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Darparu Sgiliau ar gyfer y 21ain ganrif
Mae Arts Award yn set unigryw o gymwysterau sy’n
cefnogi plant a phobl ifanc 25 oed ac iau i fwynhau’r
celfyddydau a datblygu fel artistiaid ac arweinwyr
celfyddydau. Mae pobl ifanc sy’n cwblhau Arts Award yn
ennill sgiliau creadigol, arweinyddiaeth, meddwl myfyriol
a chyfathrebu sy’n hanfodol ar gyfer llwyddiant ym mywyd
yr 21ain ganrif.

 Mae Arts Award mor fuddiol ac mae’n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau
mewn sawl ffordd. Mae’n gymhwyster gwerth chweil i’w gael ac mae wir yn
sefyll allan ar eich CV.  
Jayden, Enillydd Arts Award Aur

Yn Lloegr, rheolir Arts Award gan Trinity College London ar y cyd â Chyngor Celfyddydau Lloegr sy’n gweithio
gyda 10 sefydliad Pontio rhanbarthol.
Clawr: The Three Rivers Learning Trust llun Charlotte Jones
Clawr tu mewn: National Youth Dance Company llun Kirsten Holst
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Creadigrwydd am oes
Mae pum maes allweddol lle canfuwyd bod Arts Award yn cael effaith gadarnhaol
ar bobl ifanc, fel y dangosir drwy ganlyniadau ein hastudiaeth effaith tair blynedd*
dan arweiniad London South Bank University.

Sgiliau bywyd

Achrediad
Dewisiadau
Celfyddydau
Sgiliau
entrepreneuraidd
Creadigrwydd
am oes

O’r nifer o effeithiau cadarnhaol y gall Arts Award eu cael ar bobl ifanc,
maes allweddol yw datblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo i fyd gwaith,
megis hyder, arweinyddiaeth a sgiliau trefnu.
Mae Arts Award yn gymhwyster uchel ei barch a chyffredinol, wedi’i seilio
ar ymagweddau cadarn at addysgu a dysgu.
Mae Arts Award yn dylanwadu ar ddewis cwrs pobl ifanc ac yn cefnogi
ceisiadau llwyddiannus ar gyfer astudiaeth bellach.
Mae cwblhau Arts Award yn annog sgiliau dysgu annibynnol, creadigrwydd
a chyfathrebu; pob un yn hanfodol ar gyfer gyrfa fel gweithiwr llawrydd neu
entrepreneur celfyddydau neu ar gyfer gyrfaoedd y tu hwnt i’r celfyddydau.
Mae Arts Award yn datblygu pobl ifanc o bob cefndir i fod yn artistiaid
creadigol ac arweinwyr celfyddydau, gan feithrin eu dealltwriaeth o
lwybrau i addysg a chyflogaeth yn y sector creadigol a diwylliannol.

 Helpodd fy nghymhwyster Arts Award fi i sylweddoli bod gennyf frwdfrydedd dros
rywbeth, mae wir i’w weld yn y gwaith celf rwy’n ei greu.
James, Enillydd Arts Award Arian

*Bu ymchwilwyr yn olrhain 68 o bobl ifanc dros ddwy flynedd yn ystod ac ar ôl eu cysylltiad ag Arts Award. Cynhaliwyd
arolwg o bron i 400 o gyfranogwyr Arts Award a chyfweliadau â chyn-fyfyrwyr Arts Award.
Artizey llun Carla Craig
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Sut mae Arts Award yn gweithio?
Cymorth i ganolfannau a chynghorwyr

Adfer
Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol yn
arwain at lawer o fuddion emosiynol, corfforol a
gwybyddol. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol wrth
wella lles pobl ifanc ar ôl cyfnod anodd ac aflonyddgar.
Gall Arts Award gyfrannu at gynllun cwricwlwm adfer
neu ddal i fyny trwy ddarparu strwythur ar gyfer
rhaglen y celfyddydau ac effeithiau mesuradwy.

Mae cefnogaeth ar gael i helpu Arts Award i redeg yn
llwyddiannus, gan gynnwys adnoddau gweminarau a
phostiadau blog rheolaidd. Mae’r holl gefnogaeth a gynigir i
ganolfannau a chynghorwyr yn gwbl rhad ac am ddim. Am fwy
o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael, ewch i
artsaward.org.uk/advisersupport

Canolfannau

Mae Arts Award yn tywys pobl
ifanc ar daith i lwyddo yn y
celfyddydau, trwy ddatblygu
sgiliau trosglwyddadwy'r 21ain
ganrif a gwybodaeth am ffurfiau
celf. Mae'n gweithio gyda phob
math o weithgareddau creadigol,
gan gynnwys rolau technegol,
cefn llwyfan a gweinyddol.

Partneriaethau
Mae Arts Award yn gweithio
ar y cyd ag amrywiaeth o
sefydliadau a chyrff
cenedlaethol i gynyddu
mynediad pobl ifanc at Arts
Award. I ddarganfod mwy, ewch i
artsaward.org.uk/partnerships

Mae pobl ifanc yn gweithio tuag at Arts Award drwy ganolfan.
Gall ystod eang o sefydliadau gofrestru fel canolfannau, sydd
wedyn yn cefnogi cyflwyno Arts Award ac yn goruchwylio
gwaith cynghorwyr. Mae Arts Award yn hyblyg — gall ddigwydd
yn ystod gwersi, trwy glybiau allgyrsiol rheolaidd, neu hyd yn
oed brosiectau a gweithgareddau unigol.

Cynghorwyr
Mae cynghorwyr Arts Award yn cefnogi plant a phobl ifanc
trwy ddarparu arweiniad ac asesu eu gwaith. Gall unrhyw un
sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc a mynediad at
gyfleoedd celfyddydol hyfforddi i fod yn gynghorydd. Mae pobl
ifanc yn casglu tystiolaeth o'u cynnydd trwy log neu bortffolio
celfyddydau. Yna tasg y cynghorydd yw asesu ei waith.

Safonwyr
Cyllid

Cymorth ar gyfer pobl ifanc
Mae gan bobl ifanc fynediad at gefnogaeth trwy Arts Award Voice, sy’n rhan o’r cylchgrawn Voice ac sy'n
eu cysylltu â chymuned ehangach o bobl ifanc sy'n ymwneud â'r celfyddydau. Mae Voice yn cynnwys
canllawiau cam wrth gam ar gyfer y wobr Efydd, Arian ac Aur ynghyd ag adnoddau ac enghreifftiau
ar-lein. Mae Voice hefyd yn cadw mewn cysylltiad â phobl ifanc sydd wedi cofrestru i gynnig cyngor ac
amlygu cyfleoedd gyrfa ar ôl Arts Award. I gael gwybod mwy , ewch i artsawardvoice.com

Mae yna nifer o ffynonellau cyllid ar gael —
Grantiau Plant, Pobl Ifanc a Dysgu Cyngor
Celfyddydau Lloegr a Grantiau Prosiect y Loteri
Genedlaethol i enwi dim ond dau. Mae Trinity
College Llundain hefyd yn cynnig eu grant eu
hunain ar ffurf Cronfa Mynediad Arts Award.
Am fwy o opsiynau cyllido ewch i:
artsaward.org.uk/funding

Mae safonwr yn gwirio
marc y cynghorydd ac yn
cadarnhau bod yr asesiad
yn iawn. Yn dilyn hyn, mae
pobl ifanc llwyddiannus yn
cael cymhwyster a thystysgrif!

6/7
6/7

Llongyfarchiadau

iadau!
h
c
r
fa
iwch

un
af.
nll t nes
y
c iec
s
ro

N
eic awr
hp

Llo
ng
y

Y Daith Arts Award

1. Dewiswch
eich lefel
Cymerwch gip ar dudalennau
10–12 i ddarganfod mwy am
lefelau Arts Award a gwerth
y cymwysterau.

2. Hyfforddi cynghorwyr
Hyfforddi aelodau tîm ar
lefelau Arts Award yr hoffech
eu cyflawni. Archebwch le ar
un o'n cyrsiau dysgu o bell yn
artsaward.org.uk/training

4. Cynllunio
Cynlluniwch eich
prosiect ac ystyriwch
sut y bydd pobl ifanc
yn cofnodi eu cynnydd.
Gallwch archebu logiau
celfyddydau o
artsaward.org.uk/shop

3. Cofrestrwch
fel canolfan
Cofrestrwch eich
sefydliad fel
canolfan Arts Award.
Mae cofrestru yn
broses gyflym a rhad
ac am ddim.

5. Adolygu
Rydym yn argymell eich bod
yn adolygu log neu bortffolios
celwyddau pobl ifanc yn
rheolaidd. I gael cyngor,
archebwch sesiwn gymorth yn
artsaward.org.uk/adviserhub

6. Paratowch
eich asesiad
Defnyddiwch adnoddau
ar-lein, gan gynnwys
awgrymiadau safoni a
rhestrau gwirio tystiolaeth.
Llenwch ffurflen adrodd
asesiad cynghorydd ar
gyfer pob log neu bortffolio
celfyddydau.

8. Safoni
Bydd y safonwr yn
samplu'r gwaith ac yn
dilysu'ch marcio ac yn
darparu adborth. Bydd y
canlyniadau'n cael eu
cadarnhau a chyhoeddir
tystysgrifau ar gyfer pobl
ifanc lwyddiannus.

7. Cofrestrwch
fel canolfan
Archebu tystysgrif (lefel
Darganfod) neu
dewiswch un o'n tri math
o safoni. Yn dibynnu ar y
math o gymedroli rydych
chi'n ei ddewis, efallai y
bydd angen i chi ei
archebu wyth wythnos
ymlaen llaw.
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Pa lefel sy’n iawn i bobl ifanc?
Dyluniwyd Arts Award i gynorthwyo plant a phobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau a’u diddordebau yn y
celfyddydau, gan adeiladu eu gwybodaeth wrth iddynt symud ymlaen drwy’r lefelau.

Arts Award Efydd

Gall pobl ifanc ddechrau ar unrhyw lefel ac mae cynghorwyr yn pennu’r man cychwyn gorau drwy
^
ystyried anghenion a galluoedd eu grwp.

(Rhif cymhwyster. 501/0081/6) Lefel 1 ar y RQF*

Arts Award Darganfod

Dyluniwyd Gwobr Arts Award Efydd ar gyfer plant rhwng 11 a 14 oed ond mae’n agored i unrhyw un
rhwng 11 a 25 oed

20 awr o oriau dysgu dan arweiniad (argymelledig)

Cymryd rhan yn y celfyddydau a rhannu sgiliau newydd! I ennill Arts Award Efydd, rhaid i bobl ifanc:
◗ gymryd rhan yn y celfyddydau
◗ adolygu digwyddiad neu brofiad celfyddydol
◗ ymchwilio i artist neu grefftwr
◗ trosglwyddo sgiliau celfyddydau i eraill

Mae Arts Award Darganfod wedi’i gynllunio ar gyfer plant 5 oed a throsodd, ond mae’n agored i
unrhyw un 25 oed ac iau
Dechreuwch yr antur gelfyddydol! I ennill Arts Award Darganfod rhaid i bobl ifanc:
◗ gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol
◗ profi gwaith artistiaid neu grefftwyr
◗ rhannu eu darganfyddiadau celfyddydol

40 awr o oriau dysgu dan arweiniad + 20 awr o ddysgu annibynnol = 60 awr cyfanswm amser
y cymhwyster

Am ragor o wybodaeth ewch i: artsaward.org.uk/bronze

Am ragor o wybodaeth ewch i:artsaward.org.uk/discover

Arts Award Arian

Arts Award Archwilio

(Rhif cymhwyster. 500/9914/0) Lefel 2 ar y RQF*

(Rhif cymhwyster 600/3894/9) Lefel Mynediad (Mynediad 3) ar y RQF*

60 awr o oriau dysgu dan arweiniad + 35 awr o ddysgu annibynnol = 95 awr cyfanswm amser
y cymhwyster

25 awr o oriau dysgu dan arweiniad + 10 awr o ddysgu annibynnol = 35 awr cyfanswm amser
y cymhwyster

Mae Gwobr Arts Award Arian wedi’i ddylunio ar gyfer pobl ifanc 14 i 16 oed, ond mae’n agored i
unrhyw un rhwng 11 a 25 oed

Arts Award Archwilio ar gyfer plant 7 oed a throsodd ond mae’n agored i unrhyw un 25 oed ac iau
Archwilio’r celfyddydau a chael eich ysbrydoli! I ennill Arts Award Archwilio rhaid i bobl ifanc:
◗ gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol
◗ archwilio gwaith artistiaid neu grefftwyr a sefydliadau celfyddydol
◗ creu gwaith celf
◗ rhannu eu harchwiliad
Am ragor o wybodaeth ewch i:artsaward.org.uk/explore
*RQF = Regulated Qualifications Framework (Fframwaith Cymwysterau Rheoledig)

Ymgymryd â her ac arwain eraill! Mae gan y cymhwyster Arts Award Arian ddwy uned: ymarfer
celfyddydau, llwybrau ac arweinyddiaeth y celfyddydau.
I ennill Arts Award Arian, rhaid i bobl ifanc:
◗ gynllunio, cwblhau ac adolygu her gelfyddydol
◗ adolygu digwyddiadau celfyddydol a rhannu eu barn
◗ ymchwilio i yrfaoedd yn y celfyddydau
◗ datblygu sgiliau arwain drwy gynllunio, cyflwyno ac adolygu prosiect celfyddydol
Am ragor o wybodaeth ewch i: artsaward.org.uk/silver
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 Gwnaeth Arts Award yn bendant fy helpu i feddwl yn greadigol o ran creu a datblygu
syniadau am sut i gyfarwyddo, ysgrifennu neu weithredu.
Erin, Enillydd Arts Award Efydd

Arts Award Aur
(Cymhwyster Rhif 500/9666/7) Lefel 3 ar y RQF* | 16 o bwyntiau UCAS
90 awr o oriau dysgu dan arweiniad + 60 awr o ddysgu annibynnol = 150 awr cyfanswm amser
y cymhwyster
Mae’r cymhwyster Arts Award Aur wedi’i gynllunio ar gyfer pobl ifanc 16 oed a throsodd ond mae’n
agored i unrhyw un rhwng 11 a 25 oed
Datblygu sgiliau celfyddydau ac arwain y ffordd! Mae gan Arts Award Aur ddwy uned: datblygiad
celfyddydau personol ac arwain prosiect celfyddydol.
I gyflawni Arts Award Aur, rhaid i bobl ifanc:
◗ ehangu eu hymarfer celfyddydau, profi ffurf arall ar gelfyddyd a chreu gwaith newydd
◗ cymryd rhan yn y byd celfyddydol drwy leoliadau, gwirfoddoli, hyfforddiant ac ymchwil
◗ adolygu digwyddiadau celfyddydol a dysgu mwy am artistiaid neu grefftwyr a’u llwybrau gyrfa
◗ ymchwilio i fater yn ymwneud â’r celfyddydau a dadlau’r achos o’i blaid
◗ datblygu sgiliau arwain drwy gymryd cyfrifoldeb unigol am gynllunio, cyflwyno ac adolygu
prosiect celfyddydol a’i rannu’n gyhoeddus
Am ragor o wybodaeth ewch i: artsaward.org.uk/gold

*RQF = Regulated Qualifications Framework (Fframwaith Cymwysterau Rheoledig)

llun end2endTV.co.uk
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Cysylltwch â ni

Cost
Hyfforddiant i gynghorwyr (y pen)
Cwrs

Cost (tan fis Awst 2022)

Darganfod ac Archwilio

£150

Efydd ac Arian

£200

Aur

£150

^
Gallwch gwblhau’r cwrs mewn unrhyw drefn — dewiswch y lefel o Arts Award sy’n addas ar gyfer eich grwp.
^ o 7–12 o bobl.
Mae gostyngiad o 10% oddi ar ffioedd cwrs ar gael ar gyfer archebion grwp

Safoni/ardystiad (y pen)
Lefel

Cost

Darganfod

Arts Award

artsaward.org.uk

Arts Award Voice

artsawardvoice.com

Canolfan gymorth

artsaward.org.uk/helpcentre

020 7820 6178

artsawardenquiries@trinitycollege.co.uk

Mae’r holl newyddion diweddaraf am Arts Award ar ein cyfryngau cymdeithasol:
/ArtsAward

Grwpiau o 25 neu fwy

Grwpiau o 50 neu fwy

Grwpiau o 100 neu fwy

£4.00
£3.85
(tystysgrif yn unig)

£3.40

£3.05

Archwilio

£14.00

£13.00

£12.00

£11.50

Efydd

£25.00

£24.00

£23.00

£21.00

Arian

£31.00

£29.50

£28.50

£27.50

Aur

£46.50

£45.50

£44.50

£43.25

/ArtsAward

Kings School Worcester llun George Archer

14/15

Hawlfraint © 2021 Trinity College London
Mae Trinity College London yn gwmni elusennol sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru, Lloegr a’r Alban
Rhif Cwmni: 02683033 | Rhif Elusen yng Nghymru a Lloegr: 1014792 | Rhif Elusen yn yr Alban: SC049143
St Joseph’s College llun Phil Barnes

