight, artist prosiect / tiwtor 

Ers 1989 mae Becky wedi arwain gweithdai celf a chrefft yn 
rheolaidd gyda llawer o grwpiau gwahanol o bobl o bob oed a gallu. 
Mae’r rhain yn cynnwys dosbarthiadau ysgol, hyfforddiant i 
athrawon, addysg orielau, dosbarthiadau addysg i oedolion a 
grwpiau yn eu harddegau. Mae hefyd wedi rhedeg llawer o sesiynau 
yn arbennig i’r henoed, pobl ag anawsterau dysgu ac anghenion 
meddygol arbennig. Mae’r technegau a ddefnyddiwyd wedi cynnwys 
(dros y blynyddoedd) argraffu sgrin, gwneud llyfrau, appliqué a 
collage, argraffu cerfweddol, gwneud baneri a mapiau; tecstilau, 
cwiltio a chlytwaith, cerflunio helygen a gwneud llusernau; dillad 
carnifal a gwneud fflotiau, sgiliau syrcas a Tai Chi. Y dyddiau hyn 
mae’n canolbwyntio’n bennaf ar brosiectau tecstilau ac argraffu 
sgrin. Mae hefyd yn gwneud ac yn gwerthu ei gwaith tecstilau, 
cwiltiau a baneri ei hun. 

Pobl Ifanc Saith o bobl ifanc o Ganolfan Cymorth Dysgu Penglais 

Tair merch a phedwar bachgen rhwng 14 a 18 oed 

Roedd gan y grŵp amrywiaeth eang o anghenion a galluoedd dysgu 
a ffisegol: roedd gan bob un anawsterau dysgu, doedd tri o’r saith 
ddim yn defnyddio iaith lafar, neu â iaith lafar gyfyngedig iawn, roedd 
sgiliau symudedd cyfyngedig iawn gan ddau, ac roedd un mewn 
cadair olwyn. 

Dyddiadau’r 
Prosiect 

Dechreuodd y prosiectau ychydig cyn y Pasg a dod i ben yn ystod 
wythnos gyntaf mis Gorffennaf. Roedd pob artist yn arwain 12 
sesiwn, rhwng 1.5 a 2 awr yr un. Roedd rhai o’r sesiynau yn rhai ar y 
cyd. 

Strand 
Momentum II 

Ymyriadau Cynnar 11-16 (pedwar o’r bobl ifanc) 

Ymgysylltu Ieuenctid 16-18 (tri o’r bobl ifanc) 

Cymwysterau a 
Enillwyd 

Cwblhaodd pob un o’r bobl ifanc waith ar gyfer Gwobr y 
Celfyddydau.  Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad nid yw’r gwaith wedi’i 
safoni, ond disgwylir y bydd un person ifanc yn cyflawni Gwobr y 
Celfyddydau ar lefel Darganfod, dau ar lefel Archwilio a phedwar, 
sy’n nifer da, ar lefel Efydd. 

Bu staff yr ysgol yn cynorthwyo rhai o’r bobl ifanc gyda’r ysgrifennu / 
trawsgrifio angenrheidiol ar gyfer llyfrau cofnodi a thystiolaeth 
ysgrifenedig Gwobr y Celfyddydau. 

Ymgeisiodd a derbyniwyd dau o’r bobl ifanc ar gwrs coleg i astudio 
celf o ganlyniad i gyfranogi yn y prosiect. 
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Crynodeb o’r 
Prosiect 

Bu’r bobl ifanc yn cyfranogi mewn dwy set o weithdai yng 
Nghanolfan y Celfyddydau, un dan arweiniad Stephen ac un dan 
arweiniad Becky.   

Prosiectau cyfryngau digidol yn seiliedig ar lensys oedd sesiynau 
Stephen ar thema hunaniaeth, gyda’r grŵp yn dysgu defnyddio 
camerâu digidol i gyfansoddi a thynnu ffotograffau, ac yna 
meddalwedd golygu i olygu ac argraffu eu delweddau. Ysbrydolodd 
ymweliadau ag arddangosfa portreadau BP yng Nghanolfan y 
Celfyddydau ‘gêm paru’ lle’r oedd y bobl ifanc yn dod o hyd i waith 
i’w atgynhyrchu mor agos â phosib, ac yn ail-greu eu fersiwn eu 
hunain wedi’i ysbrydoli gan y gwreiddiol. Roedd hyn yn golygu 
gweithio mewn tîm, gwisgo’r cymeriad, cyfarwyddo pobl eraill, 
beirniadu gwaith ei gilydd a helpu ei gilydd i wella. Yn aml roedd yr 
ail ffotograff oedd wedi’i ysbrydoli yn fwy hapus a llawen na’r 
gwreiddiol, oedd yn adlewyrchu natur dda y grŵp. 

Prosiect tecstilau ar thema ddaearyddol oedd prosiect Becky: creodd 
ei grŵp fapiau tecstilau o’r byd, ac argraffu, stensilio ac ymchwilio sut 
i ddweud ‘helo’ mewn gwahanol ieithoedd a’i argraffu ar grysau t, 
gan eu cyflwyno i argraffu sgrin. 

Cynhaliwyd y sesiwn gyntaf yn Ysgol Penglais, felly roedd modd i’r 
grŵp gyfarfod â thîm Aberystwyth mewn amgylchedd cyfarwydd. 
Dywedodd yr artist Becky Knight, “Roedd yn digwydd bod yn gyfnod 
y diffyg ar yr haul felly aeth pawb allan ac edrych arno drwy sbectol a 
thyllau pin gan sgwrsio’n gyffrous. Tynnwyd llawer o ffotograffau (gan 
y myfyrwyr a Cath), yn gyntaf o’i gilydd yn gwisgo’r sbectol ac yn y 
blaen, ac arweiniodd hynny at y myfyrwyr yn dewis ystumiau ac yn 
cyfarwyddo ei gilydd. Gorffennwyd gyda phawb yn eistedd am ddiod 
a chacen a siarad mwy am eu profiadau gyda thechnegau celf a beth 
oedden nhw am ei wneud, yn unigol ac fel grŵp.” (Becky Knight, yn 
dilyn y sesiwn gyntaf) 

Roedd y grŵp yn gweithio’n dda: roedden nhw’n canolbwyntio ac yn 
gweithio i ddiben, a hefyd yn mwynhau’r prosiect. Dywedodd y tiwtor 
Stephen Bailey eu bod yn “grŵp hapus”, a bod “dim angen unrhyw 
anogaeth i helpu a chefnogi ei gilydd.” 

Roedd yr athrawes a’r gweithiwr cymorth wedi cyfranogi mewn 
prosiectau blaenorol gyda Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ac 
yn gadarnhaol am werth y profiad i’r bobl ifanc. “Mae dod i Ganolfan 
y Celfyddydau yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae’r plant yn 
canolbwyntio’n wahanol i ffwrdd o’u hamgylchedd arferol – mae 
ffocws da ac maen nhw’n canolbwyntio ar eu gwaith.” (Maggie 
Lindsey) 

Bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn arddangos gwaith y 
bobl ifanc ac yn cynnal digwyddiad i ddathlu ym mis Hydref, unwaith 
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i’r gwaith gael ei safoni gan Wobr y Celfyddydau. “Rydyn ni bob 
amser yn gwneud ffỳs o’r bobl ifanc.”  Bydd yr ysgol hefyd yn cynnal 
arddangosfa diwedd prosiect a digwyddiad dathlu. 

Cyflawniadau’r 
Bobl Ifanc/ 
Llwyddiannau’r 
Prosiect  

• Datblygu sgiliau ffotograffig technegol, gan gynnwys defnyddio 
camera a rhaglenni golygu ffotograffau ar-lein 

• Dysgu a mwynhau amrywiaeth o dechnegau argraffu 

• Sgiliau gwnïo ac applique, gan gynnwys defnyddio peiriant gwnïo 

• Cwblhaodd pob un o’r bobl ifanc waith ar gyfer Gwobr y 
Celfyddydau  

• Ymgeisiodd a derbyniwyd dau o’r bobl ifanc ar gwrs coleg i 
astudio celf o ganlyniad i gyfranogi yn y prosiect 

• Mae cymryd cyfrifoldeb am lanhau ar ôl y sesiwn a helpu ei gilydd 
yn dangos ymdeimlad o berchnogaeth gan y bobl ifanc ar y 
prosiect. 

Heriau • Roedd anghenion cymhleth y cyfranogwyr yn golygu bod rhaid i’r 
tiwtoriaid gynllunio ar gyfer pob unigolyn. Yn ffodus doedd y grŵp 
yn ddim mwy na saith unigolyn ac roedd o leiaf ddau aelod o staff 
Ysgol Penglais yn bresennol drwy’r amser, felly roedd modd 
trefnu hyn yn dda. 

• Roedd gweithio gyda Gwobr y Celfyddydau yn brofiad cadarnhaol 
a negyddol: roedd y rheolwr prosiect yn ei chael yn anodd 
defnyddio’r wefan, ond roedd cefnogaeth ffôn yn dda. Roedd 
angen cymorth sylweddol ar rai o’r bobl ifanc yn enwedig o ran 
llyfrau cofnodi, ond unwaith eto, roedd yr ysgol yn cynorthwyo 
gyda hyn.  

Ymarfer Da a 
Amlygwyd yn y 
Prosiect Hwn 

• Mae gan Ganolfan y Celfyddydau artist-diwtoriaid rhagorol, 
profiadol, cyfleusterau prifysgol o ansawdd uchel, a hanes cryf o 
waith gyda phobl ifanc agored i niwed, a gyfrannodd at lwyddiant 
y prosiectau. 

• Roedd gweithio gyda phartner sefydledig yn golygu bod y 
disgwyliadau ar y ddwy ochr yn glir ac roedd y ddwy ochr yn deall 
sut i gynorthwyo’i gilydd. Er enghraifft, roedd modd i’r athrawon 
gynghori pa lefel o Wobr y Celfyddydau fyddai’n briodol i bob 
person ifanc, oedd yn golygu bod rhai’n gallu cyflawni Efydd, 
penderfyniad na fyddai staff Canolfan y Celfyddydau o bosibl 
wedi bod yn ddigon dewr i’w wneud heb arweiniad yr ysgol. 

• Roedd gweithio ar lyfrau cofnodi Gwobr y Celfyddydau yn cymryd 
llawer o amser, gan fod angen sylw unigol ar bob unigolyn i 
wneud hyn. Yn hytrach na chymryd gormod o amser ym mhob 
sesiwn greadigol, cynorthwyodd yr athrawes y bobl ifanc i weithio 
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ar eu llyfrau yn ystod amser ysgol. 

Astudiaeth 
Achos: Taith 
Natalie  

 

Roedd Natalie yn fyfyriwr blwyddyn 12 yng Nghanolfan Cymorth 
Dysgu Penglais a chyfranogodd ym Mhrosiect Momentum Canolfan 
y Celfyddydau. Mae gan Natalie anawsterau dysgu ac asesodd ei 
hathrawes ei bod o allu isel neu ganolig yn y mwyafrif o’r meysydd 
sgiliau meddal / cymdeithasol ar ddechrau’r prosiect. 

Nid oedd Natalie wedi gweithio gyda chamera nac argraffu sgrin o’r 
blaen ond datblygodd sgiliau technegol ac artistig, yn ogystal â 
hyder, yn y ddwy ffurf gelfyddydol hyn. Nododd y tiwtor Becky Knight 
fod hunanhyder Natalie’n cynyddu wrth i’w sgiliau ddatblygu, a 
hithau’n gallu gwneud gwaith oedd yn cyd-fynd â’i meddwl creadigol 
ac y gallai fod yn falch ohono. 

Roedd gweithio ar gyfer Gwobr y Celfyddydau ar lefel Efydd yn 
cynnig cyfle i Natalie ddefnyddio sgiliau llythrennedd yn ogystal â 
rhai artistig, gan fod angen ysgrifennu sylweddol i gwblhau ei ffolder. 

Nododd athrawes Natalie fod ei sgiliau gwaith tîm, cymhelliant a 
dyheadau personol wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y prosiect: 
parhaodd gyda’r prosiect ar ôl ei dyddiad gadael ysgol swyddogol, a 
chafodd ei derbyn ar gwrs coleg i barhau i astudio celf, rhywbeth nad 
oedd wedi’i ystyried yn flaenorol. 

 

  

 

Ysbrydolodd ymweliad ag arddangosfa portreadau BP yng Nghanolfan y Celfyddydau 
‘gêm paru’ lle’r oedd y bobl ifanc yn dod o hyd i waith i’w atgynhyrchu mor agos â 
phosib, ac yna ail-greu eu fersiwn eu hunain wedi’i ysbrydoli gan y gwreiddiol. Roedd 
hyn yn golygu gweithio mewn tîm, gwisgo’r cymeriad, cyfarwyddo pobl eraill, beirniadu 

Credit: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 
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gwaith ei gilydd a helpu ei gilydd i wella. Yn aml roedd yr ail ffotograff oedd wedi’i 
ysbrydoli yn fwy hapus a llawen na’r gwreiddiol, oedd yn adlewyrchu natur dda y grŵp. 

 

 

 

Prosiect tecstilau ar thema ddaearyddol oedd prosiect Becky: creodd ei grŵp fapiau 
tecstilau o’r byd, ac argraffu, stensilio ac ymchwilio sut i ddweud ‘helo’ mewn 
gwahanol ieithoedd a’i argraffu ar grysau t, gan dderbyn cyflwyniad i argraffu sgrin. 

Credit: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 
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Credit: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth  Credit: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 

Credit: Aberystwyth Arts Centre 
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Momentum II:  Trosolwg o’r Prosiectau Unigol 

Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych a Choleg Llandrillo / 
Coleg y Rhyl  
 

Partner 
Arweiniol 

Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych  

Mae’r rhan fwyaf o waith y Gwasanaeth Celfyddydau yn ymwneud â 
phobl ifanc anodd eu cyrraedd.   

O fewn y prosiect hwn, nod y Gwasanaeth Celfyddydau oedd cynnig 
cymorth i bobl ifanc ddatblygu sgiliau creadigol, gan arwain at 
ddeilliannau dysgu caled a meddal i hybu eu dychweliad i addysg 
ffurfiol yn y pen draw.   

Cysylltiadau Sian Fitzgerald, Swyddog Celfyddydau, Cyngor Sir Ddinbych 
(Rheolwr Prosiect cyffredinol)  sian.fitzgerald@denbighshire.gov.uk  

Sian Green, Cydlynydd Prosiect Celfyddydau (cydlynydd prosiect 
dydd i ddydd) 

Partneriaid 
Allanol 

Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych a Choleg y Rhyl  

Roedd y timau Celfyddydau a Gwasanaethau Ieuenctid wedi 
gweithio gyda’i gilydd o’r blaen, ac mae’r Gwasanaeth Ieuenctid ar 
hyn o bryd yn gweithio gyda Choleg y Rhyl. 

Gobaith y Gwasanaethau Ieuenctid oedd y byddai prosiect 
Momentum yn ennyn diddordeb y grŵp mewn gweithgaredd 
cadarnhaol i gynyddu eu hyder a’u hunan-barch, o ganlyniad i 
ddatblygu sgil newydd a chyflawni cymhwyster. 

Cysylltiadau Joe Griffiths, Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol 
Joseph.griffiths@denbighshire.gov.uk     

Artist Prosiect 

 

Joel Cockrill 

Artist a churadur yw Joel yn gweithio gyda thechnoleg ddigidol a 
thaflunio. Ar hyn o bryd mae’n ymgymryd â chyfnod preswyl fel artist 
yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. 

Mae ei brofiad gyrfa wedi’i wreiddio yn y diwydiant ffilm a’r cyfryngau, 
gan weithio gyda brandiau byd-eang fel Mercedes, Virgin Media, 
Elton John, Madonna, a Coca Cola.  Daeth ei weledigaeth greadigol 
a’i allu technegol at ei gilydd yn ei bartneriaeth gyda Craig Morrison 
pan fu’r ddau’n cyd-guraduro’r ŵyl celfyddydau digidol flynyddol, 
‘blinc’, o 2011-2013. 

Mae gan Joel nifer o flynyddoedd o brofiad o weithio gyda phobl 
ifanc ac mae wedi hwyluso prosiect ffilm i raglen flaenorol gan 
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engage Cymru, ‘Cyrraedd y Nod’, pan fu’n gweithio gyda phobl ifanc 
o Ysgol Dinas Bran, Llangollen, oedd mewn perygl o ymddieithrio 
oddi wrth addysg. 

Pobl Ifanc Roedd hwn yn grŵp sefydledig o bump o fechgyn a dwy ferch rhwng 
17-22 oed, oedd i gyd yn mynychu cwrs mynediad yng Ngholeg y 
Rhyl.  Roedd y bobl ifanc wedi ymddieithrio o ddysgu am nifer o 
resymau gan gynnwys peidio mwynhau’r cwrs roedden nhw’n ei 
ddilyn, teimlo nad oedd yn ‘iawn’ iddyn nhw, neu bryderon iechyd. 
Trefnwyd y cwrs mynediad gan y Gwasanaeth Ieuenctid i ailgynnau 
diddordeb y grŵp mewn addysg bellach a datblygu sgiliau sylfaenol 
ac allweddol. 

Er bod y Gwasanaeth Ieuenctid yn cyfarfod â’r grŵp yn wythnosol i 
hybu datblygiad hunanhyder a hunan-barch y bobl ifanc, y prosiect 
hwn oedd y tro cyntaf i’r grŵp ymgymryd yn ffurfiol â gweithgaredd 
creadigol, er bod un neu ddau o’r cyfranogwyr wedi gwneud 
rhywfaint o luniadu’n flaenorol. 

Dyddiadau’r 
Prosiect 

Saith sesiwn yng Ngholeg y Rhyl rhwng 16 Ebrill a 21 Mai 

Strand 
Momentum II 

Ymgysylltu Ieuenctid 16-18 (dau fachgen) 

Llwybrau at Hyfforddiant 18-24 (tri bachgen a dwy ferch – roedd un 
cyfranogwr yn 25 oed) 

Cymwysterau a 
Enillwyd 

Agored Cymru: Cwrs Blasu mewn Ffotograffiaeth 

Cod yr Uned: KJ1E3CY010, Lefel: Mynediad Tri, Gwerth Credyd: 1 

Llwyddodd pedwar o’r bobl ifanc o’r elfen ‘Llwybrau at Hyfforddiant’ 
(tri bachgen ac un ferch) i sicrhau’r cymhwyster. Ni fynychodd y lleill 
ddigon o sesiynau i gwblhau’r cwrs (sy’n galw am o leiaf 10 awr o 
astudio). 

Crynodeb o’r 
Prosiect 

Arweiniwyd prosiect Sir Ddinbych gan yr artist Joel Cockrill ac fe’i 
cynhaliwyd yng Ngholeg y Rhyl. Bu’n rhedeg dros chwe dydd Iau 
gyda grŵp sefydledig o bobl ifanc, ac enillodd pedwar ohonyn nhw 
lefel tri mynediad ar gwrs blasu Agored Cymru mewn ffotograffiaeth, 
oedd ymhell uwchlaw gofynion y cwrs. 

Bwriodd y grŵp i’r gwaith ar unwaith yn y sesiwn gyntaf: cael eu 
cyflwyno i’r holl syniadau oedd i’w cynnwys yn y prosiect fel oedd yn 
ofynnol ar gyfer Cymhwyster Agored, gan archwilio ffotograffiaeth / 
cyfansoddiad drwy ddarganfod a thrafod enghreifftiau mewn 
cylchgronau roedd yr artist wedi dod i’r sesiwn, gan ddechrau dysgu 
sut i ddefnyddio camera a lawrlwytho delweddau i gyfrifiadur ac 
ychwanegu eu delweddau cyntaf i grŵp ffotograffiaeth preifat ar 
Facebook. Cyflwynwyd y grŵp i ffocysu yn yr ail sesiwn, oedd yn 
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cynnwys trafodaeth am sut mae ein llygaid yn ffocysu a sut mae 
camera yn ffocysu. 

Yn ystod y prosiect cwblhawyd llyfrau gwaith y cwrs a chyfranogwyd 
mewn gweithgareddau ffotograffiaeth ychwanegol, gan ddysgu 
sgiliau golygu cynyddol fedrus a sgiliau effeithiau arbennig, a 
gwneud penderfyniadau creadigol am eu gwaith. 

Tyfodd sgiliau a hyder ymhlith y grŵp craidd wrth i’r prosiect fynd 
rhagddo, i’r pwynt lle’r oedd y bobl ifanc yn trafod sut y gallai sgiliau 
ffotograffiaeth drosglwyddo i feysydd eraill yn eu bywyd a 
chwblhaodd un person gais am swydd ar ddiwedd y sesiwn. 

“Roedd heddiw’n naid enfawr yn y defnydd o sgiliau a’r boddhad o 
weld canlyniad y golygu ffotograffig. Daeth [un o’r bechgyn], sef yr 
aelod tawelaf o’r grŵp, o’i gragen a chynhyrchu delweddau 
gwirioneddol ragorol gan ddefnyddio meddalwedd golygu 
ffotograffau. Sylwon ni fod hyn yn hwn i’w hyder, a thua diwedd y 
sesiwn, dechreuodd gwblhau cais am swydd ar-lein, oedd yn beth da 
iawn i’w weld.” (Artist Joel Cockrill) 

Gorffennodd y prosiect gydag arddangosfa o waith y bobl ifanc yng 
Ngholeg y Rhyl a digwyddiad dathlu i’r cyfranogwyr a’u ffrindiau a’u 
teuluoedd. 

Cyflawniadau’r 
Bobl Ifanc/ 
Llwyddiannau’r 
Prosiect  

• Llwyddodd pedwar o’r bobl ifanc i gyflawni eu cymhwyster Agored 
Cymru oedd ymhell uwchlaw gofynion y cwrs (roedd un o’r rhain 
dros 25 oed, felly nid yw wedi’i gynnwys yn y ffigurau prosiect 
terfynol). Nid oedd y tri chyfranogwr arall yn bresennol am ddigon 
o oriau i gwblhau’r cymhwyster, ond dysgodd bob un sgiliau 
ffotograffiaeth newydd. 

• Ymhlith y sgiliau digidol / TG a ddysgwyd oedd: defnyddio 
camera, defnyddio lensys gwahanol, trosglwyddo delweddau o 
gerdyn SD neu gofbin i gyfrifiadur, golygu ffotograffau yn 
defnyddio meddalwedd ar-lein am ddim (Pixlr), defnyddio storio 
ar-lein ar gyfer eu delweddau a defnyddio effeithiau arbennig. 

• Roedd sgiliau creadigol yn cynnwys cyfansoddi, penderfyniadau 
creadigol a pharatoi gwaith at arddangosfa. 

• Nodwyd gwelliannau mewn nifer o feysydd sgiliau meddal, gan 
gynnwys cymhelliant, hunanhyder, dyheadau a gwaith tîm. 

• Dangosodd y grŵp craidd ymrwymiad mawr i’r rhaglen: 
“Gweithiodd y cyfranogwyr i gyd drwy nifer o feysydd oedd yn 
anodd iddyn nhw heb roi’r gorau iddi na cholli diddordeb.” (Log yr 
artist Joel Cockrill) 

Heriau • Roedd cyfansoddiad y grŵp yn amrywio’n fawr, gyda phedwar 
cyfranogwr yn mynychu pob un neu’n agos i bob un o’r sesiynau 
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a thri’n dod i un neu ddau yn unig. Roedd hyn yn adlewyrchu’r 
ymddieithrio cyffredinol ymhlith y bobl ifanc a’r angen am y 
rhaglen, ond roedd yn anodd i’r artist, oedd yn gorfod helpu 
cyfranogwyr i ddal i fyny ar ôl colli sesiwn, a hefyd i’r bobl ifanc, 
gan fod dynameg y grŵp yn newid o sesiwn i sesiwn, gan 
ddibynnu ar bwy oedd yn bresennol. 

• Roedd y tywydd poeth yn ystod y prosiect yn ei gwneud hi’n 
anodd i’r bobl ifanc ganolbwyntio ar adegau. Cafodd hyn ei 
ddatrys drwy gymryd seibiannau mynych a sicrhau bod gan bawb 
ddiod. 

Ymarfer Da a 
Amlygwyd yn y 
Prosiect Hwn 

• Daeth cyfarfod cynllunio prosiect ar 9 Mawrth â’r tîm cyfan at ei 
gilydd (artist, cydlynydd y prosiect, gweithwyr ieuenctid, y coleg). 
Roedd hyn yn gyfle i’r artist ddeall anghenion a galluoedd y bobl 
ifanc a chynllunio’n unol â hynny. 

• Strwythurwyd y rhaglen i alluogi’r bobl ifanc i gyflawni eu 
cymhwyster Agored Cymru, ond roedd agwedd hyblyg gan yr 
artist-diwtor, gan lunio gweithgareddau o gwmpas diddordebau’r 
bobl ifanc a’u cynnwys mewn trafodaeth diwedd prosiect am yr 
hyn yr hoffen nhw ei archwilio mewn cwrs yn  y dyfodol. 

 

 
 

 

 

Credit: Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych 
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Credit: Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych 

Credit: Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



engage Cymru: Adroddiad Prosiect Momentum II 
 23 

Momentum II:  Trosolwg o’r Prosiectau Unigol 

Prosiect Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych ac Ysgol 
Uwchradd y Rhyl  

Partner 
Arweiniol 

 Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych 

Mae’r rhan fwyaf o waith y Gwasanaeth Celfyddydau yn ymwneud â 
phobl ifanc anodd eu cyrraedd.   

O fewn y prosiect hwn, nod y Gwasanaeth Celfyddydau oedd cynnig 
cymorth i bobl ifanc ddatblygu sgiliau creadigol, gan arwain at 
ddeilliannau dysgu caled a meddal i hybu eu dychweliad i addysg 
ffurfiol yn y pen draw. 

Roedd Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych yn wreiddiol 
wedi cynllunio ail brosiect Momentum gyda grŵp sefydledig o bobl 
ifanc hŷn (yn Llwybrau at Hyfforddiant 18-24). Yn anffodus ar fyr 
rybudd doedd yr artist ddim ar gael ac nid oedd modd cael neb yn ei 
le. Yn ffodus, daeth cyfle am brosiect arall, y tro hwn gydag Ysgol 
Uwchradd y Rhyl.  Gan ei fod yn cyd-fynd â chylch gorchwyl 
Momentum, cytunodd engage Cymru y gallai’r prosiect ddigwydd, er 
bod llai o sesiynau iddo na’r prosiectau eraill. 

Cysylltiadau Sian Fitzgerald, Swyddog Celfyddydau, Cyngor Sir Ddinbych 
(Rheolwr Prosiect cyffredinol)  sian.fitzgerald@denbighshire.gov.uk  

Sian Green, Cydlynydd Prosiect Celfyddydol (cydlynydd prosiect 
dydd i ddydd) 

Partneriaid 
Allanol 

Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych ac Ysgol Uwchradd y Rhyl  

Roedd y timau Celfyddydau a Gwasanaethau Ieuenctid wedi 
gweithio gyda’i gilydd o’r blaen, ac mae’r Gwasanaeth Ieuenctid ar 
hyn o bryd yn gweithio gydag Ysgol Uwchradd y Rhyl. 

Cysylltiadau Donna Jones, Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol 
donna.m.jones@denbighshire.gov.uk  

Artist Prosiect 

 

Andy Birch, Artist Graffiti  

Hyfforddodd Andy fel peintiwr/addurnwr ond datblygodd ddiddordeb 
mewn graffiti fel ffordd i gyflwyno delweddau cadarnhaol yn yr 
amgylchedd adeiledig i greu ymdeimlad o le ac atal pobl ifanc rhag 
creu delweddau negyddol, dinistriol. Mae wedi gweithio i Gyngor Sir 
Ddinbych ar nifer o gomisiynau graffiti dros y blynyddoedd diwethaf. 

Pobl Ifanc Roedd y cyfranogwyr i gyd yn ddisgyblion blwyddyn 9 (14 oed) o 
Ysgol Uwchradd y Rhyl y dynodwyd eu bod mewn perygl o 
ymddieithrio o addysg neu fynd i drwbl y tu allan i’r ysgol. 

Cymerodd naw o bobl ifanc ran yn y prosiect: pum merch, tri 
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bachgen ac un person yn ei ddynodi ei hun yn drawsrywiol. 

Dyddiadau’r 
Prosiect 

Cynhaliwyd y prosiect dros ddau ddiwrnod llawn ar 6 a 7 Gorffennaf 
2015. 

Strand 
Momentum II 

Ymyriadau Cynnar 11-16    

Cymwysterau a 
Enillwyd 

Agored Cymru: Creu Graffiti fel Celf Stryd 

Cod yr Uned: JB41CY002, Lefel: Un, Gwerth Credyd: 1 

Er mwyn cwblhau’r cwrs, roedd rhaid i’r bobl ifanc wybod ymhle 
mae’n gyfreithiol i greu graffiti, ac amlinellu canlyniadau creu graffiti 
anghyfreithlon. Roedd angen iddyn nhw allu cynhyrchu llythrennau 
graffiti, dynodi ffontiau addas a chanllawiau lluniadu i greu gair. Yn 
olaf roedd angen creu cynllun graffiti ar gyfer celf stryd i gynnwys 
llythrennau mawr a bach ac effeithiau 3D, gan gynnwys cysgodi, 
persbectif a ffynonellau golau. Aseswyd y bobl ifanc ar ddarn 
gorffenedig o gelf graffiti.3 

Crynodeb o’r 
Prosiect 

Gweithiodd y disgyblion gydag Andy Birch i greu byrddau a fydd yn 
cael eu codi yn adeilad newydd eu hysgol. Mae’r pedwar bwrdd yn 
cynrychioli enwau Tai newydd yr ysgol - a enwir ar ôl cymeriadau 
chwedlonol Cymreig: Rhiannon, Llyr, Arianrhod a Gofannon.  
Trafododd y grŵp syniadau am y themâu/elfennau a gynrychiolir gan 
bob cymeriad. 

Aeth y ddau ddiwrnod ymarferol yn eithriadol o dda gyda’r grŵp yn 
dangos brwdfrydedd yn y gwaith. Diwedd y prosiect oedd gwibdaith i 
Lerpwl i ymweld ag oriel Tate Lerpwl. 

Roedd y Gwasanaeth Ieuenctid wedi nodi bod gan y bobl ifanc 
hunan-barch isel a’u bod mewn perygl o fod yn NEET (ddim mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant). Gweithiodd y Gwasanaeth 
Ieuenctid gyda phob person ifanc i gwblhau’r ffurflenni pellter a 
deithiwyd felly aseswyd y gwelliannau ar gyfer y prosiect hwn gan y 
bobl ifanc eu hunain. 

Cyflawniadau’r 
Bobl Ifanc/ 
Llwyddiannau’r 
Prosiect  

• Mae’r naw cyfranogwr wedi’u cyflwyno ar gyfer y cymhwyster 
Agored Cymru a disgwylir i bob un ei gyflawni. 

Heriau • Lluniwyd y prosiect hwn ar fyr rybudd oherwydd amgylchiadau 
annisgwyl gyda’r prosiect a gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer y 
rownd Momentum hon. Serch hynny roedd y gweithiwr ieuenctid 
yn gallu trefnu’r berthynas gyda’r ysgol uwchradd gan ganiatáu’r 

                                                 
3 http://agored.cymru/Units-and-Qualifications/Unit/CDE821  
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gweithdy deuddydd a’r ymweliad â Lerpwl.  

Ymarfer Da a 
Amlygwyd yn y 
Prosiect Hwn 

• Helpodd y bartneriaeth sefydledig gyda’r Gwasanaeth Ieuenctidi  
greu perthynas newydd gydag Ysgol Uwchradd y Rhyl. 

• Hyblygrwydd a pharodrwydd i addasu ar ran yr holl dîm i alluogi’r 
prosiect i ddigwydd ar fyr rybudd. 
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Credit: Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych 

Credit: Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych 
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Momentum II:  Trosolwg o’r Prosiectau Unigol 

Ffotogallery, Penarth a Bespoke Education 
 

Partner 
Arweiniol 

Ffotogallery, Caerdydd a Phenarth 

Ffotogallery yw’r asiantaeth datblygu genedlaethol ar gyfer 
ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng Nghymru. 

Nod Ffotogallery wrth gyfranogi yn Momentum oedd ymgysylltu’n 
llawnach gyda Gwobr y Celfyddydau, yr hoffai ei gynnwys yn ei waith 
gyda phobl ifanc. Drwy Momentum roedd Ffotogallery’n gallu cynnig 
hyfforddiant i aelod o staff ac artist prosiect, yn ogystal â bod o fudd 
i’r bobl ifanc. 

Cysylltiadau Lisa Edgar, Pennaeth Addysg (rheolwr prosiect) 

Clare Charles, Swyddog Addysg (cydlynydd prosiect)  

Partneriaid 
Allanol 

Bespoke Education 

Asiantaeth annibynnol yw Bespoke sy’n gweithio gyda phlant rhwng 
7 a 16 oed, gyda’r mwyafrif wedi cael profiadau negyddol mewn 
ysgolion prif ffrwd. Mae gan lawer o’i phobl ifanc rai anawsterau 
Emosiynol ac Ymddygiadol ysgafn (EBD), ac mae rhai ar y 
Sbectrwm Awtistig (ASD, Asperger’s, neu ADHD). 

Nod Bespoke ar gyfer y prosiect oedd darparu cyflwyniad i’r 
celfyddydau gweledol, y byddai’n gallu adeiladu arno yn y dyfodol. 
Gobaith Bespoke oedd y byddai’r bobl ifanc yn cynyddu o ran 
hunanymwybyddiaeth a hyder, ac yn deall mwy am rôl creadigrwydd 
yn eu bywydau bob dydd. 

Cysylltiadau Eamonn Ellaway, Cyfarwyddwr, Bespoke Education 

Ar ddiwedd y prosiect, dywedodd Mr Ellaway, cyn brifathro: “Hoffwn 
pe bawn i wedi dod o hyd i [brosiectau celf weledol i bobl ifanc anodd 
eu cyrraedd] yn gynt … o bersbectif addysgol mae mor bwysig fod 
celf yn cael ei gweld fel rhywbeth sy’n perthyn iddyn nhw ac yn rhan 
fawr o fywyd yn gyffredinol. Anhygoel o werthfawr i fy math i o 
sefydliad – ond dylai fod felly i bawb.” 

Artist Prosiect Heloise Godfrey-Talbot 

Mae gwaith Heloise wedi’i wreiddio mewn pobl a chymunedau: 

“Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y corff fel ffocws ar gyfer 
naratifau, gan arsylwi ymddygiad dynol ar yr ymylon. Mae fy ngwaith 
bob amser yn cael ei arwain gan ymchwil, ac rwy’n gweithio gyda 
phobl dros gyfnod o amser. Rwyf i wedi gwneud gwaith yn archwilio’r 
berthynas breifat rhwng cleient a thriniwr gwallt, y perfformiwr yn 
cynhesu’n dawel o flaen sioe a natur gerddorol cyfathrebu di-eiriau 
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mewn unigolion gydag Awtistiaeth.” (o wefan yr artist ) 

Clare Charles 

Rheolodd Clare y prosiect ar ran Ffotogallery a chyd-arwain sesiynau 
gyda Heloise. 

Pobl Ifanc Cyfranogodd saith o bobl ifanc (chwe bachgen ac un ferch) rhwng 11 
a 16 oed yn y prosiect. Roedd pum bachgen yn aelodau craidd ac 
ymunodd dau berson ifanc tua’r diwedd gan fynychu tair a dwy 
sesiwn yr un.  

Dyddiadau’r 
Prosiect 

10 sesiwn dros 15 wythnos rhwng 20 Mawrth a 26 Mehefin 2015 

Strand 
Momentum II 

Ymyriadau Cynnar 11-16 oed 

Cymwysterau a 
Enillwyd 

Enillodd pum cyfranogwr Gwobr y Celfyddydau ar lefel Archwilio  

Crynodeb o’r 
Prosiect 

Cyflwynodd y prosiect hwn amrywiaeth eang o gyfryngau, gan 
gynnwys ffotograffiaeth, sain, lluniadu, collage, paentio a cherflunio. 
O’r dechrau roedd y bechgyn yn gwybod eu bod yn gweithio at 
gymhwyster ac arddangosfa, ac roedden nhw’n gadarnhaol am y 
ddau beth. 

Anogodd yr artistiaid y bechgyn i archwilio gwahanol ffurfiau celf ac 
yna canolbwyntio ar un neu ddau oedd o ddiddordeb iddyn nhw. 
Gosodwyd y gwaith yn ei gyd-destun drwyddi draw, gan gyfeirio at 
artistiaid hanesyddol a chyfoes, oedd o gymorth i’r bechgyn 
ddatblygu gwybodaeth am hanes celf a dealltwriaeth o’r broses 
greadigol. 

Ymwelodd y grŵp â Ffotogallery ym Mhenarth, lle buon nhw’n gweld 
ac yn trafod yr arddangosfa a hefyd recordio cyfweliad gyda’r 
Swyddog Arddangosfeydd. Roedd hyn yn cynnwys ysgrifennu 
cwestiynau o flaen llaw, deall sut i ddefnyddio camerâu a chyfarpar 
recordio a rhannu rolau: 

 “Gweithiodd y tri bachgen yn dda gyda’i gilydd fel ‘tîm cyfweld’. 
Dysgon nhw sut i wneud i bobl deimlo’n gyfforddus ac roedden nhw’n 
gefnogol i’w gilydd wrth ddefnyddio’r cyfarpar.”  (Log yr Artist) 

Ar ail ymweliad cyfwelodd y grŵp â chyfarwyddwr yr oriel – hefyd 
cyfwelon nhw â’i gilydd ar gyfer yr arddangosfa derfynol. Dangosodd 
bob un ymdeimlad cynyddol o hunanhyder gan fwynhau’r 
gweithgareddau. 

Cynhaliwyd yr arddangosfa derfynol mewn bar coffi lleol (ac enwog) 
yng Nghaerdydd, A Shot in the Dark.  Aeth y bobl ifanc â’u gwaith 
yno, ei osod, croesawu ymwelwyr i’r arddangosfa a thrafod eu 
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gwaith. “Gweithiodd pob un yn galed iawn i gael y sioe yn barod ac 
roedden nhw’n amlwg yn falch gyda’r canlyniadau.” (Log yr Artist)  
Gorffennodd y prosiect gyda pharti yn Bespoke. 

Cyflawniadau’r 
Bobl Ifanc/ 
Llwyddiannau’r 
Prosiect  

• Cyflawnodd pump o’r cyfranogwyr Wobr y Celfyddydau ar lefel 
Archwilio  

• Dangosodd pedwar o blith y pump yn y grŵp craidd gynnydd da 
mewn sgiliau cymdeithasol, yn fwyaf arbennig mewn gwaith tîm, 
cymhelliant, hunanhyder, codi dyheadau a chreadigrwydd 

• Siaradodd y bobl ifanc a ymwelodd â Ffotogallery â staff yr oriel 
yn hyderus 

Heriau • Dyma’r unig brosiect Momentum lle’r oedd oriel yn gweithio gyda 
phartner newydd. Nid oedd darpariaeth celf gyfredol o fewn 
rhaglen y bobl ifanc, ac ychydig iawn o ymwybyddiaeth o 
fuddiannau cadarnhaol yn sgil ymgysylltu pobl ifanc â chelf ac 
artistiaid. Arweiniodd hyn at rai anawsterau, gyda dwy sesiwn yn 
cael eu canslo neu eu haildrefnu gydag ychydig iawn o rybudd, a 
chyfathrebu trafferthus. Datryswyd hyn wrth i’r prosiect fynd 
rhagddo ac wrth i’r partner ddod i sylweddoli’r effaith gadarnhaol 
ar y cyfranogwyr. 

• Oherwydd natur hyblyg rhaglen Bespoke, roedd maint y grŵp yn 
amrywio yn ystod y prosiect. Yn ffodus roedd Ffotogallery yn 
ymwybodol o hyn ac yn gallu ymdopi â grŵp newidiol.  

Ymarfer Da a 
Amlygwyd yn y 
Prosiect Hwn 

• Roedd gweithio mewn tîm wrth arwain y sesiynau gyda dau artist 
prosiect yn golygu bod y cyfranogwyr yn gallu cael cymorth a 
sylw unigol pan oedd angen. 

• Datblygodd y prosiect ddiddordebau’r bobl ifanc: archwiliwyd 
amrywiaeth eang o gyfryngau ac yna fe’u hanogwyd i weithio 
gyda’r un oedd o ddiddordeb mwyaf iddyn nhw.  
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Astudiaeth 
Achos:  Taith 
Greg 

Mae hunan-barch Greg yn isel: mae ‘meddyliau negyddol’ yn amharu 
ar ei allu i weithio gyda phobl eraill a mynychu ysgol brif ffrwd. Nid 
oedd wedi ymwneud â’r celfyddydau gweledol yn y gorffennol ac 
roedd yn meddwl am luniadu fel gwaith (e.e. dylunio technegol neu 
wneud mapiau), nid fel gweithgaredd creadigol. Er iddo ddangos 
diddordeb yn y sesiynau cyntaf, nid oedd yn hyderus yn ei allu gan 
ddweud ‘dwyf i ddim yn gallu tynnu llun’. 

Yn ystod yr ymweliad â’r oriel, roedd Greg yn ei chael yn anodd 
trafod y ffotograffau yn yr arddangosfa ar y dechrau, ‘ond gyda 
chefnogaeth staff a myfyrwyr eraill roedd yn gallu sylweddoli bod ei 
syniadau am le yn bwysig iawn mewn gwirionedd.” (Log yr Artist) 

Drwy gydol y prosiect archwiliodd Greg wahanol ffurfiau celfyddydol 
a datblygodd ddiddordeb mewn lluniadu, gan sylweddoli nad oedd 
rhad iddo fod yn gynrychioliadol. Gwellodd ei sgiliau celf a hefyd 
daeth i fwynhau’r ‘llanast’ o ddeunyddiau (fel ewyn oedd yn ehangu i 
greu cerflun dros armatwr) a deall nad yw artist bob amser yn gallu 
rheoli’r gwaith. 

Parhaodd ei ddealltwriaeth o rôl celf mewn bywyd bob dydd i 
ddatblygu: “Roedd [llyfr log Greg] yn… eithaf negyddol amdano fe ei 
hun gan ddweud pethau fel ‘Mae’n gwneud pethau’n anghywir yn 
aml’ arno. Siaradon ni am sut gall celf ganiatáu i ni fynegi rhannau 
penodol ohonom ni ein hunain gan gynnwys ofnau ac amheuon. 
Roedd staff Bespoke yn teimlo bod y lluniadu’n therapiwtig iddo a 
dangosodd ddiddordeb mewn lluniadu ac ysgrifennu “Greg’s brain”. 
(Log yr Artist) 

Gwellodd gallu Greg i ganolbwyntio yn ystod y prosiect:  

“Dangosodd [Greg], sy’n cael anhawster canolbwyntio am gyfnod hir, 
amynedd a phenderfyniad wrth wneud ei ddarlun enfawr. Roedd yr 
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holl staff yn syn i’w weld yn parhau mor hir i weithio ar un 
gweithgaredd.” (Log yr Artist) 

Roedd pennaeth Bespoke yn teimlo bod y prosiect yn datblygu 
dyheadau Greg a’i awydd i lwyddo mewn bywyd: “[Mae Greg] yn 
raddol yn chwalu wal ei natur negyddol o ran perthynas â 
chymheiriaid … mae [ei allu i] weithio fel rhan o dîm wedi cynnyddu - 
roedd y prosiect yn ‘tynnu pawb at ei gilydd’.” 

Er bod Greg yn dal i gael meddyliau tywyll sy’n ei boeni, mae ei 
bennaeth yn teimlo mai fe oedd y cyfranogwr a ‘deithiodd bellaf’: 
“mae syniadau negyddol amdano ef ei hun (yn dal i fod) ‘allan yna’, 
roedd yn gallu derbyn canmoliaeth heb ymateb yn negyddol … roedd 
bellach yn ‘cool’ [i dderbyn canmoliaeth]!” 

 

Credit: Ffotogallery 



engage Cymru: Adroddiad Prosiect Momentum II 
 32 

Credit: Ffotogallery 

Credit: Ffotogallery 
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Momentum II:  Trosolwg o’r Prosiectau Unigol 

Oriel Myrddin a Chanolfan Y Gors, Caerfyrddin 
 

Partner 
Arweiniol 

Oriel Myrddin, Caerfyrddin 

Cysylltiadau Mary Sikkel, Rheolwr Prosiect (hunangyflogedig) 

Seren Stacey, Cydlynydd Addysg Cymunedol – cyswllt yr oriel: 
SStacey@carmarthenshire.gov.uk 

Partner Allanol Uned cyfeirio dydd yw Canolfan y Gors i bobl ifanc sydd â 
phroblemau emosiynol sy’n eu hatal rhag ymdopi neu ddysgu mewn 
ysgol prif ffrwd. Er enghraifft, gallai fod problemau gartref, gallai’r 
bobl ifanc fod wedi colli ysgol a methu ymdopi mewn ysgol brif ffrwd, 
gallen nhw fod yn brin o hyder. 

Mae Canolfan y Gors ar yr un safle ag Ysgol Rhydygors, partner 
prosiect arall Oriel Myrddin ond nid oes unrhyw gyswllt rhwng y 
disgyblion yn y ddwy uned. 

Cysylltiadau Louise Morgan, Athrawes Celf 

Mae Louise wedi cyfranogi mewn nifer o brosiectau gydag Oriel 
Myrddin, gan gynnwys Cyrraedd y Nod a rownd gyntaf Momentum.  
Mae hi wedi hyfforddi’n Ymgynghorydd Gwobr y Celfyddydau. 

“Mae prosiect Momentum yn gweithredu ei hud ar ddwy ochr yr 
ysgol. Unwaith eto mae wedi profi’n arf pwerus i gadw diddordeb 
dysgwyr a’u cael i barhau i fynychu.” (Athrawes: Louise Morgan) 

Artist Prosiect Becky Adams 

Mae Becky yn ymarferwr crefft uchel ei pharch sydd â diddordeb 
arbennig yn y berthynas rhwng pwyth a thestun neu ‘edefyn naratif’. 
Mae’n brofiadol yn gweithio mewn lleoliadau addysg a chymunedol. 
Mae Becky yn ymgorffori ei gwaith drwy ei hymarweddiad a’i 
hagwedd sy’n annwyl, meddylgar a charedig. 

Pobl Ifanc Cyfranogodd pedair merch a dau fachgen 14-16 yn y prosiect.  
Roedd dwy o’r merched wedi bod yn rhan o rownd gyntaf 
Momentum.   

Dyddiadau’r 
Prosiect 

Tri diwrnod llawn (9am – 3pm) ym  mis Mawrth ac Ebrill 2015 – 
cynhaliwyd y sesiynau yn yr ysgol  

Strand 
Momentum II 

Ymyriadau Cynnar 11-16 

Cymhwyster   Gwobr y Celfyddydau ar lefel Archwilio  
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Crynodeb o’r 
Prosiect 

Trefnodd Oriel Myrddin ddau brosiect Momentum gyda gwahanol 
ysgolion ond yr un pwynt cyswllt – athrawes ysbrydoledig sy’n gwbl 
gefnogol i’w myfyrwyr wrth ddysgu ac ymgysylltu drwy’r celfyddydau 
gweledol. 

Yn y prosiect hwn, bu chwe myfyriwr o Ganolfan y Gors yn gweithio 
gyda’r artist Becky Adams ar brosiect i greu a gwneud eu ‘llyfrau 
gobeithiol’ eu hunain. 

Roedd y sesiwn gyntaf yn cyflwyno gwaith Becky ac yn cynnig cyfle 
i’r bobl ifanc edrych ar lyfrau braslunio. Anogwyd pob myfyriwr i 
ddweud ei stori drwy gyfres o gwestiynau fel ble oedd eu hoff le, cân 
a thaith. Cafodd y rhain eu dehongli mewn amrywiaeth o gyfryngau 
a’u hymgorffori mewn llyfr artist. 

“Roeddwn i’n awyddus i hyrwyddo’r syniad bod gan bob un ohonon 
ni stori i’w hadrodd, gan annog hyn gyda chwestiynau perthnasol i 
bawb – hoff lefydd i ymweld â nhw neu deithiau i’w cymryd. Dyma 
oedd y ‘ffordd i mewn’ i ddarganfod eu diddordebau a gweld beth y 
gellid ei fynegi yn y gwaith celf terfynol.” (Artist Becky Adams) 

Cyflwynwyd y bobl ifanc i bwytho, collage ac argraffu stamp rwber, 
gan ddechrau gwneud tudalennau ar gyfer y llyfrau. Mwyhaodd pawb 
ddefnyddio’r peiriant gwnïo a hefyd defnyddio iPads i gofnodi eu 
syniadau. 

Cyflawniadau’r 
Bobl Ifanc/ 
Llwyddiannau’r 
Prosiect  

• Cwblhaodd y grŵp eu gwaith ar lefel Archwilio Gwobr y 
Celfyddydau gyda’r athrawes yn ôl yn yr ysgol 

• Mae un o’r merched wedi dewis gwneud celf TGAU o ganlyniad i 
gyfranogi yn y rhaglen 

Heriau • Dim byd sylweddol – prosiect syml wedi’i drefnu’n dda o fewn 
partneriaeth gref, sefydledig 

Ymarfer Da a 
Amlygwyd yn y 
Prosiect Hwn 

• Cwblhawyd prosiect y Ganolfan mewn tri diwrnod: digon hir i 
ennyn diddordeb y bobl ifanc a chaniatáu iddyn nhw ddatblygu 
sgiliau newydd, ond digon byr fel nad oedd diddordeb yn pylu ac 
roedd y bobl ifanc yn gallu cwblhau’r prosiect yn gymharol gyflym 

• Roedd awyrgylch ‘stiwdio’ yn y prosiect yn cynorthwyo’r ysgol i 
wneud corff o waith at TGAU celf y disgyblion  
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Astudiaeth 
Achos:   

Taith Adela – 
Oriel o bethau 
prydferth 

O fewn prosiect Momentum dangosodd Adela welliannau sylweddol 
yn nifer o’r meysydd sgiliau meddal: 
gwella ei sgiliau celf, perthynas gyda 
chymheiriaid, cymhelliant, gallu i 
ganolbwyntio, gwydnwch, hunanhyder a 
hunan-barch. Mae’r astudiaeth achos 
hon wedi’i chymryd o nodiadau prosiect 
yr athrawes Louise Morgan a’r artist 
Becky Adams (Becky mewn italig):  
“Dangosodd Adela ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect, 
oedd yn annisgwyl a chadarnhaol iawn. Ar y dechrau ymunodd â’r 
grŵp i arsylwi a chafodd ei swyno gan waith Becky. Gofynnodd i 
ymuno â’r grŵp a chytunodd [Becky] ac ar unwaith dechreuodd greu 
llyfrau cymhleth iawn. 

Ychydig iawn o gyswllt sydd gan Adela gyda’i chymheiriaid ar hyn o 
bryd. Mae hyn yn datblygu’n raddol ac erbyn hyn mae’n cysylltu â 
grŵp dethol o ddisgyblion. Roedd y prosiect yn gyfle i Adela weithio 
ochr yn ochr â’i chymheiriaid heb bwysau. Bu’n arsylwi a rhoi cynnig 
ar dechnegau newydd gan gynnwys peiriant gwnïo am y tro cyntaf. 

“Ac yn olaf, mae Adela yn ffynnu! Mae ei lefelau canolbwyntio yn 
eithriadol - mae’n ymroi yn llwyr i greu llyfrau bach bendigedig. 
Cynheswyd fy nghalon pan ddechreuodd siarad ychydig gyda fi. 
Erbyn diwedd y sesiwn roedd hefyd wedi gadael ei desg yn y gornel i 
gael golwg ar y peiriant gwnïo. Rwyf i wedi gofyn iddi a hoffai gael tro 
arno yr wythnos nesaf, a chefais wên fach. Dyma yw ymgyrch yr 
wythnos nesaf!” (Log yr Artist) 

Gweithiodd Adela gyda lefel uchel o ganolbwyntio a chymhelliant. 
Roedd ei medrusrwydd a’i sylw i fanylion yn werth eu gweld. Creodd 
nifer o lyfrau bach, wedi’u haddurno a’u gorffen i safon uchel iawn. 

Roedd dull Becky o weithio’n gweddu anghenion a diddordebau 
Adela i’r dim. Roedd yn bleser gweld Adela’n gwneud penderfyniad 
heb gymorth a chynhyrchu gwaith rhyfeddol o brydferth.  

Mae’r prosiect llyfrau wedi cynnig arweiniad creadigol newydd i 
Adela ac mae’n dal i’w ddatblygu, yn y dosbarth a gartref. 

Yn amlwg mae angen i Adela agor ei horiel ei hun o bethau prydferth 
- mae ganddi'r fath amynedd a sylw i fanylion! Roeddwn wrth fy 
modd ein bod ni’n gallu siarad â’n gilydd, yn enwedig gan ei bod 
wedi bod mor dawel (ond yn dangos diddordeb) yn gynt yn y 
prosiect.” (Log yr Artist) 
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Momentum II:  Trosolwg o’r Prosiectau Unigol 

Oriel Myrddin ac Ysgol Rhydygors, Caerfyrddin 
 

Partner 
Arweiniol 

Oriel Myrddin, Caerfyrddin 

Cysylltiadau Mary Sikkel, Rheolwr Prosiect (hunangyflogedig) 

Seren Stacey, Cydlynydd Addysg Cymunedol – cyswllt yr oriel: 
SStacey@carmarthenshire.gov.uk  

Partneriaid 
Allanol 

Ysgol Rhydygors, Caerfyrddin, ysgol breswyl i bobl ifanc ag 
Anawsterau Emosiynol ac Ymddygiadol (EBD) 

Cyswllt Louise Morgan, Athrawes Celf 

Mae Louise wedi cyfranogi mewn nifer o brosiectau gydag Oriel 
Myrddin, gan gynnwys Cyrraedd y Nod a rownd gyntaf Momentum.  
Mae hi wedi hyfforddi’n Ymgynghorydd Gwobr y Celfyddydau ac 
wedi ymwreiddio Gwobr y Celfyddydau yn ei hysgol. 

“Mae prosiect Momentum yn gweithredu ei hud ar ddwy ochr yr 
ysgol. Unwaith eto mae wedi profi’n arf pwerus i gadw diddordeb 
dysgwyr a’u cael i barhau i fynychu.” (Athrawes: Louise Morgan) 

Artist Prosiect Angharad Pearce Jones, Artist a Gof 

Mae Angharad yn artist Cymreig cyfredol uchel ei pharch, gyda 
hanes sylweddol o arddangos, gan gynnwys sioe unigol yn Oriel 
Myrddin yn 2015.  Mae’n brofiadol iawn yn cyflwyno prosiectau 
addysg a chymunedol ar draws Cymru. Mae ei harbenigedd i’w weld 
wrth gyfuno sgiliau gof ymarferol yn sensitif gyda phroses greadigol 
creu celf i ennyn diddordeb pobl ifanc agored i niwed. 

Pobl Ifanc Tri bachgen 14, 15 ac 16 oed, yr oedd un wedi cyfranogi mewn 
prosiect engage Cymru o’r blaen 

Dyddiadau’r 
Prosiect 

Saith sesiwn rhwng 18 Mawrth a 9 Gorffennaf 2015.  Roedd y 
sesiynau’n para 4.5 awr ac fe’u cynhaliwyd yn yr ysgol ac yng ngefail 
Angharad. 

Strand 
Momentum II 

Ymyriadau Cynnar 11-16 

Cymhwyster Gwobr y Celfyddydau ar lefel Archwilio (un) ac Efydd (dau)  

Crynodeb o’r 
Prosiect 

Rhedodd Oriel Myrddin ddau brosiect Momentum. Yn y prosiect 
hirach hwn, bu tri bachgen o Ysgol Rhydygors yn gweithio gyda’r 
artist gof Angharad Pearce Jones ar brosiect cerflunio. Roedd un o’r 
bechgyn wedi cymryd rhan mewn prosiect blaenorol gydag 
Angharad a dechreuodd y prosiect gyda phrofiad gwaith yn ei 
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harddangosfa yn Oriel Myrddin.   

Brîff y bechgyn oedd gwneud darn o waith ar gyfer ardal ‘ddiflas’ o’r 
ysgol – cwrt bach y tu allan i’r ffreutur. Dewison nhw wneud cerflun 
mawr o gyllell, fforc a llwy (gyda’r olaf yn fainc hefyd). Cynlluniodd a 
gweithiodd pob bachgen ar un darn, ond roedd rhaid iddyn nhw 
weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod yr arddull a’r raddfa’n debyg. 

Mae’r gwaith bellach wedi’i osod yn yr ysgol ac mae’r bechgyn yn 
hynod o falch ohono. 

“Roedd gweithio yn yr efail yn wych. Fyddwn i’n treulio pob dydd yna 
tawn i’n cael.” (Joe, Prosiect Oriel Myrddin / Rhydygors) 

Cyflawniadau’r 
Bobl Ifanc/ 
Llwyddiannau’r 
Prosiect  

• Ymwelodd bechgyn Rhydygors â’u coleg lleol o ganlyniad i 
gyfranogi yn y prosiect; mae eu hathrawes yn bwriadu datblygu’r 
berthynas hon ar gyfer y myfyrwyr mwy abl: 

“Cawsom ni amser gwych yn y coleg heddiw. Fyddwn i wedi gallu 
gadael Owen yna - roedd yn ei elfen. Gwnaeth y staff … i’n pobl 
ifanc ni deimlo bod croeso iddyn nhw a’u bod yn bwysig. Roedd 
yn bleser eu gweld nhw’n ymateb mor dda i’r profiad. Roedd y tri 
llanc Momentum yn amlwg yn falch o’u gwaith gyda’r prosiect gan 
arwain y ffordd gyda chwestiynau a hyder cyffredinol …” 
(Athrawes Louise Morgan) 

“Mae Prosiect Momentum wedi fy helpu i benderfynu beth hoffwn 
i ei wneud o ran profiad gwaith. Dyma’r profiad gorau i mi ei gael 
mewn unrhyw ysgol.”  (Carl, Prosiect Oriel Myrddin / Rhydygors) 

• Cwblhaodd un o’r bechgyn, oedd wedi cyfranogi yn y Momentum 
cyntaf, brofiad gwaith yn yr oriel, gan arwain o fewn y prosiect 
newydd ac mae wedi’i dderbyn ar gwrs coleg i astudio celf ac yn 
gobeithio mynd ymlaen i astudio cerflunio pan fydd yn 18. Mae 
hefyd wedi sicrhau gradd A Celf TGAU sy’n rhywbeth na fyddai 
neb wedi’i ragweld ar ddechrau’r prosiect Momentum cyntaf yr 
oedd yn rhan ohono (gweler yr astudiaeth achos). 

Heriau • Dim byd sylweddol - prosiect syml a drefnwyd yn dda gyda 
phartneriaeth gref, sefydledig 

Ymarfer Da a 
Amlygwyd yn y 
Prosiect Hwn 

• Roedd gweithio gyda phartner sefydledig yn golygu y gallai’r 
prosiect fwrw iddi ar unwaith, gan fod pawb yn adnabod ac yn 
cefnogi gwaith ac ymarfer ei gilydd 

• Datblygodd y prosiect y diddordeb mewn gwaith gof a 
ddechreuodd yn y prosiect blaenorol 

Astudiaeth 
Achos:  Taith 
Owen – Ymlaen 

“Dwyf i ddim yn siŵr ydw i wedi rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am 
Owen.  Enillodd radd A TGAU ac mae nawr mewn addysg bellach yn 
astudio Celf a Dylunio yng Ngholeg Sir Gar.  Ei fwriad yw cwblhau 
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â’i yrfa dwy flynedd yn y coleg ac yna mynychu Ysgol Gelf Sir Gaerfyrddin i 
astudio Cerflunwaith 3D.” (Louise Morgan, athrawes, Rhydygors) 

“I fi roedd prosiect Momentum yn daith aeth â fi i lefydd na fyddwn i 
byth wedi mynd iddyn nhw gydag unrhyw bwnc arall. Roedd yn 
agoriad llygad i ddysgu mwy ynglŷn â phwy ydw i a fyddwn i ddim yn 
newid y profiad am unrhyw beth.☺” (Owen, Ysgol Rhydygors 2015) 

“Heb amheuaeth elwodd [Owen] yn rhyfeddol o gael bod yn rhan o’r 
ddau brosiect (Momentum).” (Mary Sikkel, Rheolwr Prosiect Oriel 
Myrddin) 

Taith Owen yw’r fwyaf nodedig mewn dwy flynedd o brosiectau 
Momentum engage Cymru: tystiolaeth bwerus o werth ymgysylltu 
estynedig yn y celfyddydau gyda phobl ifanc anodd eu cyrraedd. 
Cyfranogodd yn y prosiect Momentum cyntaf yn 2014 pan oedd ym 
mlwyddyn 12 Ysgol Rhydygors, Caerfyrddin, ysgol breswyl i bobl 
ifanc ag Anawsterau Emosiynol ac Ymddygiadol. Enillodd 
gymhwyster Archwilio Gwobr y Celfyddydau yn ystod y prosiect 
cyntaf, dechreuodd fagu diddordeb mewn celf a gwaith metel, a 
dangosodd welliant mewn ystod o ddeilliannau meddal a chaled. 

Dechreuodd ar y prosiect Momentum newydd gydag wythnos o 
brofiad gwaith yn Oriel Myrddin, yn helpu’r artist Angharad Pearce 
Jones i osod ei harddangosfa, ‘Y Pram yn y Cyntedd’. Yn ystod y 
prosiect cyflawnodd lefel Efydd Gwobr y Celfyddydau, bu’n mentora’r 
ddau ddysgwr iau a gweithio fel cynorthwyydd i Angharad.  Roedd 
hyn yn gam sylweddol ymlaen ac yn adeiladu ar ei lwyddiant 
blaenorol gyda Momentum.    

“Roedd gweithio unwaith eto gydag Angharad yn hynod o werthfawr i 
Owen. Mae ei set sgiliau cerflunio metel wedi gwella’n ddramatig ac 
mae hyn wedi grymuso Owen i ymgymryd â rôl mentor i’r ddau 
ddisgybl iau. Roedd yn ganolog i’r broses ddylunio gychwynnol ac 
mae hyn wedi caniatáu i’r grŵp weithio’n effeithiol ac yn gynhyrchiol 
gydag arweiniad cryf …   

Mae Owen wedi dangos ei fod wedi symud ymlaen yn fawr o ran ei 
allu i gynnal darn o waith hyd at y canlyniad terfynol. Roedd ganddo 
dasgau cymhleth iawn i’w cwblhau yn yr efail ac fe wnaeth hynny’n 
hyderus. Daeth yn amlwg ei fod yn gweld mai ei rôl a’i gyfrifoldeb 
oedd fel cynorthwyydd i Angharad ac nid disgybl.”  (Athrawes Louise 
Morgan) 

Ar ddiwedd y prosiect cyflawnodd Owen A yn ei gymhwyster Celf 
TGAU, “annirnadwy” cyn cyfranogi yn Momentum.  Gwnaeth y 
safonwr allanol sylwadau ar safon uchel portffolio Owen ac yn 
arbennig cyfeiriodd at ei waith gydag artistiaid lleol. 

Erbyn hyn mae Owen wedi’i dderbyn yn y coleg addysg bellach lle 
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Credit: Oriel Myrddin 

bydd yn parhau â’i astudiaethau ôl-16 mewn Celf a Dylunio. Hefyd 
aeth ar ymweliad i adran cerflunio Coleg Celf Caerfyrddin sydd wedi 
cynnig cyfeiriad clir iddo yn ei lwybr dysgu: cwblhau cwrs sylfaen yn 
y coleg lleol a pharhau â’i astudiaethau cerflunio ar lefel gradd. 

“Mae wedi bod yn bleser gweld y person ifanc hwn yn dod o hyd i’w 
gyfeiriad a chydio mewn cyfleoedd gyda’r fath frwdfrydedd.” 
(Athrawes Louise Morgan) 
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Atodiad I 

Momentum ac Ysgol Rhydygors – adborth yr athrawes Louise 
Morgan 

Louise Morgan yw athrawes Celf a Dylunio Ysgol Arbennig Rhydygors sydd â 
chymysgedd o ddisgyblion dydd a phreswyl ar draws Cyfnodau Allweddol 2, 3 a 4. 
Mae’r ysgol yn lleoliad ESBD, yn darparu ar gyfer dysgwyr sydd ag anawsterau 
emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiad. Mae darpariaeth Celf a Dylunio’r ysgol yn 
cynnig cyfle i ddysgwyr leisio eu syniadau, meddyliau a theimladau drwy amrywiaeth 
eang o ddeunyddiau a phrosesau. Mae Louise yn teimlo bod Celf a Dylunio’n arf 
cyfathrebu pwerus, y mae’r ysgol yn anelu i’w ddefnyddio mewn amgylchedd di-
bwysau, lle mae pawb yn parchu ei gilydd. 

Mae Louise wedi gweithio gydag Oriel Myrddin ac engage Cymru ar nifer o brosiectau 
gyda phobl ifanc yn Rhydygors a Chanolfan y Gors, Uned Cyfeirio Disgyblion. Mae’r 
ddwy ysgol yn rhannu’r un safle, ond nid oes unrhyw gyswllt rhwng y disgyblion. Mae 
Louise yn eiriolwr pwerus dros yr effaith cadarnhaol y gall ymgysylltu â chelf ac 
artistiaid ei gael ar bobl ifanc agored i niwed. Tynnwyd y ‘cyfweliad’ hwn o adborth 
ysgrifenedig Louise ar y prosiect. 

 

Sut daethoch chi’n rhan o’r prosiect hwn? 

Rwyf i wedi cydweithio’n agos gydag Oriel Myrddin ers nifer o flynyddoedd ac mae’r 
oriel wedi datblygu’n amgylchedd dysgu ychwanegol i’n pobl ifanc.  Cafodd y gwaith 
partneriaeth gydag Oriel Myrddin gydnabyddiaeth gadarnhaol yn ein harolwg Estyn 
diweddar. 

Yn flaenorol roedd yr ysgol wedi bod yn rhan o brosiect Cyrraedd y Nod a phrosiect 
Momentum. Roedd y ddau brosiect yn amlygu gwerth cryfhau cysylltiadau gydag 
asiantaethau allanol. Mae’r cysylltiadau hyn wedi cefnogi a chyfoethogi ansawdd 
dysgu Celf a Dylunio. Mae gweithio’n agos gyda’r oriel ac artistiaid cefnogol wedi 
cynnig cyfoethog o ddatblygiad proffesiynol i’r holl staff. 

Mae gweithio gydag artistiaid lleol yn yr oriel ac yn eu gweithdai wedi ennyn diddordeb 
ein dysgwyr ac wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar y ffordd maen nhw’n ystyried y 
Celfyddydau. Mae’r broses o greu wedi bod yn therapiwtig iawn yn yr ysgol. Mae 
cyfleoedd i bersonoli’r dysgu a chaniatáu i’r bobl ifanc arwain yn werthfawr ac yn 
grymuso. Mae’n rhan hanfodol o’r ddarpariaeth ac yn helpu ein pobl ifanc i dyfu’n 
ddysgwyr annibynnol. 

Beth oeddech chi’n gobeithio y byddai prosiect Momentum a’r bartneriaeth yn 
ei gyflawni i’ch sefydliad? 

Mae cydweithio gydag artistiaid yn caniatáu i’n dysgwyr gael profiad o arbenigedd, 
adeiladu perthynas gadarnhaol mewn amgylchedd gwaith a chymryd y camau cyntaf 
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at ddewisiadau gyrfa posibl yn y Celfyddydau. Mae ein lleoliad yn helpu ein pobl ifanc i 
chwalu’r rhwystrau at ddysgu ac mae’r prosiect hwn yn gefnogol iawn i’n nodau ni. Fel 
gyda phrosiectau blaenorol, ein gobaith oedd y byddai’r prosiect hwn yn parhau i 
gynorthwyo ein pobl ifanc i gael cydnabyddiaeth gadarnhaol yn y gymuned. Mae’n 
llwyfan i’n pobl ifanc eu hailddyfeisio eu hunain a dilyn cyfeiriadau newydd yn eu 
dysgu. 

Sut ydych chi’n teimlo i’r prosiect weithio ar y cyfan? 

Roedd y cysylltiadau cryf rhwng yr ysgol, yr oriel a’r artist yn hynod o fuddiol yn y 
prosiect hwn. 

Roedd diddordeb y tri disgybl wedi’i ennyn yn llwyr o’r diwrnod cyntaf. Gosododd yr 
ymweliad cychwynnol ag arddangosfa Angharad (Artist a Gof) yn Oriel Myrddin y 
naws a dyma oedd y catalydd oedd ei angen [i ysbrydoli’r grŵp]. Gosododd yr 
ymweliad hwn safon y disgwyliadau ar gyfer y prosiect cyfan. Roedd gan y grŵp barch 
at yr artist a’i gwaith oedd yn amlwg ar unwaith pan gyfarfuon nhw â hi yn yr oriel. 
Roedd un disgybl, Owen, wedi gweithio gydag Angharad ar y prosiect Momentum 
blaenorol. Roedd newydd gwblhau profiad gwaith yn Oriel Myrddin, yn helpu i osod 
arddangosfa Angharad. Roedd hyn mor bwysig yn sefydlu etheg gwaith y grŵp ar 
gyfer y cam Momentum nesaf a rôl Owen fel mentor i’r ddau ddisgybl arall. 

Beth oeddech chi’n gobeithio y byddai’r prosiect yn ei gyflawni i’r bobl ifanc? 

Mae cynnig cyfleoedd a phrofiadau newydd i’n dysgwyr yn atgyfnerthu’r neges bod 
modd iddyn nhw lwyddo a symud ymlaen yn gadarnhaol ac yn hyderus. Roedd y grŵp 
yn cynnwys un dysgwr Cyfnod Allweddol 3 a dau ddysgwr Cyfnod Allweddol 4. 
[Roedden ni wedi cynllunio y byddai] un aelod o’r grŵp yn cynorthwyo’r artist ac yn 
mentora’r ddau ddysgwr iau. Roedd hyn yn gam sylweddol ymlaen i’r person ifanc 
hwn ac yn adeiladu ar ei lwyddiant blaenorol yng Ngham Un Prosiect Momentum.   

Roedd anghenion ychwanegol gan bob un o’r dysgwyr ac roedd gweithio y tu allan i 
amgylchedd yr ysgol yn gyfle gwerthfawr i hybu dysgu annibynnol a gwaith hunan-
gyfeiriedig. Roedd y ddau ddysgwr Cyfnod Allweddol 4 yn astudio ar gyfer TGAU Celf 
a Dylunio. Byddai gweithio gydag artist ymarferol yn gymorth i’w portffolios gwaith 
cwrs. 

Beth am gyflawniadau’r bechgyn? 

Ar ddiwedd y prosiect cwblhaodd Owen ei gwrs TGAU, a safonwyd gan arholwr 
allanol. Gwnaeth y marciwr allanol sylwadau am safon portffolio Owen a’i gyswllt ag 
artistiaid lleol yn benodol. Mae cymryd rhan ym mhrosiect Momentum wedi bod yn 
fuddiol i gymwysterau academaidd Owen yn ogystal â’i dwf personol. Mae wedi’i dderbyn 
i astudio Celf a Dylunio yn y coleg gyda gradd mewn cerflunio’n rhan o’i gynlluniau tymor 
hir. Mae wedi’i dderbyn i astudio Celf a Dylunio yn y coleg gyda gradd mewn cerflunio 
yn ei gynlluniau tymor hir. Mae hyn o ganlyniad uniongyrchol i gymryd rhan ym 
mhrosiect Momentum yn 2014-2015.   
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Mae gan Joe gorff cynhwysfawr o waith yn ei bortffolio gwaith cwrs TGAU. Mae 
prosiect Momentum wedi cynorthwyo hyn yn fawr. Bydd ei waith gydag Angharad, 
ynghyd â’i ymchwil a’i brosiectau creadigol yn yr ysgol yn ffurfio corff o dystiolaeth ar 
gyfer Gwobr y Celfyddydau ar lefel Efydd. Mae Joe wedi blodeuo ym maes Celf a 
Dylunio ac mae ei radd arfaethedig ar ddiwedd Blwyddyn 11 yn uchel iawn. Mae hyn 
yn gyflawniad sylweddol o’r asesiad sylfaenol isel pan ymunodd â’r ysgol yng 
Nghyfnod Allweddol 2. 

Cwblhaodd Carl ei astudiaethau yng Nghyfnod Allweddol 3 ac mae rhan o’i 
ddewisiadau pwnc yn cynnwys Celf a Dylunio a Dylunio a Thechnoleg. Mae 
dewisiadau pwnc Carl yn adlewyrchu ei angerdd dros greu a bydd hyn yn rhywbeth y 
bydd y cwrs yn sicrhau ei fod yn ffocws i Carl yn ystod Cyfnod Allweddol 4. Mae 
ganddo’r potensial i gyflawni safon uchel yn y ddau bwnc ymarferol hyn. Mae eisoes 
wedi penderfynu yr hoffai weithio fel gof. 

Oes gennych chi unrhyw sylwadau pellach am werth y prosiect i’ch sefydliad a’r 
bobl ifanc? 

Mae mor bwysig bod cyfeiriad gan ein pobl ifanc. Mor aml maen nhw’n profi modelau 
rôl negyddol ac ychydig iawn o enghreifftiau o gyfleoedd gyrfa sydd o fewn eu gafael. 
Mae canfod yr allwedd i’w diddordebau a’u hangerdd a chynnig cyfle i ddatblygu yn 
llwybr i symud ymlaen i’n pobl ifanc. Mae Prosiect Momentum wedi cynnig cyfoeth o 
brofiadau ynghyd â datblygu sgiliau i’n tri pherson ifanc. 

Mae gweithio gydag artist yn brofiad unigryw. Ni fyddai modd atgynhyrchu’r cyfoeth o 
brofiad mae’r artist yn ei rannu gyda’r bobl ifanc yn yr ysgol. Wedi cydweithio’n agos 
gydag artistiaid yn y prosiectau Momentum, rhaid cydnabod hefyd effaith sylweddol 
angerdd a chreadigrwydd yr artistiaid. Drwy bob gweithdy mae awydd yr artist i greu 
bob amser yn amlwg. Mae’r angerdd dros greu yn ysbrydoli’r bobl ifanc ac yn 
ddiarwybod maen nhw’n symud o fod yn ddisgyblion ac yn dod yn artistiaid a 
gwneuthurwyr. Mae wedi bod yn fraint gweld hyn a chafodd effaith gadarnhaol iawn ar 
y diwylliant dysgu yn yr ystafell Celf a Dylunio yn yr ysgol. Mae’r amgylchedd dysgu’n 
cael ei hybu fel gofod stiwdio lle mae pobl ifanc yn creu ac yn dysgu mewn modd sy’n 
parchu ei gilydd. 
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Atodiad II – Cynllun gwaith Momentum II engage Cymru  

Cynllun gwaith gwreiddiol Diweddariad diwedd prosiect 
Rhagfyr  2014  

• Cyfarfodydd ffôn gyda phartneriaid a 
gwerthuswr y prosiect 

• Recriwtio artistiaid prosiect 
• Gosod dyddiadau cyfarfodydd cynllunio, 

hyfforddiant Gwobr y Celfyddydau a 
chyflenwi prosiectau 

• Cwblhawyd yn ôl y cynllun 

Ionawr 2015  

• Cyfarfod Partneriaid Prosiect, gan 
gynnwys oriel / awdurdod lleol, 
arweinydd PRU, artist, engage Cymru a 
gwerthuswr prosiect  

• Hyfforddiant Ymgynghorydd Gwobr y 
Celfyddydau (Caerdydd neu 
Aberystwyth)  

• Cynhaliwyd hyfforddiant Gwobr y 
Celfyddydau yn ôl y cynllun i 
bartneriaid ac artistiaid newydd 
Momentum  

• Cynhaliwyd y cyfarfod prosiect yn 
gynnar ym mis Chwefror yng 
Nghanolfan y Celfyddydau 
Aberystwyth 

Chwefror - Mehefin/dechrau Gorffennaf 2015 

• Cyflwyno’r prosiect – ymyriadau gyda 
phobl ifanc 

• Dechreuodd y prosiectau ym mis 
Mawrth; cwblhawyd pob un erbyn 
wythnos gyntaf mis Gorffennaf  

Mawrth 2015  

• Diweddariadau prosiect interim gan 
bartneriaid cyflenwi i CCC / gwerthuswr 
prosiect  

• Oedi gyda’r adroddiad interim 
oherwydd dyddiad dechrau hwyr 
rhai o’r prosiectau; cyfarfod 
diweddaru engage Cymru gyda 
CCC ar 8 Mai 

Gorffennaf 2015  

• Diwrnod rhannu / adfyfyrio terfynol 
gyda’r holl brosiectau partner (fel uchod) 

• Cyflwyno logs Gwobr y Celfyddydau i’w 
safoni 

• Cynhaliwyd ar 9 Gorffennaf yng 
Nghanolfan Grefft Rhuthun – 
daeth cynrychiolwyr o bob prosiect 

• Mewn rhai achosion ni chynhelir 
safoni tan fis Medi  

Awst 2015  

• Cwblhau’r crynodeb o’r Canfyddiadau 
Allweddol 

• Tystysgrifau’n dod yn ôl  

• Ar amser 
• Ni fydd rhai tystysgrifau ar gael tan 

yr hydref 

Medi 2015  
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• Adroddiad gwerthuso terfynol / 
astudiaethau achos i CCC 

• Adroddiad incwm a gwariant yn cael ei 
gwblhau 

• Cyflwyno tystysgrifau / digwyddiadau 
dathlu 

• Y cyfan ar amser  

 

 


