
Briff Artist ar gyfer Pecynnau Adnoddau Addysgol Oriel Môn  

Ydych chi’n artist a fyddai’n hoffi her? Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ag amgueddfeydd 

a galeriau? Oes gennych chi’r ddawn i greu gweithgareddau creadigol ar gyfer dysgu ysgol uwchradd?  

Rydym yn chwilio am rywun i gydweithio â ni er mwyn gallu datblygu gweithgareddau creadigol ar gyfer 

dysgu ysgol uwchradd. Byddech yn gweithio ochr yn ochr ag addysgwr proffesiynol profiadol o fewn tîm 

Oriel Môn gan ddefnyddio’r casgliadau er mwyn creu gweithgareddau ar gyfer dysgu creadigol ysgol 

uwchradd. Byddai casgliadau Kyffin Williams, Charles Tunnicliffe, y chwiorydd Massey ac artistiaid 

Cymreig eraill yn sail i’r gweithgareddau. Fe ddylai gweithgareddau gyflwyno myfyrwyr i ffyrdd gwahanol 

o edrych ar gelf, darparu mewnwelediad i’r gwahanol dechnegau a gallai’r gweithgareddau a ddatblygir 

fod ar fformatau gwahanol - gweithgareddau i ysgolion ar y safle, gweithgareddau i’w defnyddio mewn 

ysgolion (neu o adref wrth ddysgu o bell) a gellid cynnwys pethau i annog dysgu, taflenni gwaith, ffilm ac 

allbynnau eraill. Byddwn yn gweithio â dylunydd graffeg er mwyn sicrhau bod yr hyn a ddatblygir i 

ddysgwyr mor hygyrch a deniadol a phosibl.   

Gwybodaeth Gefndirol  

Ers byw gyda Covid-19, mae Oriel Môn wedi bod mewn cysylltiad â nifer o athrawon ledled Ynys Môn er 

mwyn dysgu mwy sut y gall yr Oriel ddatblygu a rhannu ei chasgliadau ag ysgolion at ddibenion addysgol 

- yn y cynradd a’r uwchradd. Er ein bod eisoes wedi datblygu adnoddau cynradd am Kyffin Williams, y 

Celtiaid a’r Royal Charter, bydd y comisiwn hwn yn cefnogi celf uwchradd (Cyfnodau Allweddol 3 a 4). 

Rydym yn ymwybodol iawn o’r newidiadau i’r cwricwlwm yng Nghymru ac yn credu bod Galerïau mewn 

lle da i allu gweithio ag ysgolion er mwyn gallu datblygu cyfleoedd ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd y tu 

allan i’r ystafell ddosbarth.   

Fel arfer, mae Oriel Môn yn croesawu cannoedd o blant ysgol gynradd i’r Oriel bob blwyddyn. Byddwn yn 

cynnig gweithdai ar amrywiaeth o wahanol bynciau cysylltiedig â’n casgliadau. Tra bydd ysgolion 

uwchradd yn ymweld yn llai aml na phlant oed cynradd, hoffem ddatblygu gweithgareddau ac adnoddau 

y gall athrawon eu defnyddio er mwyn gallu dod â’r casgliadau i’r ystafell ddosbarth  

Mae Oriel Môn yn Amgueddfa a Galeri bwrpasol sydd wedi’i lleoli ar gyrion tref Llangefni ar Ynys Môn. 

Agorwyd yn 1991, mae Oriel Môn yn dathlu 30 mlynedd o gasglu a sicrhau bod celf ac arteffactau 

cysylltiedig â Môn a Chymru yn bethau y gellir cael mynediad hawdd atynt. Mae Oriel Môn yn gasgliad 

cyhoeddus a reolir gan Gyngor Sir Ynys Môn. Mae Oriel Môn yn derbyn cefnogaeth grant gan y 

Gymdeithas ac yn creu incwm drwy’r siop a drwy logi ystafell (fel arfer). Rydym yn ddiolchgar o’r 

gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru yn ystod cyfnod y pandemig Covid-19. Mae rhai o uchafbwyntiau’r 

casgliadau yn cynnwys llyfrau braslunio a lluniau gan Charles Tunnicliffe, dyfrlliwiau ac astudiaethau o 

ddarluniau llinell gan Kyffin Williams ac amrywiaeth o Gelf Cymreig, archeoleg a hanes cymdeithasol. 

Gellir gweld enghreifftiau o’r celf yma:  https://artuk.org/visit/venues/oriel-mon-6898 .   

 
Sut allaf gyflwyno cais mynegiant o ddiddordeb?  
Y gyllideb ar gyfer y gwaith yw £1500 = wedi’i gyfrifo fel 6 diwrnod ar £250 y dydd.   

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio â ni er mwyn datblygu’r adnoddau hyn ar gyfer dysgu ysgol 

uwchradd, gofynnwn i chi gyflwyno eich hun a pham yr ydych yn meddwl y byddech yn addas ar gyfer y 

dasg. Gallwch gynnwys enghreifftiau o waith blaenorol neu weithgareddau yr ydych yn meddwl fyddai’n 

berthnasol, er hynny nid ydym yn gofyn i chi arddangos eich gallu artistig. Darperwch grynodeb o’r 

manylion hyn (dim mwy na 2 ochr o A4).  

Yr Amserlen yw:  
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mercher 24 Awst 2021  
Dechrau ar y gwaith: O 1 Medi 2021 
Cwblhau’r gwaith: Erbyn 31 Medi 2021  
Am fwy o wybodaeth am y comisiwn hwn cysylltwch â  
dysguorielmon@ynysmon.gov.uk 
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