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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR   

14 GORFFENNAF 2021   

Adroddiad gan:  Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr GwE  

Testun:              Menter TEDxGwE  

1.0 Pwrpas yr Adroddiad   

1.1  Rhoi trosolwg o Fenter TEDxGwE i aelodau'r Cyd-Bwyllgor. 

 

2.0 Cefndir 

2.1 Ddwy flynedd yn ôl bellach, daeth y gwasanaeth yn rhan o gynllun Climate Neutral 

Now y Cenhedloedd Unedig i wrthbwyso allyriadau teithio GwE. Datblygwyd y 

berthynas hon ymhellach wrth i ni gefnogi'r 'her 100 o ysgolion'. Wrth i ni symud yn 

agosach at Gynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, Cynhadledd y 

Pleidiau (COP26) yn Glasgow ym mis Tachwedd 2021, rydym wedi penderfynu 

gweithredu ymhellach drwy ddatblygu menter TEDxGwE.  

 

2.2 Mae TEDx yn fenter fyd-eang i eirioli dros ddatrysiadau i argyfwng yr hinsawdd a 

chyflymu'r datrysiadau hynny, gan roi syniadau ar waith. Bydd cyfres o 

ddigwyddiadau a arweinir gan y gymuned yn cael eu cynnal ar draws y byd; rydym 

wedi cofrestru ac wedi cael trwydded ar gyfer TEDxGwE.  

 

2.3 Y cynnig yw cynnal digwyddiad TEDxGwE ar 5 Tachwedd, 2021 i blant a phobl ifanc ar 

draws gogledd Cymru. GwE fydd yn arwain ond rydym wrthi'n datblygu partneriaeth 
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gogledd Cymru a chysylltiadau efo Cyfoeth Naturiol Cymru, Prifysgol Glyndŵr 

Wrecsam, Theatr Clwyd, Do Well Ltd, Tales to Inspire ac Adfywio Cymru (RENEW 

Wales).  

 

3.0  Ystyriaethau 

3.1  Yma yng ngogledd Cymru, rydym eisiau defnyddio TEDxGwE i sbarduno trafodaethau 

ag arweinwyr yn y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector, mewn cymunedau ac 

efo'n plant a'n pobl ifanc ynghylch yr her sydd yn wynebu pawb ohonom a 

gweithredu ar syniadau plant a phobl ifanc Gogledd Cymru. Ein nod yw dod â'n 

rhanbarth at ei gilydd i fynd i'r afael â newid hinsawdd gan fod hyn yn gyfrwng 

perffaith i fod yn datblygu'r agwedd Egwyddorol Gwybodus ar y Cwricwlwm i Gymru. 

 

3.2 Rydym am weithio gyda phlant a phobl ifanc, gan ddefnyddio eu llais i danio 

trafodaeth ar draws y rhanbarth a fydd yn arwain at weithredu drwy ddod â phobl 

ynghyd i ddeall yr her, edrych ar y datrysiadau mwyaf effeithiol ar y cyd ac sydd yn 

seiliedig ar dystiolaeth, gan sicrhau bod pawb ohonom yn ymateb i'r her. Nod 

digwyddiadau TEDx byd-eang yw ateb pum cwestiwn sy'n gysylltiedig â'i gilydd sydd 

yn helpu i gyfrannu at gynllun ar gyfer dyfodol glanach: 

 Ynni - Pa mor sydyn allwn ni symud at bŵer glân 100%? 

 Trafnidiaeth - Sut allwn ni uwchraddio'r ffordd yr ydym yn symud pobl a 

phethau? 

 Defnyddiau - Sut allwn ni ail-feddwl ac ail-greu y pethau o'n cwmpas ni? 

 Bwyd - Sut allwn ni danio symudiad byd-eang tuag at systemau bwyd 

iachach? 

 Natur - Sut ydym ni'n amddiffyn ac ail-wyrddu'r ddaear yn well?   

 

3.3 Bydd ysgolion yn gallu cofrestru ar y digwyddiad a chyflwyno fideo 60 eiliad gan 

ddefnyddio FlipGrid. Bydd y fideos yn cael eu casglu a'u rhannu efo cynulleidfa 

ehangach.  Caiff ysgolion becyn cymorth i gefnogi'r aelodau i ddatblygu sgwrs TED fel 

y gallant rannu eu hanesion, eu materion, eu syniadau a'r camau gweithredu sydd yn 



Cyd-Bwyllgor GwE 14/07/2021 

 

3 

angenrheidiol i greu dyfodol gwell. Bydd Adfywio Cymru yn ariannu'r pecynnau 

adnoddau a'r mentoriaid. 

 

3.4 Dyma'r amserlen a'r camau allweddol:   

 Gorffennaf - fideos hyrwyddo a gwahoddiad trosolwg i bob ysgol.  

 Gorffennaf - Adfywio Cymru i greu pecyn adnoddau/gwybodaeth mewn 

partneriaeth â phob partner. Cymorth gan Fentoriaid Amgylcheddol yn y 

gymuned a'r broses gofrestru i'w rhannu ag ysgolion drwy Fwletin GwE a 

phob rhwydwaith a rhannu'r digwyddiad â phartneriaid ehangach. 

 Gorffennaf/Awst - gwyliau'r Haf - Caiff disgyblion dros yr Haf i weithio ar 

brosiectau a datblygu syniadau.    

 Medi - mapio mentoriaid amgylcheddol i ysgolion sydd yn rhan o'r prosiect i 

gefnogi'r disgyblion wrth iddynt ddatblygu syniadau.   

 Hydref - y 'panel' i gytuno ar ffilmiau a gyflwynwyd gan bobl ifanc ar gyfer y 

TEDx byw a'r rheiny a fydd yn cael eu rhoi at ei gilydd ar gyfer cynulleidfa efo 

arweinwyr.  

 Hydref - gweithdai a dosbarthiadau meistri bach TEDx i ysgolion i helpu 

paratoi ysgolion a phobl ifanc. Bydd hwn yn gymysgedd o gymorth mewn 

person ac ar-lein (Prifysgol Glyndŵr/Do Well Ltd/Adfywio Cymru/Cyfoeth 

Naturiol Cymru a phartneriaid).    

 1af Tachwedd - digwyddiad byw TEDx efo cynulleidfa o arweinwyr allweddol, 

aelodau panel yn Theatr Clwyd. 

 5 Tachwedd - ffrydio'r digwyddiad wrth gyfrif i lawr ar gyfer COP 26. 

 

4.0  Argymhellion  

4.1  Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor gymeradwyo cynnwys yr adroddiad a Menter TEDxGwE 

Gogledd Cymru.   
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5.0 Goblygiadau Ariannol  

5.1  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r adroddiad hwn. Bydd GwE yn 

gweithredu oddi mewn i'r adnoddau ariannol presennol.       

 

6.0  Effaith ar Gydraddoldeb   

6.1       Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn.   

 

7.0  Goblygiadau Personél   

7.1       Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn.  

 

8.0  Ymgynghori sydd wedi digwydd   

8.1  Ymgynghorwyd â Bwrdd Rheoli GwE a Thîm GwE.    

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL   

 

Swyddog Monitro:   

Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb.  

 

Swyddog Cyllid Statudol:  

Nodaf bod y fenter clodwiw TEDxGWE wedi’i ddatblygu ar gyfer plant a phobl ifanc ledled 

gogledd Cymru, a bydd GwE yn arwain arni o fewn eu hadnoddau ariannol cyfredol.   


