
Amgueddfa

Cymru - ehangu

ymgysylltiad â

phobl ifanc

Cychwynnodd ennyn ymgyfraniad pobl ifanc ym

mhob agwedd ar waith Amgueddfa Cymru fel dull o

gynorthwyo a datblygu sgiliau a chreadigrwydd, a

oedd yn un o’i hamcanion llesiant. Yn awr, cyfrifir eu

hymgyfraniad fel rhywbeth hanfodol ar gyfer creu

amgueddfa fwy cyfartal sy’n berthnasol i fywydau

pobl ifanc, yn awr ac yn y dyfodol.



Gwella llesiant

meddyliol pobl ifanc

Hyrwyddo ffyrdd

iach o fyw

Cymru Iachach:

Datblygu sgiliau,

gwybodaeth a

chreadigrwydd pobl

ifanc

Cymru lewyrchus:

Creu llwybrau tuag at

waith i bobl ifanc

Cynorthwyo cynnydd

a chydnerthedd

cymdeithasol ac

economaidd pobl

ifanc

Cymru Gydnerth:

Galluogi pobl ifanc i wireddu eu

potensial waeth beth fo’u cefndir

Cymru fwy Cyfartal:

Cynrychioli profiadau

bywyd pobl ifanc

Cynorthwyo pobl ifanc i

fod yn ddinasyddion

gweithgar

Cymru o Gymunedau

Cydlynus:

Yn cyfrannu at:

Cynyddu cyfranogiad pobl ifanc mewn diwylliant a

threftadaeth

Cyd-gynhyrchu profiadau diwylliannol gyda phobl

ifanc

Datblygu dehongliadau newydd o hanes, celf ac

amgylchedd naturiol Cymru

Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu:

Gydnabod 

a dathlu

amrywiaeth

treftadaeth

a diwylliant

 Cymru

Gynorthwyo 

sgiliau a

chreadigrwyd

pobl

ifanc

Amcanion

Llesiant

Amgueddfa

Cymru



Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol:

Adborth oddi wrth y Comisiynydd i offeryn hunan-fyfyrio, 2019

"Mae’r prosiectau cydweithredu yr ydych wedi eu harddangos, megis cynyddu nifer

eich gwirfoddolwyr i oddeutu 700 yn enghraifft wych…Buaswn yn eich annog i

adeiladu ar yr ymagwedd hon ac ystyried yr effeithiau ehangach y gallwch eu dangos.

Dylech fod yn ystyried sut yr ydych wedi effeithio ar gydnerthedd meddyliol pobl, y

manteision corfforol a meddyliol sy’n dod yn sgil ymgyfrannu a sut mae eu cyfraniadau

wedi llunio’r sefydliad.”

"...Mae angen i ni (yng Nghymru) ffocysu ar feithrin datblygiad sgiliau trosglwyddadwy

sy’n anodd eu hawtomeiddio, megis creadigrwydd a’r gallu i feddwl yn feirniadol, ochr

yn ochr â sgiliau ar gyfer yr economi digidol, sgiliau technegol, ac mewn pynciau STEM.  

Rydych chi mewn sefyllfa dda i helpu i ddatblygu’r sgiliau hyn mewn pobl ifanc ac

oedolion, gan eich bod yn darparu llawer o gyfleoedd dysgu tu allan i’r ysgol. Byddai

cydweithio gydag eraill i sicrhau bod y cyfleoedd hyn yn creu manteision niferus yn 

 gam nesaf cadarnhaol”.



Enghreifftiau

Source: Arup

Rhagarweiniad i’r gêm Dirgelwch Llofruddiaeth a drefnwyd gan bobl ifanc

Cyflogwyd pobl ifanc (18-25 mlwydd oed) i weithio

fel ‘Cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru) asiantau

newid sy’n herio a thrawsnewid arfer yr amgueddfa

Cynhyrchwyr yn gweithio gyda phob adran yn y

ffordd o’u dewis, o gyd-gynhyrchu arddangosfeydd

i ail-fframio polisïau: o feddiannu llwyfannau

cyfryngau cymdeithasol i lansio eu cyfrif Instagram

amgueddfa eu hunain

Ennill sgiliau trosglwyddadwy a dysgu am reoli

prosiect i helpu datblygiad gyrfa a llwybrau sy’n

arwain at gyflogaeth

Cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru

Source: Amgueddfa Cymru

https://twitter.com/Amgueddfa_Learn/status/1276456160422359047


Source:

Dysgu tu allan i’r ystafell

ddosbarth 
Dysgu tu allan i’r ystafell ddosbarth

Cydweithio gyda Chonsortia Ysgolion a Hwb

Rhaglen ddysgu rithwir am ddim, wedi ei darlledu’n

fyw, gweithdai dyddiol i mewn i ystafelloedd ysgolion  

a chartrefi ledled Cymru

Caniataodd y Gystadleuaeth ‘Minecraft Eich

Amgueddfa’ mewn cydweithrediad â Hwb i blant 7-

11 mlwydd oed greu eu hamgueddfa ddelfrydol gan

ddefnyddio meddalwedd gemau Minecraft

Gwyliwyd fideo’r enillydd gan 3.5k o bobl ar Trydar

gyda 1.1k yn gwylio drwy gyfrwng y Gymraeg

Enillodd y prosiect wobr ‘Kids in Museums’ am y

Gweithgaredd Cyfryngau Cymdeithasol Gorau

Ffynhonnell: Amgueddfa Cymru

Ffynhonnell: Amgueddfa Cymru

Enghreifftiau

Ffynhonnell: Amgueddfa Cymru



Dull

Cyfleoedd am dâl i bobl ifanc

Fforymau i rai o dan 18 mlwydd oed i

ddatblygu digwyddiadau ac

arddangosfeydd; gostyngwyd yr isafswm

oedran gwirfoddoli i 14 mlwydd oed

Cynorthwywyd rhwydweithiau

cymdeithasol pobl ifanc, megis Extinction

Rebellion, Cymdeithas RWCMD LGBTQ,

Delve a GISDA

Mentrau wedi eu targedu i gynorthwyo

pobl ifanc sy’n wynebu’r anfanteision

mwyaf ac i ennill gwell cynrychiolaeth

yng ngweithlu’r amgueddfa yn yr

hirdymor

Cydweithredwyd gyda phartneriaid i

sicrhau bod ymgysylltu’n rhan o

ddarpariaeth ehangach ar gyfer y

bobl ifanc oedd yn ymgyfrannu. Mae

partneriaid yn cynnwys: Llamau,

Barnardos, Panel Cynghori Is-Sahara

a Jukebox Collective

Datblygu cynllun gweithredu tymor

hwy gyda phartneriaid i ddarparu

llwybrau amgen i bobl ifanc i gyrchu

cyflogaeth, a chynlluniau interniaeth

a phrentisiaeth newydd

Creu llwybrau sy’n arwain at gyflogaeth i

bobl ifanc; cynyddu ymgyfraniad pobl ifanc

mewn strwythurau llywodraethu; sefydlu

rhwydweithiau ieuenctid ledled Cymru

Beth nesaf?

Her

Cymru Lewyrchus, Fwy Cyfartal, o

Ddiwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn

ffynnu

Cymru Lewyrchus, Fwy Cyfartal

Cymru Iachach, Fwy Cyfartal a

Llewyrchus

Cymru Lewyrchus, Gydnerth, Fwy

Cyfartal, a Diwylliant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn Ffynnu Rhoi i bobl ifanc y sgiliau digidol ar gyfer y

dyfodol ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy

sy’n anodd eu hawtomeiddio, megis

creadigrwydd a’r gallu feddwl yn feirniadol

Cymru Gydnerth, Lewyrchus

I gael mwy o wybodaeth ewch i: https://www.futuregenerations.wales/cy/

Pobl ifanc sy’n fwyaf tebygol o beidio

defnyddio amgueddfeydd nad yw eu

lleisiau’n cael eu clywed yn y broses o

wneud penderfyniadau

https://www.futuregenerations.wales/cy/

