
Hyfforddiant Clybiau Fideo 
Dyddiad: 22 a 24 Ionawr, 2018 
Cynnal: Guto Rhun (Boom), Rhodri ap Dyfrig (S4C), Eleri Griffiths (Menter Abertawe), Morgan 
Robets (Menter Caerffili) 
Ble: Ty Siamas, Dolgellau a Ty Tawe, Abertawe 
I bwy: Swyddogion Maes 
Pam: Yn dilyn y gofyn gan 8 person am fwy o hyfforddiant a gwybodaeth am y cynllun 
Cymuned Fideo Cymraeg yn ystod y Digwyddiad Cenedlaethol a datblygiad yn y bartneriaith 
gyda Boom ac S4C. Adborth Digwyddiad Cenedlaethol 
Nifer mynychwyr: 25 
 
 
Adborth: Casglwyd adborth ar y dydd. Cadarnhaol iawn a phawb wedi dysgu rhywbeth 
newydd. Adborth ar y dydd i’w gweld ar y dudalen nesaf. 
 
Casglwyd adborth ar survey monkey bythefnos ar ol y digwyddiad. Mae 7 wedi llenwi hyd yn 
hyn. 
 
Ymatebion: 
Lleoliad = Derbyniol / Da / Ardderchog 
Cynnwys, Cyflwyniad, Trefniant = Da / Ardderchog 
Cytuno = Derbyniais wybodaeth newydd ar y cwrs, Roedd y wybodaeth a ddysgais yn 
ddefnyddiol imi 
Cytuno / Ddim yn siwr = Cafodd yr hyfforddiant effaith bositif ar fy ngwaith 
Cytuno / Ddim yn siwr / Anghytuno = Nid yw'r hyfforddiant wedi cael effaith o gwbwl 
 
Wnaeth yr hyfforddiant gwrdd a’r disgwyliadau = Do / Rhywfaint 
 

 Annerbyniol Derbyniol Da  Ardderchog 

Lleoliad  2 4 1 

Cynnwys   5 2 

Cyflwyniad   3 4 

Trefniant   3 4 

 
 

 Cytuno’n llwyr Cytuno Ddim yn siwr Anghytuno 

Derbyniais 
wybodaeth 
newydd ar y cwrs 

2 5   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16z6vwWWsbImdHkKswPLwMCCZbR_cqjDogVm6Ta8qPl0/edit?usp=sharing


Roedd y 
wybodaeth a 
ddysgais yn 
ddefnyddiol imi 

3 4   

Cafodd yr 
hyfforddiant effaith 
bositif ar fy 
ngwaith 

3 3 1  

Nid yw'r 
hyfforddiant wedi 
cael effaith o 
gwbwl 

 1 1 5 

 
 

 Do Naddo Rhywfaint 

Wnaeth yr hyfforddiant 
gwrdd â'ch 
disgwyliadau? 

 

6  1 

Wyt ti wedi gwneud 
rhywbeth yn wahanol 
yn dy waith yn dilyn y 
cwrs? 

6 1  

 
Beth: Gobeithio cychwyn clwb flog yn Aelwyd Llanrwst cyn y Pasg. Yn Ysgol Bro Gwydir ar ol y 
pasg ac yn Ysgol Cerrig dechrau Mawrth. Bwriadu mynd mewn i'r ysgolion uwchradd yn holi os 
oes ganddynt unrhyw ddiddordeb cychwyn clwb fideos- gobeithio ar ol y Pasg. Wedi sefydlu 
Clwb 'Flogs' yn ysgol y Bedol, ger Rhydaman. Y bwriad yw creu rhyw fath o rwydwaith rhwng 
ysgolion yr ardal trwy ddull flogs. Rydym wedi trefnu sesiwn fideo yn ystod hanner tymor. 
Byddai'n gwneud fwy o sesiynau fideo yn y clwb sydd wedi ei drefnu' eisioes. Trafodaethau 
 
Sylwadau ychwanegol: 
Wedi mwynhau'r diwrnod yn fawr iawn, diolch yn fawr am drefnu, Mae'r lleoliad yn eithaf pell o'r 
gorllewin gwyllt ond deal bod rhaid cael man canolig, Byddai wedi bod yn ddefnyddiol cael 
rhywfaint mwy o hyfforddiant o ran golygu fideos. 
  



 
Ar y dydd 

Disgwyliadau / Beth hoffech ddysgu? Argraffiadau o'r dydd / beth wyt wedi dysgu? 

Golygu - top tips 

Lleoliad = gret dod yn gyfarwydd gyda ty tawe. 
Adeilad Cymraeg. Parcio Hunllef. Gwych diolch am 
y bwyd vegan. 

Sut i ddefnyddio imovie 
Wedi dysgu'r camau ar gyfer sefydlu clwb fideo. 
Mwy am brosiectau fideo eraill. 

Dysgu beth sy'n boblogaidd gyda phobl ifanc Lleoliad da, lluniaeth da, amserlen da. 

Sut mae creu flogs deniadol gydag aelodau'r 
gymuned. Ble mae arddangos nhw. Wedi joio'r hyfforddiant heddiw - diolch yn fawr! 

Dysgu sut i olygu fideos ar imovie. 

Ateb lot o gwestiynnau, sesiwn gwych, lleoliad da, 
luniaeth gret, siaradwyr helpgar a gwybodus - 
diolch! 

Deall be ydy prosiect fideo fi 
byswn wedi hoffi sesiwn fwy dwrn ar yr ochr olygu / 
cynhyrchu (efallai golygu un parod ar gyfer ei olygu) 

Gallu bod yn hyderus i wneud / cynhyrchu flog gyda 
grwp o blant - adnoabod yr offer angenrheidiol 

Do, i raddau, ond dwi angen dechrau defnyddio'r 
cyfrwng er mwyn dod yn fwy cyfarwydd ag o. Diolch 
yn fawr 

Deall yn well sut i ddefnyddio'r ap at bwrpas 
cynhyrchu a golygu clipiau fideo 

Wedi cael cyflwyniad da i'r dechrnoleg - angen 
ymarfer arno 

Digon o sgiliau a hyder i drefnu a chymell grwp 
ifanc fydd yn rahn o gymuned fideo Cymraeg 

wedi datblygu'n sgiliau imovie ac wedi cael llawer o 
-top tips' ar sut i fynd ati i sefydu grwp flogio 

Sut i fynd ati i greu flog wrht ddefnyddio imovie - 
datblygu sgiliau defnyddio imovie 

efallai byddai'n fwy o gymordd o sut i fynd ati i 
olygu'r ffilmiau o gymorth 

creu ffilm ddiddorol sy'n cadw diddordeb. pynciau a 
golygu lleoliad da, bwyd da 

sut i greu clwb glogio a wedyn tynu nol fel nad oes 
rhaid i aelod o staff arwain ond y plant / pobl ifanc 
eu hunain neu ysgol/clwb ieuenctid 

hapus gyda'r diwrnod, wedi dysgu mwy am greu 
diddordeb, mwy o sesiwn golygu a defnydd 

fideo blogio - fel mae ei gnwued ac fel mae cael 
pobl ifanc i'w gwneud 

mwy neu lai - angen rhoi traed yn y dwr a chreu 
clybiau flogio neu glogiau yn ein digwyddiadau 

sut i ddefnyddio imovie a'r ffordd hawsaf i'w ddysgu 
i eraill 

do, wedi dysgu lot! yr ymerfaroldeb yw'r her yn ein 
ysgolin ni, ond byddwn yn mynd ati i ennyn 
diddordeb 



sut i addasu fideos yn hawss i wneud y mwyaf o'r 
technoleg sydd ar gael, sut i ddysgu eraiill, hyfforddi 
eraill 

Diwrnod defnyddiol - lot o wybodaeth a 'hands on', 
help cyson yn cael ei gynnig gan Boom 

technegau ffilm creadigol a sut i hyfforddi eraill 
Bwyd figan ddim yn dda iawn gwaetha'r modd - 
caws smal eitha 'oribyl' yn unig ddewis. Adeilad oer! 

sut mae marchnata'r clwb Do, dwi'n teimlo fod y diwrnod wedi fy helpu 

sut i wneud vlog o safon 

dwi'n meddwl fy mod angen mwy o fanylder a 
phwyslais ar addasu. ond dw i wedi fy mhlesio 
gyda'r diwrnod 

sut mae golygu rydw i wedi dysgu am hawlfraint a phethau fel hyny 

sut i greu/ymestyn y gynulleidfa angen mwy o amser i greu ffilmiau - bach o frys 

diogelwch plant neis i glywed am y barnteriaeth gyda boom plant 

tips golygu 
wedi dysgu sut i ddefnyddio imovie, sut i sefydlu 
clwb a llunio cytundeb 

deall sut i roi flogs ar y sianel youtube ayyb  

 


