
SEMINARAU MENTRO DRWY FENTORA 

UN SESIWN MISOL FIN NOS 

 

SESIWN 1: TREFNU’N DDIOGEL 

Nos Iau Medi 23 @ 7.30pm 

 

Mae iechyd a diogelwch yn ffactor allweddol wrth drefnu pob eisteddfod. Wrth i reolau yn ymwneud a 

COVID newid yn gyson, dyma bwnc sydd ar gefn meddyliau’r mwyafrif ohonom wrth gynllunio i’r 

dyfodol. Bydd y sesiwn gan arbenigwyr yn eu meysydd yn cynnig cyfle i glywed am ganllawiau yn 

ymwneud â threfnu digwyddiad; trosolwg am ddiogelwch ar-lein a chyfle i ddysgu gan drefnwyr 

digwyddiadau cenedlaethol sut mae gwthio ffiniau mewn cyfod heriol. 

 

Panel: 

• Diogelwch a meddwlgarwch ar-lein: Deian ap Rhisiart, Ymgynghorydd Cynhwysiad Digidol, 

Canolfan Cydweithredol Cymru. 

• Iechyd a Diogelwch ar leoliad: Alan Gwynant, Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch 

• Lowri Jones, Bro 360, arweinydd y canllaw Dod Ynghyd 

• Manon Rees O’Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd, trefnwyr Gŵyl Tafwyl  

 

 

 

SESIWN 2: AR-LEIN, AR GARREG Y DRWS (1) 

Nos Iau Hydref 21 @ 7.30pm 

 

Bu’n rhaid gohirio mwyafrif yr eisteddfodau lleol yn ystod 2020 a 2021 o ganlyniad i Covid; ond 

manteisiodd nifer o bwyllgorau’n lleol gan fentro’n ddigidol. Y canlyniad oedd ymestyn maint eu 

cynulleidfaoedd traddodiadol yn sylweddol. Mae lle i gredu y bydd rhai digwyddiadau i’r dyfodol yn 

esblygu’n naturiol yn eisteddfodau hybrid gan gyfuno’r traddodiadol gyda thechnoleg ddigidol. 

Dyma’r gyntaf o ddau gyflwyniad gan banel o arbenigwyr fydd yn nodi’r manteision ac anfanteision. 

 

Panel: 

• Elen Elis, Cyfarwyddwr Artistig Eisteddfod Genedlaethol Cymru 

• Tegwen Morris, Merched y Wawr 

• Marc Griffiths, Sylfaenydd Cymru FM 

• Catrin Toffoc, Côr-ona 

 

 

 

SESIWN 3: AR-LEIN, AR GARREG Y DRWS (2) 

Nos Iau Tachwedd 25 @ 7.30pm 

 

Mae denu cynulleidfa i neuadd gymunedol yn medru bod yn her yn ei hunan, a thra bo cyfryngau 

cymdeithasol yn rhan annatod o fywydau nifer erbyn hyn, i eraill mae clywed am Facebook, YouTube, 

Zoom, WhatsApp, Instagram ayb yn ddigon i godi braw. Yn yr ail sesiwn sy’n trafod manteision 

ymestyn at gynulleidfaoedd ehangach bydd y panel yn rhannu syniadau sut mae cyrraedd ac apelio at 

gynulleidfaoedd, materion yn ymwneud â hawliau, ac ambell ateb i heriau technoleg. 

Panel: 

• Siân Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod Yr Urdd 

• Alun Llwyd, Prif Weithredwr Pyst, sy’n gyfrifol am blatfform AM 

• John Hywel Morris, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddwyr PRS Cymru 

• Manon Wyn James, Pennaeth Adran y Wasg, S4C 

 


