
 

      

 

 
 
 
 

Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg 
Orielau 2020 
 
Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwaith rhagorol ym 
maes addysg orielau neu addysg a dysgu celf weledol? 
 
Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, ac Ymddiriedolaeth 
Marsh Christian yn falch i gyhoeddi bod enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Marsh am 
Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2020. 
 
Mae’r Gwobrau’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniad y rheini sy’n gweithio ym maes dysgu 
ac addysg mewn cyd-destun oriel neu’r celfyddydau gweledol (hunangyflogedig, 
cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr) yn y DU ac yn rhyngwladol. Rydym yn cydnabod bod 
2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i bobl sy’n gweithio yn y celfyddydau, a chroesawn 
enwebiadau i gydweithwyr rydych chi wedi gweithio gyda nhw, yn cynnwys cydweithwyr 
sydd ar ffyrlo ar hyn o bryd neu bobl rydych chi wedi gorfod rhoi’r gorau i weithio gyda nhw 
yn ystod y pandemig coronafeirws. 
 
 
Dyddiad cau enwebiadau: 10.00am, dydd Llun, 7 Rhagfyr 2020 
 
 
Cynhelir y seremoni wobrwyo ar-lein yn gynnar yn 2021. 
 
 

 
Roedd ennill y wobr yn bwysig iawn i fi, yn hwb i’r hyder ac annog myfyrio … Roedd yr 
un mor bwysig i dîm yr oriel ac fe helpodd i godi proffil y Rhaglen Dysgu’n gyffredinol. 

 
— Enillydd Gwobr Marsh 

 
Pam enwebu? 
Ers 2011, mae’r gwobrau wedi galluogi’r enillwyr i ddatblygu eu hymarfer addysg yn y 
celfyddydau drwy eu galluogi i fynychu cyrsiau a chynadleddau, ymuno â 
chymdeithasau proffesiynol, ymweld ag ymarfer da yn y DU a thramor, cyllido ymchwil, 
ac ysbrydoli hyder personol a phroffesiynol drwy gydnabyddiaeth i’w gwaith. 
 
 
 
 



 

Y gwobrau 

• Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau  
Cyflwynir pum gwobr i unigolion yn y DU sydd wedi dangos ymroddiad neu 
arloesi yn eu gwaith, wrth weithio ym maes dysgu neu addysg neu i orielau neu 
gyrff celfyddydau gweledol. Bydd pob enillydd yn derbyn £500 i’w wario ar eu 
datblygiad proffesiynol eu hunain. 

• Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau (Gwobr Ryngwladol) 
Cynigir un wobr i unigolyn sy’n gweithio y tu allan i’r DU sydd wedi dangos 
ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith, wrth weithio ym maes dysgu neu addysg 
neu i orielau neu gyrff celfyddydau gweledol. Bydd yr enillydd yn derbyn £500 
i’w wario ar ddatblygiad proffesiynol. 

• Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau (Gwobr Cyflawniad 
Oes) 
Cyflwynwyd y wobr hon am y tro cyntaf yn 2019, ac mae’n dathlu cyflawniad oes 
cydweithiwr sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg 
mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol yn y DU. Bydd yr 
enillydd yn derbyn £500 i’w wario fel y myn. 

 

 
Roeddwn i wrth fy modd yn derbyn Gwobr Marsh, mae’n 
teimlo fel cyflawniad rhagorol yn enwedig gan fy mod yn 

ystyried fy mod yn dal i fod mewn cam cynnar yn fy ngyrfa. 
 

— Enillydd Gwobr Marsh  
 
Pwy a all gael ei enwebu am y Gwobrau? 

• Cydweithwyr ar bob cam yn eu gyrfa, yn gweithio ar eu liwt ei hun, yn 
gyflogedig neu’n wirfoddol.  

• Cydweithwyr yn gweithio gyda chyrff o bob maint  

• Dylai’r sawl sy’n enwebu fod yn gydweithiwr neu’n gynrychiolydd mewn 
sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.  

• Gall y rhai a gaiff eu henwebu gynnwys cydweithwyr sydd ar ffyrlo ar hyn o 
bryd neu rai rydych chi wedi gorfod rhoi’r gorau i weithio gyda nhw yn ystod y 
pandemig coronafeirws. 

• Nid oes rhaid i’r sawl a enwebir fod yn aelod o Engage. 
 
Pwy a all gael ei enwebu am y wobr cyflawniad oes? 

• Cydweithwyr sydd wedi gweithio am amser sylweddol ym maes dysgu neu 
addysgu mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydol yn y DU.  

• Cydweithwyr sydd yn dal i fod yn gweithio a’r rheini sydd wedi rhoi’r gorau i 
weithio  

• Y rheini sy’n gweithio neu sydd wedi gweithio mewn sefydliadau o bob maint 

• Y rheini sydd wedi gweithio’n llawrydd, mewn swyddi cyflogedig neu fel 
gwirfoddolwyr.  

• Dylai enwebwyr fod yn gydweithiwr ar hyn o bryd neu’n gyn-gydweithiwr neu’n 
gynrychiolydd sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.  

• Nid oes rhaid i’r sawl a enwebir fod yn aelod o Engage. 
 

 



 

Gaf i enwebu rhywun eto? 
Cewch! Os cyflwynoch chi enwebiad mewn blynyddoedd blaenorol, mae croeso i chi 
wneud hynny eto a byddem ni’n falch i ystyried eich enwebiad yn 2020. 
 
Sut i enwebu 

• Dylai enwebiad gymryd llai nag awr i’w gwblhau. 

• Ewch i http://engage.org/marsh-awards-for-excellence-in-gallery-education-
2020 i lawrlwytho Ffurflen Enwebu.  

• Siaradwch gyda’r unigolyn rydych chi’n ei enwebu a thrafod y cais gyda nhw. 
Ac eithrio’r Wobr cyflawniad oes, hoffem wybod sut y byddai pob enwebai’n 
dymuno defnyddio’r wobr ar gyfer eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus.  

• Cwblhewch y ffurflen a’i hanfon i info@engage.org erbyn 10.00am ddydd 
Llun, 7 Rhagfyr 2020. 

 
Meini prawf beirniadu 

• Dylai enwebiadau ddangos sut mae’r sawl sy’n cael ei enwebu wedi rhagori ar 
ddisgwyliadau eu rôl, neu eu rôl flaenorol, drwy ddangos ymroddiad neu 
arloesi yn eu gwaith. 

• Bydd panel o arbenigwyr mewn addysg oriel a chynrychiolwyr o 
Ymddiriedolaeth Marsh Christian ac Engage yn dewis yr enillwyr. 

 
Beth fydd derbyn gwobr yn ei olygu? 

• Hysbysir yr enillwyr ganol mis Rhagfyr 

• Gwahoddir yr enillwyr i gyflwyno fideo byr neu gyflwyniad gweledol am eu 
gwaith. Ewch i https://engage.org/happenings/marsh-awards/marsh-awards-
2019/ i weld enghreifftiau gan enillwyr gwobrau 2019. 

• Bydd enillydd y Wobr Cyflawniad Oes yn cael cynnig help gyda’r ffilm neu’r 
cyflwyniad fideo gan Engage. Gofynnir i enillwyr y gwobrau cyffredinol a 
rhyngwladol wneud hyn yn annibynnol. 

• Cynhelir y seremoni wobrwyo ar-lein yn gynnar yn 2021. 

• Cynigir cyfraniad o £100 i bob enillydd i’w cynorthwyo i wneud y ffilm fer a dod 
i’r cyhoeddiad ar-lein. 

• Bydd dogfennaeth y wobr yn cynnwys disgrifiad o waith addysg a 
chyflawniadau’r enillwyr ynghyd â’u ffilm fer. 

• Gofynnir i bob enillydd gwblhau ffurflen adborth fer yn ystod gwanwyn/haf 
2020/2021.  

 
Gwybodaeth Gyswllt 
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cysylltwch â info@engage.org / 020 7729 
5858. 
 
Mae Engage yn ymrwymo i gydraddoldeb mynediad. Os oes angen y manylion 
enwebu hyn mewn fformat arall cysylltwch ag Engage ar 020 7729 5858 / 
info@engage.org 
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Gwobrau Marsh  
 
Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn 1981 fel corff dyfarnu grantiau. Mae’r 
ymddiriedolaeth yn rhedeg cynllun gwobrau sy’n cynnwys tua 80 o wobrau mewn 
partneriaeth gyda chyrff ar draws meysydd y Celfyddydau, Treftadaeth, Lles 
Cymdeithasol a Chadwraeth. Mae’r ymddiriedolaeth yn gweithio mewn partneriaeth 
gyda chyrff fel Engage i ganfod yr ymgeiswyr gorau a chyflwyno’r gwobrau hyn. 
Lansiwyd Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau yn 2011 yn wobr 
flynyddol i gydnabod y rheini sy’n gweithio mewn Addysg Orielau sydd wedi dangos 
ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith. 
 

Engage 
 
Engage yw’r prif rwydwaith eiriolaeth a hyfforddiant ym maes addysg orielau. Rydym 
ni’n cefnogi addysgwyr celfyddydau, sefydliadau ac artistiaid i weithio gyda 
chymunedau mewn cyfnewidiadau dynamig, agored sy’n cynnig cyfle i bawb ddysgu 
a chael budd o’r celfyddydau.  
 
Mae Engage yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Arts Council England, gyda 
chefnogaeth gan Creative Scotland a chyllid prosiect gan Gyngor Celfyddydau 
Cymru 
 
Mae aelodaeth yn dechrau ar £36 y flwyddyn neu £3.25 y mis.  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://engage.org/membership/ 
 
Mae Engage yn derbyn cymorth gan: 
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