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Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ŵyl uchelgeisiol a 
modern sy’n cyfuno digwyddiadau byw, cyfranogiad cymunedol, 
cynnwys gwreiddiol a grëwyd ar gyfer darlledu a phrofiadau 
diwylliannol digidol, ochr yn ochr â rhaglen ddysgu helaeth. Mae’r 
rhaglen, a gafodd ei chreu gan filoedd o bobl a’i mwynhau gan 
gynulleidfa o dros 18 miliwn hyd yma, wedi’i chyflwyno’n amserol ac 
yn unol â’r gyllideb ledled y DU.

Mae’r rhaglen wedi’i churadu, a ddechreuodd ar 1 Mawrth 
2022, wedi bod ar gael i bawb, yn wreiddiol o ran cynllun ac yn 
optimistaidd ei hagwedd. I gyflawni hyn, comisiynodd UNBOXED 
10 tîm prosiect o ymarferwyr medrus iawn o’r disgyblaethau 
gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg 
(STEAM) i gynnwys y cyhoedd mewn rhaglen o weithgareddau 
creadigol ledled y DU.

Mae rhaglen mynediad am ddim UNBOXED wedi digwydd wrth 
i’r DU ddod allan o effaith fyd-eang COVID-19, gan ddiogelu 
swyddi yn y diwydiannau creadigol ar adeg heriol ac adfer hyder 
y cyhoedd o ran mynd i ddigwyddiadau diwylliannol drwy gydol 
2022. Mae cymunedau wedi cymryd rhan fel cynulleidfaoedd a 
chyfranogwyr mewn mwy na 2,500 o weithgareddau fel rhan o’r 
rhaglen, ac mae wedi cyflwyno digwyddiadau byw mewn 107 o 
ddinasoedd, trefi a phentrefi ledled y pedair gwlad. Yn ogystal, 
mae’r rhaglen wedi comisiynu cynnwys o safon fyd-eang i’w 
ddarlledu ac wedi dyfeisio profiadau digidol arloesol.

Mae cynnwys creadigol UNBOXED yn adlewyrchu nifer o faterion 
cyfoes allweddol sy’n atseinio safbwyntiau’r cynulleidfaoedd 
a’r cymunedau y mae wedi ymgysylltu â nhw: y blaned a’i 
hamddiffyniad, ein hunaniaeth a’n treftadaeth ddiwylliannol 
gyffredin, ein lle yn y bydysawd, ein dealltwriaeth o’r meddwl dynol 
a’r byd naturiol, a sut y gall dulliau creadigol fod yn arf pwerus er 
mwyn helpu i adeiladu dyfodol cadarnhaol.

Cafodd UNBOXED fuddsoddiad cyhoeddus sylweddol o £120 
miliwn, wedi’i ddyrannu ar draws Llywodraeth y DU, Llywodraeth 
Cymru, Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon a Llywodraeth yr Alban, 
gan ddangos manteision cydweithio ledled y pedair gwlad wrth 
gyflwyno rhaglen greadigol amrywiol. 

Mae UNBOXED wedi cefnogi cannoedd o bartneriaethau 
newydd, miloedd o gyfleoedd cyflogaeth am dâl ac wedi darparu 
hyfforddiant datblygu gwerthfawr. Cyflwynwyd ei rhaglen am ddim 
mewn lleoliadau trefol, gwledig ac arfordirol, yn aml mewn rhannau 
o’r DU nad ydynt yn cael digon o gyfleoedd ar gyfer buddsoddi 
diwylliannol mawr; ehangodd fynediad i’r rhaglen drwy gomisiynu 
prosiectau digidol a phrosiectau a ddarlledwyd am y tro cyntaf, 
ochr yn ochr â phrofiadau diwylliannol ar-lein a rhyngweithiol.

Bydd UNBOXED yn gadael gwaddol parhaus: miliynau o brofiadau 
unigryw ac ystyrlon i gynulleidfaoedd a chyfranogwyr; busnesau 
creadigol ar newydd wedd, sgiliau gwell, cyfleoedd cyflogaeth 
a phartneriaethau newydd; deg comisiwn sy’n darparu cynigion 
diwylliannol byd-eang o ansawdd uchel sy’n cyfuno elfennau 
corfforol a digidol; deunyddiau dysgu arbenigol yn seiliedig ar y 
cwricwlwm ac archif sydd ar gael i’r cyhoedd.
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Mae UNBOXED wedi cymryd risgiau creadigol ar adeg heriol, 
mae wedi gwthio ffiniau drwy ddyfeisiadau, ac wedi cyflwyno 
miloedd o ddigwyddiadau beiddgar, amlddisgyblaethol er budd a 
llawenydd miliynau o bobl o bob rhan o’r DU. Roedd yn agored, 
yn optimistaidd, yn wreiddiol ac yn ddigynsail – a bydd ei werth a’i 
gyfraniad yn parhau.
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Roedd y rhaglen yn cynnwys dros 2500 o ddigwyddiadau, 
gweithdai a gweithgareddau cymunedol. Cyflwynwyd 
digwyddiadau byw mewn 107 o drefi, dinasoedd a phentrefi ledled 
Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a’r Alban.

Mae cynulleidfa o dros 18 miliwn wedi cael profiad o UNBOXED, ac 
o’r rhain:

•  Aeth 2.8 miliwn i ddigwyddiadau a gweithgareddau byw, neu 
gymryd rhan ynddynt

•  Defnyddiodd 13.5 miliwn gynnwys a gomisiynwyd ar gyfer 
darlledu a digidol

•  Cymerodd 1.7 miliwn o blant, pobl ifanc a theuluoedd ran mewn 
gweithgareddau dysgu ar draws y rhaglen.

Mae prosiectau UNBOXED wedi cefnogi dros 6,000 o swyddi a 
chyfleoedd datblygu â thâl.

Darparwyd gweithgareddau diwylliannol am ddim ledled Cymru, 
Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Mae rhaglen ryngwladol UNBOXED wedi ennyn diddordeb pobl 
mewn dros 85 o wledydd hyd yma, gan arddangos a hyrwyddo 
creadigrwydd y DU.

Cynhyrchodd y rhaglen UNBOXED gynnwys dysgu pwrpasol i gyd-
fynd â chwricwla ysgolion yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon 
a’r Alban.

Comisiynwyd timau creadigol STEAM yn dilyn galwad agored 
ledled y DU ym mis Medi 2020 a welodd 299 o gyflwyniadau, yn 
cynnwys 3,000 o unigolion a sefydliadau.

Mae UNBOXED wedi dangos pwysigrwydd cydweithio ar draws y 
meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a 
mathemateg wrth fynd i’r afael â materion byd-eang ein hoes.

Cafodd ei ariannu gan bob un o bedair llywodraeth y DU.

Bydd tri chomisiwn a dau gysyniad ymchwil a datblygu yn cael eu 
cyflwyno yn 2023 fel rhan o raglenni diwylliannol arfaethedig.

Mae prosiectau UNBOXED wedi cael eu cydnabod gydag 8 gwobr 
a 4 enwebiad hyd yma.

RHAGLEN A GAFODD EI CHREU 
GAN FILOEDD, A’I MWYNHAU 
GAN FILIYNAU. 
COMISIYNODD UNBOXED 
10 PROSIECT CREADIGOL 
ARBENNIG.
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GWREIDDIAU A DIBEN 
UNBOXED



Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o 
greadigrwydd a ddarparwyd mewn cymunedau trefol, gwledig ac 
arfordirol ledled y DU ac yn ddigidol yn 2022.

Roedd y 10 comisiwn am ddim yn cynnwys digwyddiadau byw a 
gosodiadau, cynnwys darlledu a phrofiadau diwylliannol digidol, 
yn ogystal ag ystod eang o gyfleoedd dysgu a chyfranogol i blant, 
pobl ifanc a theuluoedd.

Mae UNBOXED yn hyrwyddo cydweithio creadigol gyda miloedd 
o ddigwyddiadau, gweithdai a gweithgareddau cyfranogol, gan 
gyfuno digidol a darlledu i ysgogi syniadau a phosibiliadau newydd 
ar gyfer ein dyfodol.

Cyhoeddwyd y cyllid yn 2018 fel buddsoddiad unigryw, am gyfnod 
penodol o £120 miliwn, wedi’i ddosbarthu gan bedair Llywodraeth y 
DU, i gynnal gŵyl greadigrwydd ac arloesi ledled y wlad.

Roedd iddi ddau amcan strategol:

•  Dod â phobl at ei gilydd i ddathlu ein cryfderau, ein gwerthoedd 
a’n hunaniaeth, a rhoi hwb i falchder ledled cymunedau

•  Dathlu ein cynigion ar y cyd a’n cynigion unigryw i’r byd, gan 
gefnogi ein brand a helpu i ddenu buddsoddiad a busnes newydd.

Cafodd rhaglen UNBOXED ei churadu, ei rheoli a’i hyrwyddo gan 
Festival 2022 Ltd, sef cwmni nid-er-elw cyfyngedig drwy warant, a 
sefydlwyd ym mis Mai 2020 ac a ymgorfforwyd fel is-gwmni i gorff 
hyd braich presennol DCMS: Pwyllgor Trefnu Birmingham ar gyfer 
2022 Commonwealth Games Ltd. 

Mae bwrdd annibynnol, anweithredol wedi goruchwylio’r gwaith  
o lywodraethu’r rhaglen ledled y pedair gwlad, gan gynnwys 
pedwar Cyfarwyddwr Cwmni a benodwyd ar ran Cymru, Lloegr, 
Gogledd Iwerddon a’r Alban; gyda chynrychiolwyr o’r pedair 
Llywodraeth yn bresennol fel Sylwedyddion. Yn 2020, penodwyd 
y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn archwilwyr allanol y Cwmni 
a PwC yn archwilwyr mewnol. Arweiniwyd y Weithrediaeth 
gan Martin Green CBE (Prif Swyddog Creadigol) a Phil Batty 
(Cyfarwyddwr Gweithredol), fel rhan o dîm craidd yn  
Birmingham (unboxed2022.uk).

Fel rhaglen a gyd-luniwyd ledled y pedair gwlad, cyflwynwyd 
UNBOXED gan Festival 2022 Ltd mewn partneriaeth â chyrff 
cyflawni strategol a benodwyd gan bob un o’r tair gwlad 
ddatganoledig: Cymru Greadigol, Cyngor Dinas Belfast  
ac EventScotland.

Dyrannwyd y cyllid o £120m i’r Llywodraethau priodol. Bu Festival 
2022 Ltd, mewn partneriaeth â Cymru Creadigol, Cyngor Dinas 
Belfast ac EventScotland, yn cydweithio i gomisiynu a chyflwyno 
UNBOXED, gan gynnwys buddsoddi ar y cyd mewn meysydd  
o weithgareddau a rennir, gyda chyfanswm gwariant yn ôl  
categori gwariant.

Ym mis Mawrth 2021, ymunodd British Council fel Partner 
Rhyngwladol UNBOXED. Mae’r bartneriaeth wedi cefnogi’r gwaith 
o gyflawni’r rhaglen ymgysylltu ryngwladol drwy gyfrwng grant o 
£250,000 o Gymorth Datblygu Swyddogol i’r celfyddydau, cyfres 
o grantiau cydweithio diwylliannol ychwanegol a ddyfarnwyd 
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https://unboxed2022.uk/


yn uniongyrchol i bedwar o’r 10 comisiwn, a helpu i feithrin 
cydberthnasau â phartneriaid rhyngwladol newydd.

Wrth ddiffinio’r weledigaeth ar gyfer y rhaglen, gwnaed 
penderfyniad cynnar i ddathlu creadigrwydd gwyddoniaeth, 
technoleg, peirianneg a mathemateg, ochr yn ochr â’r celfyddydau.

Mae UNBOXED wedi ennyn diddordeb ymarferwyr a nifer fawr 
o’r cyhoedd mewn digwyddiadau digidol byw a rhagweithiol a 
oedd yn rhagflaenu llwyddiant y DU yn STEAM. Ymgysylltodd ag 
arbenigwyr ar draws y disgyblaethau hynny i gydweithio i raddau 
digynsail, a daeth â phobl at ei gilydd i ddathlu a hyrwyddo cynnig 
creadigol ein pedair gwlad, gan ddangos sut y gall technoleg 
newydd ehangu a thrawsnewid profiadau a chyfranogiad creadigol.

Mae’r data cynulleidfa yn y ddogfen hon yn gywir ym mis 
Tachwedd 2022 (diwedd y rhaglen o ddigwyddiadau byw), gyda 
gweithgareddau darlledu, digidol a dysgu yn parhau i fod ar gael ar 
ôl diwedd 2022. Mae’n rhoi cipolwg ar raglen sy’n esblygu o hyd, a 
luniwyd gan yr ymgynghorydd celfyddydau, Graham Devlin, ar ran 
Bwrdd UNBOXED fel canllaw rhagarweiniol i ddeall maint effaith yr 
ymdrech fawr a chymhleth hon.
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l  Llywodraeth y DU 98.3M

l  Llywodraeth yr Alban  11.5M

l  Llywodraeth Cymru 6.7M

l   Llywodraeth Gogledd 3.5M 
Iwerddon

CYLLID (£M)

l  Rhaglen Greadigol 78%

l   Ymgysylltiad â’r  6% 
Gynulleidfa

l  Gwerthusiad o’r Rhaglen  1%

l  Gweithlu  5%

l   Gweithrediadau Busnes  7% 
a Gwasanaethau a Rennir

l   Sefydlu a goruchwyliaeth  3% 
Llywodraeth

CYLLIDEB WARIANT (%)

Mae’r gyllideb wariant yn cynnwys darpariaeth ar gyfer hyd at £19 miliwn o TAW na ellir ei adfer.



CYD-DESTUN



Mae UNBOXED wedi digwydd ar adeg eithriadol: yn ystod y cyfnod 
pan newidiodd pandemig COVID-19 ein bywydau. Ar ben hynny, 
roedd pwysau o ran amser ar y broses. Yn ymarferol, dim ond 
dwy flynedd a hanner oedd hyd oes y prosiect – o sefydlu cyfrwng 
cyflenwi (Festival 2022 Ltd) ym mis Mai 2020 i anterth  
rhaglen gorfforol.

Yn yr un modd â phob rhan o’r economi greadigol, roedd natur 
gyfnewidiol COVID-19 drwy 2020 a 2021 yn llywio dull cynllunio 
UNBOXED. Am tua hanner y cyfnod hwn, roedd cyfyngiadau 
coronafeirws ar waith ledled y DU. Roedd hyn yn cyfyngu’n 
sylweddol ar UNBOXED – o ran recriwtio, cadwyni cyflenwi, 
capasiti sefydliadau ac amgylchedd risg allanol roedd yn ofynnol i’r 
prosiect ei ddarparu. 

Rhwng 2010 a 2019, tyfodd diwydiannau creadigol y DU 44%1 
– gryn dipyn yn fwy na’r economi yn gyffredinol (17%).  Fodd 
bynnag, dirywiodd cyfraniad y sector i’r economi yn ystod 
COVID-19 o £107bn (2019) i £95bn (2020) ac, yn 2022, mae’n 
2% yn is o hyd mewn gwirionedd, gan nad yw cynulleidfaoedd 
wedi dychwelyd i’w harferion cyn COVID-19.

Er gwaethaf heriau COVID-19, roedd diwylliant a’r diwydiannau 
creadigol yn parhau i wneud cyfraniad pwysig i economi’r DU 
ac wedi chwarae rhan hanfodol yn adferiad cymdeithas yn 
dilyn y pandemig. Mae UNBOXED wedi ymateb i’r cyd-destun 
hwn drwyddi draw ac wedi ceisio cael effaith gadarnhaol, o’i 
fuddsoddiad mewn sefydliadau ac ymarferwyr i ddarparu 
gweithgarwch diwylliannol am ddim ledled y DU.

Mae UNBOXED wedi tynnu ar gronfa dalent cryf iawn y DU ac 
wedi cyfrannu at ddangos rôl barhaus y sectorau STEAM yn ein 
twf economaidd. Mae ei arweinyddiaeth, ei staff a’i bartneriaid 
hefyd yn cydnabod y manteision diwylliannol a chymdeithasol 
anfesuradwy sylweddol y gall mentrau fel UNBOXED eu cyflawni. 
Mae hyn yn adlewyrchiad o uchelgeisiau a nodir yn adroddiad 
DCMS Boundless Creativity Report, A Culture Strategy for 
Scotland Llywodraeth yr Alban a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol Llywodraeth Cymru. Er na chrëwyd UNBOXED fel ymateb 
uniongyrchol i’r polisïau a’r strategaethau hyn, mae’n cyd-fynd â’r 
cyfeiriad a nodir ynddynt a bydd yn hybu’r sylfaen dystiolaeth sydd 
ar gael i raglenni cyhoeddus yn y dyfodol.
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1 Ystadegau Swyddogol Llywodraeth y DU gan ddefnyddio 
amcangyfrifon blynyddol o ddata GYC misol a ddiweddarwyd 5 
Hydref 2022

https://www.gov.uk/government/publications/boundless-creativity-report/boundless-creativity-report
https://www.gov.scot/publications/culture-strategy-scotland/
https://www.gov.scot/publications/culture-strategy-scotland/
https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
https://www.gov.uk/government/statistics/dcms-sectors-economic-estimates-monthly-gva-to-june-2022/using-annual-estimates-from-summed-monthly-gva-data 
https://www.gov.uk/government/statistics/dcms-sectors-economic-estimates-monthly-gva-to-june-2022/using-annual-estimates-from-summed-monthly-gva-data 
https://www.gov.uk/government/statistics/dcms-sectors-economic-estimates-monthly-gva-to-june-2022/using-annual-estimates-from-summed-monthly-gva-data 


DULL O GOMISIYNU



Dechreuodd y gwaith comisiynu creadigol ym mis Medi 2020 gyda 
galwad agored i unigolion a sefydliadau yn y DU sy’n gweithio yn 
y sectorau STEAM i ffurfio timau creadigol a chymryd rhan mewn 
proses Ymchwil a Datblygu a ariennir.

Roedd yn ofynnol i bob tîm feithrin partneriaethau newydd, gan 
ddod â sefydliadau sefydledig ynghyd ag unigolion a thalent 
newydd, i ddylunio cysyniad comisiwn a oedd yn ymateb i 
werthoedd bod yn agored, yn wreiddiol ac yn optimistaidd. Gallai 
ymgeiswyr ddod o bob rhan o’r DU, neu fel tîm sy’n cynrychioli 
Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban. Y briff oedd dod  
â phobl at ei gilydd rhwng pedair gwlad y DU a’r byd, all-lein  
ac ar-lein. 

Yn ganolog i’r broses oedd hyrwyddo sut y gall timau traws-
ddisgyblaethol harneisio’r synergeddau creadigol ar draws y 
sector STEAM i ddarparu profiadau diwylliannol difyr er budd 
cynulleidfaoedd, ymarferwyr a dyfodol y sector.

Ymgeisiodd bron i 3,000 o sefydliadau a gweithwyr llawrydd am y 
cyfle hwn. Ystyriodd proses ddethol drylwyr 299 o gyflwyniadau 
llawn. O’r cyflwyniadau hyn, dewiswyd 30 o dimau creadigol  
(cyfanswm o fwy na 500 o sefydliadau ac unigolion, gan gynnwys 
dros 100 o weithwyr llawrydd) i gymryd rhan yn y prosiect Ymchwil 
a Datblygu, a gynhaliwyd rhwng mis Tachwedd 2020 a mis 
Chwefror 2021. 

Roedd hwn yn fuddsoddiad mawr, o ystyried effaith barhaus  
y pandemig.

Ym mis Mawrth 2021, dewiswyd 10 tîm o’r 30:

•  1 ar gyfer Lloegr, a gomisiynwyd gan UNBOXED (Festival  
2022 Ltd)

•  3 ar gyfer y gwledydd datganoledig, gydag un yr un i Gymru, 
Gogledd Iwerddon a’r Alban, a gomisiynwyd gydag UNBOXED 
(Festival 2022 Ltd) gan Cymru Greadigol, Cyngor Dinas Belfast 
ac EventScotland yn y drefn honno fel y cyrff cyflawni strategol

•  6 gyda chynrychiolaeth ledled y DU, a gomisiynwyd gan 
UNBOXED (Festival 2022 Ltd).

Wrth i’r rhaglen esblygu, gweithiodd bron pob comisiwn ar draws 
cenhedloedd lluosog i ddod yn gorff creadigol amrywiol ond 
cydlynol o waith a brofwyd ledled y DU.
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https://www.gov.uk/government/news/30-creative-teams-awarded-up-to-100000-each-for-festival-uk-2022-rd-project
https://www.gov.uk/government/news/10-teams-to-lead-celebration-of-creativity-and-innovation-in-2022


Aeth y timau dethol ymlaen i ddatblygu 10 prosiect arloesol a 
gomisiynwyd, y gellir eu crynhoi fel a ganlyn:

Mae About Us yn daith dros 13.8  biliwn 
o flynyddoedd o hanes, o’r Glec Fawr 
hyd heddiw, a gaiff ei adrodd drwy 
sioe oleuadau ryfeddol yn cyfuno 
sgôr wreiddiol gan y cyfansoddwr 
a’r cerddor Nitin Sawhney CBE, 
corau, barddoniaeth a gosodiadau 
amlgyfrwng yn Paisley, Derry-
Londonderry, Caernarfon, Luton, Hull  
a Llundain.

Mae Dandelion, a gomisiynwyd 
gan EventScotland, yn dathlu 
cynaliadwyedd drwy dyfu cymunedol, 
gan ddwyn ynghyd cerddoriaeth a 
chelf â gwyddoniaeth a thechnoleg 
i ysbrydoli pobl i hau, tyfu a rhannu 
bwyd, syniadau a straeon. Bu pobl 
ledled yr Alban yn cymryd rhan yn 
y rhaglen, mewn lleoliadau trefol a 
gwledig o’r Gororau i Ynysoedd y 
Gorllewin, gan greu pwyntiau cyswllt 
newydd i unigolion a chymunedau drwy ddigwyddiadau, gwyliau, 
gosodiadau, dysgu ac ymgysylltu â’r gymuned.

Mae Dreamachine yn  brofiad trochi 
newydd pwerus sy’n archwilio potensial 
diderfyn y meddwl dynol. Tynnodd 
ynghyd yr artistiaid Assemble, a 
enillodd Wobr Turner, y cerddor 
Jon Hopkins, a gafodd ei enwebu 
am Grammy a Mercury, yr Athro 
Niwrowyddoniaeth Wybyddol a 
Chyfrifiadurol ym Mhrifysgol Sussex, 
Anil Seth, a thîm o dechnolegwyr, 
gwyddonwyr ac athronwyr blaenllaw. 
Mae wedi arwain at ymchwil wyddonol wreiddiol i’r ffordd y mae ein 
meddyliau yn unigryw.

Mae GALWAD, a gomisiynwyd gan 
Cymru Greadigol, yn stori ddynol o’r 
Gymru gyfoes sy’n cynnig cipolwg ar 
y genedl 30 mlynedd yn y dyfodol ac 
yn gofyn beth fyddai’n digwydd pe bai’r 
dyfodol yn ceisio cysylltu â ni. Mae 
GALWAD yn cynrychioli math newydd 
o ddigwyddiad diwylliannol arloesol,  
drwy adrodd stori mewn amser real o 
fewn wythnos, gan gyfuno perfformiad 
digidol, drama deledu a byw yn 
Abertawe, Merthyr Tudful a Blaenau Ffestiniog. Daeth i’w anterth 
gyda diweddglo pedair awr ar Sky Arts. 13

Cydnabyddiaeth: Kirsten McTernan

Cydnabyddiaeth: Dom Whiting

Cydnabyddiaeth: Alan McAteer

Cydnabyddiaeth: David Levene

https://aboutus.earth/
https://dandelion.scot/
https://dreamachine.world/
http://galwad.cymru


Mae Green Space Dark Skies yn 
ein gwahodd i ystyried sut rydym yn 
gofalu am ein byd naturiol drwy gyfres 
o ffilmiau gafaelgar a grëwyd yn rhai 
o dirweddau mwyaf eithriadol y DU, 
gyda diweddglo yn cael ei ddarlledu 
fel rhan o raglen arbennig ar BBC 
Countryfile. Datblygodd peirianwyr 
graddedig Siemens oleuadau geo-leoli 
allyriadau isel ar gyfer y prosiect, sydd 
â’r potensial i newid y sector  
digwyddiadau awyr agored.

Mae Our Place in Space a gomisiynwyd 
gan Gyngor Dinas Belfast, yn fersiwn 
maint llawn o gysawd yr haul fel llwybr 
cerfluniol 10km, wedi’i ddylunio gan yr 
artist a’r awdur Oliver Jeffers gyda’r 
astroffisegydd, yr Athro Stephen 
Smartt, a gaiff ei gydategu gan ap. Mae 
llwybr Our Place in Space wedi bod i 
bedwar lleoliad – Derry-Londonderry, 
Belfast, Caergrawnt a Lerpwl – a bydd 
yn agor yn Amgueddfa Drafnidiaeth 
Ulster yng Ngwanwyn 2023.

Roedd PoliNations, sef gardd 
goedwig epig yn Birmingham, yn 
dathlu amrywiaeth y DU drwy lens ei 
bywyd planhigion. Trawsnewidiodd 
coed pensaernïol enfawr a miloedd 
o blanhigion Victoria Square yn 
Birmingham yn werddon drefol, gan 
gynnal digwyddiadau, gweithdai a 
pherfformiadau am ddim, gan gynnwys 
cerddoriaeth fyw, dawnsio ac artistiaid 
drag. Daeth cannoedd o bobl at ei 
gilydd i gyd-dyfu a chyd-blannu’r goedwig, gyda phlanhigion wedyn 
yn cael eu rhoi yn ôl i gymunedau ar ddiwedd y prosiect. Crëwyd 
Gardd Rithwir drwy ap realiti estynedig y prosiect.

Mae SEE MONSTER yn cyfuno  
peirianneg, gwyddoniaeth a chelf i 
drawsnewid platfform alltraeth o Fôr 
y Gogledd wedi’i adfywio yn un o 
osodiadau celf cyhoeddus mwyaf y 
DU. Nod prosiect hwn – y cyntaf o’i 
fath yn y byd – yw ysbrydoli sgyrsiau 
am ailddefnyddio, ynni adnewyddadwy 
a thywydd Prydain. Roedd SEE 
MONSTER wedi’i leoli ar lan y môr yn 
Weston-super-Mare, lle ymestynnodd y 
tymor twristiaeth y dref.

14

Cydnabyddiaeth: Neil O’Donoghue

Cydnabyddiaeth: Nerve Centre

Cydnabyddiaeth: Brian Morrison

Cydnabyddiaeth: Fabio de Paola

https://greenspacedarkskies.uk/
https://ourplaceinspace.earth/
http://polinations.com
http://seemonster.co.uk


StoryTrails yw prosiect adrodd straeon 
trochi mwyaf y DU, sy’n gwahodd pobl 
i brofi trefi a dinasoedd men ffordd na 
welwyd erioed o’r blaen drwy realiti 
estynedig (AR), realiti rhithwir (VR) a’r 
defnydd arloesol o sganio 3D. Mae 50 
o bobl greadigol newydd eu recriwtio 
a’u hyfforddi i ddefnyddio technolegau 
newydd, ac maent i gyd wedi’u lleoli 
yn y 15 lleoliad y bu’r prosiect yn 
rhan ohonynt. Mae llyfrgelloedd yn 
Blackpool, Bradford, Bryste, Dumfries, 
Dundee, Lambeth, Lewisham, Lincoln, Casnewydd, Omagh, 
Sheffield, Slough, Abertawe, Swindon a Wolverhampton wedi 
cynnal StoryTrails mewn partneriaeth â The Reading Agency. 
Gellir cael mynediad i’r prosiect o hyd drwy ei ap, ar-lein drwy BFI 
a chwaraewyr y BBC, ac ym mhob lleoliad drwy’r dechnoleg a 
adawyd i’r llyfrgelloedd.

 

Teithiodd Tour de Moon, gŵyl a 
grëwyd gyda phobl ifanc ac ar 
eu cyfer, mewn confoi o gwmpas 
Lloegr i Bletchley, Wolverhampton, 
Caerlŷr, Grimsby, Huddersfield, 
Blackburn, Barrow in Furness, 
Newcastle, Plymouth, Southampton, 
Farnborough, Crawley a Llundain, 
gyda chenhadaeth i ddychmygu 
dyfodol amgen, gan ddathlu bywyd 
nos a gwrthddiwylliannau ieuenctid. 
Cefnogwyd pobl ifanc rhwng 18 a 25 oed i  
ddatblygu gwaith newydd ar gyfer y prosiect.

Yn ogystal â’r gwaith comisiynu, mae tîm Dysgu a Chyfranogiad 
UNBOXED wedi chwarae rhan ganolog wrth gefnogi’r timau’r 10 
comisiwn i ddatblygu a chyflwyno cynlluniau dysgu a chyfranogiad 
uchelgeisiol a oedd yn Agored, yn Wreiddiol ac yn Optimistaidd. 
Nod y rhaglenni Dysgu, a ddyluniwyd gan arbenigwyr ar draws y 
meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a’r 
celfyddydau, oedd ennyn diddordeb pobl ifanc ac athrawon yn 
thema ganolog pob comisiwn, gan feithrin gwybodaeth a sgiliau 
newydd, hybu chwilfrydedd a meddwl yn feirniadol drwy brofiadau 
dysgu yn y byd go iawn.

Mae rhaglenni cyfranogiad sy’n cefnogi gweithgareddau 
ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned wedi rhoi lle i bobl ddod at ei 
gilydd, er enghraifft, mewn gerddi trefol, llyfrgelloedd lleol a gwyliau 
cynhaeaf, gan ddatblygu mwy o ymdeimlad o straeon unigol, 
cysylltiad a pherchnogaeth ar y cyd drwy rannu a dysgu  
gyda’i gilydd.

Drwy amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a chyfranogi mewn lleoliadau 
ffurfiol ac anffurfiol, bu pobl ifanc, athrawon, teuluoedd a grwpiau 
cymunedol yn cymryd rhan mewn sgyrsiau creadigol am fyd sy’n 
newid yn sylweddol. Maent wedi cael eu gwahodd i weithio ar 
draws disgyblaethau STEAM, i rannu safbwyntiau gwahanol ac i 
ystyried eu hunain yn gyfryngau newid gweithredol, sy’n gallu creu 
dyfodol cadarnhaol sy’n gweithio i bawb.15

Cydnabyddiaeth: Nick Ballon

Cydnabyddiaeth: StoryTrails, Omagh

http://story-trails.com
http://tourdemoon.com


Roedd y dull a fabwysiadwyd gan UNBOXED at ddatblygu’r rhaglen 
greadigol yn cael ei werthfawrogi’n eang a’i gymeradwyo gan y 
rhai a gymerodd ran fel un sy’n agor y drws at waith comisiynu 
traws-sector uchelgeisiol, gan ddarparu lle i syniadau newydd ac i 
gymryd risgiau. Mae rhai o’r syniadau wedi’u cynnwys mewn ffilm 
yn sôn ddechrau UNBOXED.

CODWYR

ATHRAWON

ASTROFFISEGWYR

GARDDWYR

GWYDDONWYR  
GOFOD

CORAU  
CYMUNEDOL

YMGYNGHORWYR 
DYLUNIO  
HYGYRCH

DYLUNWYR 
GEMAU

GWYDDONWYR 
HINSAWDD 

HANESWYR

DJS

ARTISTIAID 
DRAG

PEIRIANNWYR

YSGRIFENNWYR

BEIRDD

CERDDORION

FFISEGWYR

SEICOLEGWYR

MATHEMATEGWYR

DAWNSWYR
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BYW A CHYFRANOGI 
Sioeau, Darlithoedd, Gwyliau Ffilm, Digwyddiadau, Profiadau,  
Ffilmio Byw, Bwrsariaethau, Corau, Recordiau Byd, Adeiladu Byd,  
Gwirfoddoli, Portreadau Byw, Goleuwyr, Hyfforddiant, Tyfu  
Cymunedol, Gweithdai Minecraft ac eraill a Lawrlwythiadau, Straeon.

DYSGU
Gweithdai, Cystadlaethau, Teithiau, Datblygiad Proffesiynol  
Parhaus i Athrawon a Llyfrgellwyr, Ymweliadau ag Ysgolion,  
Adnoddau, Gwersi Byw, Cwisiau, Cylchgronau Addysgol.

DIGIDOL A DARLLEDU 
Apiau, Cerddoriaeth, Teithiau 360 Gradd, Ffilmiau, Cyfrifiad /  
Arolygon, Fideos, Profiadau, Podlediadau, Gemau ar-lein,  
Teledu a Radio, Rhaglenni Ar Alwad / Dal i fyny.

Mathau o weithgareddau fu 
ar gael yn rhan o UNBOXED

Mathau o bobl greadigol  
a oedd yn rhan o dimau’r  
10 comisiwn

https://vimeo.com/780707469


EFFAITH A BUDDION
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EFFAITH A BUDDION

Wrth gomisiynu’r rhaglen, a chyda chytundeb y pedair Llywodraeth, 
penderfynwyd ar saith budd allweddol:

•  Mae prosiectau UNBOXED yn creu cyfleoedd ymgysylltu a 
phrofiadau a rennir, gan hybu cydlyniant cymdeithasol ymhlith a 
rhwng cymunedau ledled pedair gwlad y DU

•  Mae prosiectau UNBOXED yn cefnogi adferiad o’r pandemig, ac 
yn cyfrannu’n gadarnhaol at hapusrwydd a llesiant pobl

•  Mae prosiectau UNBOXED yn ysgogi ymgysylltiad â 
gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a 
mathemateg (STEAM), gan godi ymwybyddiaeth o’r sectorau hyn 
a hybu diddordeb ynddynt

•  Mae prosiectau UNBOXED yn creu partneriaethau newydd rhwng 
sefydliadau, sectorau, unigolion a’r pedair gwlad

•  Mae prosiectau UNBOXED yn rhoi cyfle unigryw i arddangos 
ffyrdd arloesol o ddefnyddio technoleg

•  Mae timau creadigol UNBOXED yn cefnogi cydweithredu 
rhyngwladol, gan dyfu sectorau STEAM y DU a chefnogi 
ymdrechion i ddenu cyfleoedd ar gyfer buddsoddi

•  Mae proffil rhyngwladol y prosiectau UNBOXED yn gwella  enw 
da’r DU dramor, yn darparu cynnwys ar gyfer ymgyrchoedd ac yn 
darparu sylw yn fyd-eang (yn enwedig yn y cyfryngau).

Ym mis Tachwedd 2022, rhyddhaodd UNBOXED ddata 
cychwynnol, yn nodi effaith y rhaglen gwbl ddi-dâl hon o 10 
comisiwn mawr a gyflawnwyd ledled pedair gwlad y DU.

Gyda’r nod o fod yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb, mae 
UNBOXED wedi dod â phobl at ei gilydd mewn digwyddiadau byw 
ledled y DU a thrwy gynnwys digidol a darlledu, a hyd yma mae 
wedi cyrraedd cynulleidfa o fwy na 18 miliwn dros gyfnod o naw 
mis, rhwng 1 Mawrth a 20 Tachwedd 2022.

Wrth i arbenigwyr STEAM wireddu’r prosiect, aeth UNBOXED i’r 
afael â materion cyfoes drwy ffurf, cynnwys a lle, er mwyn sicrhau 
bod y rhaglen gyfan yn ennyn diddordeb cyhoeddus eang ac yn 
ymgysylltu â chynulleidfaoedd a chymunedau amrywiol.

Mae’r 10 prosiect i gyd yn amlddisgyblaethol ac wedi’u cynllunio i 
gynnwys meysydd gwahanol sy’n cwmpasu byw a chyfranogiad, 
digidol, a darlledu mewn rhai achosion, yn ogystal â chynigion 
dysgu integredig. Roedd y llu o ddigwyddiadau hyn yn golygu bod 
y comisiynau yn llawer mwy na 10 digwyddiad unigol.

Yn ymarferol, roedd dros 2,500 o ddigwyddiadau byw, yn ogystal 
â gweithdai a gweithgareddau cyfranogol – o sioeau goleuadau 
rhyfeddol i ddathliadau dan arweiniad y gymuned. Roedd 
cynulleidfaoedd byw o 2.8 miliwn wedi mwynhau’r digwyddiadau 
hyn, tra bod 13.5 miliwn yn defnyddio cynnwys a gomisiynwyd 
ar gyfer llwyfannau digidol darlledu a rhyngweithiol – ffigur 
sy’n parhau i dyfu. Drwy bŵer y sgrin i ysbrydoli a chysylltu 
â chynulleidfaoedd, gwnaeth prosiectau UNBOXED ysgogi 
partneriaethau gyda phrif ddarlledwyr gan gynnwys y BBC, Sky 
Arts ac S4C.
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Mae’r map hwn yn defnyddio 
daearyddiaeth eang i 
ddisgrifio’r cyfanswm o 107 
o leoliadau yn y rhaglen. 
Ymgymerodd sawl comisiwn 
â gweithgaredd yn agos 
at ei gilydd ac mae nifer o 
weithgareddau a gynhaliwyd yn 
un lleoliad neu ardal cod post 
(gan gynnwys pentrefi a threfi 
cyfagos) wedi’u cynrychioli yma 
fel 1 o’r 107 lleoliad. At hynny, 
nid yw lleoliadau’r ysgolion 
sy’n cymryd rhan yn y rhaglen 
ddysgu a gweithgareddau 
cymunedol ychwanegol  
wedi’u cynnwys yn y 
gynrychiolaeth hon.

Mae Ymchwil a gynhaliwyd ers y pandemig wedi dangos bod awydd 
parhaus am ymgysylltu digidol yn ogystal â phrofiadau personol 
sydd wedi’u gwella’n ddigidol, yn enwedig ymhlith pobl ifanc.

Roedd UNBOXED yn cyfuno profiadau darlledu traddodiadol ag 
ymchwil wyddonol ar-lein, gemau, apiau, gweithiau celf clyweledol, 
straeon traws-gyfryngol, profiadau realiti rhithwir a realiti estynedig 
a Minecraft i greu pwyntiau mynediad lluosog i gynulleidfaoedd.

Roedd ymrwymiad cryf i ddysgu drwyddi draw gydag 1.7 
miliwn o blant, pobl ifanc a theuluoedd yn cymryd rhan 
mewn gweithgareddau addysgol, gwirfoddoli a chyfranogiad. 
Gwnaeth miloedd o ysgolion gymryd rhan drwy deithiau, gwersi, 
gwasanaethau a gweithdai, cystadlaethau barddoniaeth a chodio, 
mentrau tyfu cymunedol a phrosiectau gwyddoniaeth dinasyddion, 
gydag adnoddau’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ym mhob un o’r 
pedair gwlad.

O’r cyfnod Ymchwil a Datblygu i’w waddol parhaol, mae UNBOXED 
wedi cyfrannu at dirwedd greadigol y DU drwy fuddsoddi mewn 
arloesi a thrwy gefnogi mwy na 6,000 o gyfleoedd cyflogaeth a 
datblygu â thâl. Mae wedi ymchwilio i syniadau newydd drwy ddull 
cydweithredol traws-sector unigryw o raglennu.

Caiff buddion ac effeithiau cychwynnol y rhaglen eu harchwilio’n 
fanylach yn yr adrannau a ganlyn, a disgwylir i’r canlyniadau llawn 
gael eu nodi a’u dangos ymhellach drwy’r adroddiad gwerthuso 
llawn y disgwylir iddo gael ei lunio yng ngwanwyn 2023.

Map yn dangos y 107 o leoliadau ledled y DU lle cynhaliwyd 
digwyddiadau byw UNBOXED

https://www.theaudienceagency.org/evidence/covid-19-cultural-participation-monitor/digital-hybridity
https://app.mapline.com/map/map_52490aee/Pz8UP3oUUmsUPz8eP29UPz9PP2QUPwYURwkUPz8UP2czE3doPz
https://app.mapline.com/map/map_52490aee/Pz8UP3oUUmsUPz8eP29UPz9PP2QUPwYURwkUPz8UP2czE3doPz


Mae prosiectau UNBOXED yn creu cyfleoedd 
ymgysylltu a phrofiadau a rennir, gan hybu 
cydlyniant cymdeithasol ymhlith a rhwng cymunedau 
ledled gwledydd y DU
Y blaenoriaethau allweddol a oedd yn sail i UNBOXED i ysgogi’r 
budd hwn oedd cymuned, mynediad a chynhwysiant. 

CYMUNED
Gwnaeth llawer o brosiectau UNBOXED feithrin ymdeimlad o 
gymuned a balchder, boed hynny drwy’r cynnwys a archwiliwyd 
neu’r ffurfiau ar gyfer cyflwyno gweithgareddau. Dyma  
rai enghreifftiau:

•  Creu mannau a rennir i gynulleidfaoedd ddathlu ein treftadaeth 
naturiol a dysgu mwy am y byd rydym yn byw ynddo. Er 
enghraifft, pwysleisiodd Green Space Dark Skies “our relationship 
to the environment, our responsibility to it and our rights to it”.

•  Ymyriadau artistig i fannau cyhoeddus hygyrch, megis yr 
adeiladau eiconig a ddefnyddiwyd gan About Us i fapio 
tafluniadau mawr, ynghyd â chyfranogiad cymunedol. 
Dywedodd 4 o bob 5 o bobl a aeth i’r sioe fyw iddynt 
gael ymdeimlad cynyddol o falchder yn eu cymuned, a 
chytunodd 3 o bob 4 bod About Us wedi gwneud iddynt 
weld eu hardal leol mewn ffordd newydd a chadarnhaol.
 Soniodd aelod o gôr a oedd yn perfformio yn About Us am “yr 
agweddau gorau i ni – y cyfle i ymarfer a chanu gyda dau gôr 
lleol arall, i greu cerddoriaeth a gwneud cysylltiadau newydd. Ar 
ôl cyfnod hir lle nad oeddem yn gallu ymarfer na pherfformio, o’r 
diwedd, rydym ni fel côr yn gallu canu gyda’n gilydd a pherfformio 
yn ein trefi.

•  Y balchder cymunedol yn y llwybr cerfluniau Our Place in Space, 
yn enwedig yn Derry-Londonderry, lle lansiwyd y prosiect gan 
ddod â chymunedau at ei gilydd am brofiadau a rennir, megis 
ymgais llwyddiannus Record y Byd Guinness a wnaed gan bobl 
ledled y ddinas. 

•  Trigolion Weston-super-Mare yn mabwysiadu SEE MONSTER  
yn llawen ers iddo ddod ac ers iddo agor, a thrwy ei  
gyfnod estynedig. 
“Dylech fod wedi’i weld: Cyrhaeddais yma am 6am; roedd y plant 
wrth eu bodd. Nid oedd rhai pobl yn hoff o’r syniad ar y dechrau 
ond pan gyrhaeddodd, roeddent wrth eu bodd.” Un o  
drigolion Weston.

•  Dysgu am hanesion a rennir, a dathlu amrywiaeth a straeon 
cymunedau a thirnodau lleol drwy StoryTrails. Dywedodd 60% 
o bobl a brofodd StoryTrails ei fod yn eu gwneud iddynt deimlo’n 
falch o’u dinas.
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BUDD UN PROFIADAU A RENNIR EFIT ONE

Ar ôl cyfnod hir 
lle nad oeddem yn 
gallu ymarfer na 
pherfformio, o’r 
diwedd, rydym ni fel 
côr yn gallu canu 
gyda’n gilydd a 
pherfformio yn  
ein trefi.
Aelod o gôr, About Us

“

”
Bu’n fraint cael 
arddangos straeon 
fy nghartref. Rwy’n 
edrych ymlaen at fod 
yn rhan o brosiect 
cenedlaethol a fydd 
yn rhannu hanes ac 
atgofion Gorllewin 
Tyrone â chynulleidfa 
ehangach.
Cynhyrchydd Creadigol Ifanc, 
StoryTrails, Omagh

“

”

https://ourplaceinspace.earth/about/news/derry-londonderry-smashes-guinness-world-record-attempt


•  Gweithwyr proffesiynol a phobl nad ydynt yn weithwyr 
proffesiynol yn cydweithio i wireddu gweledigaeth a rennir a 
nod cyffredin, fel y gwireddwyd yn GALWAD drwy ei gast, ei 
gyfranogwyr a’r broses o ‘greu bydoedd’.

•  Creu 12 o Erddi Annisgwyl fel rhan o Dandelion, yn aml ar dir 
nas defnyddir neu dir na chaiff ei ddefnyddio digon. Galluogodd 
Dandelion fannau tyfu a digwyddiadau newydd yng nghanol 
cymunedau, a ddarparwyd mewn partneriaeth â sefydliadau 
diwylliannol lleol. Roedd rhai o’r mannau hyn mewn cymunedau 
heb gynrychiolaeth ddigonol ac mewn ardaloedd o amddifadedd 
sylweddol, lle roeddent yn darparu buddsoddiad a ffocws i  
bobl leol.

•  Bu Tour de Moon yn gweithio gyda chanolfannau ieuenctid a 
sefydliadau cymunedol ledled y wlad a thu hwnt i ddatblygu’r 
rhaglen a chynnal digwyddiadau.

MYNEDIAD
Darparodd UNBOXED brofiadau diwylliannol cynhwysol ledled 
y DU i bobl o bob oed a chefndir mewn mannau trefol, gwledig 
ac arfordirol, gan gynnwys ardaloedd nad ydynt yn cael digon 
o gyfleoedd ar gyfer buddsoddi diwylliannol mawr yn aml. 
Cynlluniwyd y rhaglen i gynrychioli DU fodern ac amrywiol, a 
grëwyd i siarad ag ystod eang o gynulleidfaoedd.

Roedd pob gweithgaredd am ddim ar y pwynt mynediad i sicrhau:

1)  Y gallai’r rhaglen apelio at y ddemograffeg ehangaf bosibl a 
pheidio â chael ei chyfyngu i’r rhai sy’n gallu fforddio tocyn - 
ffactor a ddaeth yn fwyfwy pwysig wrth i gyllidebau cartrefi ddod 
o dan bwysau cynyddol.

2)  Gallai profiadau ddigwydd mewn mannau agored mawr roedd 
gan y cyhoedd hawl mynediad iddynt.

Roedd hygyrchedd prosiectau UNBOXED yn hollbwysig ac yn cael 
ei ystyried ar bob cam o’r broses ddylunio. Er enghraifft, sicrhawyd 
bod modd cyrraedd SEE MONSTER heb risiau drwy lifftiau, rampiau 
a llwybrau cerdded, yn ogystal â gwahodd pobl sy’n defnyddio 
gwahanol fathau o gadeiriau olwyn a phobl â chŵn tywys i brofi 
mathau o loriau. Roedd hefyd yn defnyddio arwyddion Braille, 
teithiau BSL dywysedig a gwesteiwyr byw i ddisgrifio’r lleoliad a’i 
brofiadau i ymwelwyr, gan gynnig taith rithwir 360-gradd i bawb 
gael profiad o’r prosiect o ble bynnag y bônt.

Hygyrchedd a chynhwysiant fu prif ysgogydd PoliNations, a’i 
arwyddair yw ‘PoliNations is to everyone, and everyone is invited’. 
Roedd y safle’n gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn, gyda gardd 
synhwyraidd, mannau tawel a braille yn rhan o’r dyluniad. Roedd 
y rhaglen yn cynnwys Touch Tours ac roedd dehongliad BSL ym 
mhob sgwrs a pherfformiad cerddoriaeth, gyda dolenni gwddf, 
bagiau synhwyraidd a disgrifiadau sain ar gael bob amser.

Mae GALWAD wedi ymrwymo i herio arferion gwaith safonol ac 
annigonol, yn ogystal ag agweddau at fynediad a chynhwysiant 
drwy eu gwreiddio ym mhob agwedd o’r prosiect, gyda’r uchelgais 
i newid sut mae prosiectau o’r maint hwn yn cael eu gwneud a 
chan bwy o ganlyniad. Cyflawnodd y prosiect fynediad a oedd 
yn canolbwyntio ar yr unigolyn ar raddfa drwy gastio cynhwysol 
a recriwtio dros 350 o staff, pobl greadigol a gweithwyr llawrydd, 
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y gwnaeth tîm mynediad GALWAD greu a gwireddu dogfennau 
mynediad personol a chynlluniau cymorth ar eu cyfer. Cafodd 
naratifau a sgriptiau eu hysbrydoli gan brofiad byw cydweithwyr 
byddar, anabl a niwroamrywiol, a daeth â straeon byddar a’r 
iaith Gymraeg i gynulleidfa genedlaethol. Am y tro cyntaf yn y 
diwydiant, darparwyd cynnwys GALWAD mewn BSL, disgrifiad 
clywedol dwyieithog a fformatau capsiwn.

Ym mhob un o’r 10 comisiwn, sicrhaodd arbenigwyr hygyrchedd a 
mentrau cymorth na fyddai neb yn cael ei eithrio o’r rhaglen  
yn fwriadol. 

Bu Tour De Moon yn gweithio gydag ymgynghorwyr hygyrchedd 
a sefydliadau ieuenctid i ddatblygu’r teganau gwynt sy’n hygyrch i 
gadeiriau olwyn fel rhan o Moon Games, sef maes chwarae wedi’i 
ysbrydoli gan y lleuad lle rhoddwyd y dasg o ddyfeisio rheolau a 
gemau newydd i aelodau’r cyhoedd.

Yn ogystal ag agwedd gorfforol mynediad, comisiynodd UNBOXED 
raglen a fyddai’n cael ei ddefnyddio drwy ddulliau nad ydynt 
yn gorfforol: o lwyfannau digidol a chyfryngau cymdeithasol, 
drwy gyfleoedd cyfranogol a gweithgareddau creadigol ar-lein, i 
ddarllediadau cenedlaethol a rhyngwladol.

Dyma rai enghreifftiau:

•  Cynnwys a gomisiynir ar gyfer prif bartneriaid darlledu a gyda 
nhw, fel y dangoswyd gan GALWAD (ar Sky Arts ac S4C), 
StoryTrails (ar BBC Two) a Green Space Dark Skies (BBC1 
Countryfile, BBC Wales, BBC Landward a BBC Northern Ireland)

•  Gêmeiddio cynnwys, o antur addysg Minecraft a grëwyd fel rhan 
o Our Place in Space i gemau fideo a gynhyrchwyd fel rhan o Tour 
de Moon

•  Gosod technoleg newydd wrth galon cymunedau, fel y gwnaed 
gan StoryTrails, a ddarparodd brofiadau VR ac AR mewn 
llyfrgelloedd i lawer o bobl heb fynediad i dechnoleg ddigidol, gan 
arwain at 38% yn profi VR/AR am y tro cyntaf

•  Ymchwil wyddonol arloesol ar-lein drwy Gyfrifiad Canfyddiad 
Dreamachine – un o’r astudiaethau gwyddonol mwyaf erioed 
i amrywiaeth canfyddiadol, gyda chyfraniad y cyhoedd o dros 
25,000 o oriau  wedi’u cwblhau yn barod, ac yn parhau i dyfu.

CYNHWYSIANT
Mae cynhwysiant wrth wraidd UNBOXED – drwy gynnwys y 
rhaglen, proffil y gweithlu a’r Bwrdd annibynnol, yn ogystal â’r 
cynulleidfaoedd a’r cyfranogwyr yr oedd am eu denu.

Cynlluniwyd a chyflwynwyd prosiectau ar gyfer pobl o bob 
oed – gyda’r digwyddiadau byw wedi’u gwasgaru dros 107 o 
drefi, dinasoedd a phentrefi a channoedd yn fwy wedi’u lleoli 
mewn cymunedau ym mhob rhan o’r pedair gwlad. Er enghraifft, 
darparodd Dandelion weithgareddau mewn 24 o’r 32 awdurdod 
lleol yn yr Alban. 

Wrth wneud hynny, aeth 10 prosiect UNBOXED i’r afael â’r 
cwestiwn o anghydraddoldeb yn y digwyddiadau dosbarth mawr. 
Drwy ei dewis o leoliadau, rhoddod y rhaglen flaenoriaeth i sawl 
ardal yn y DU, nad oedd cymaint o gyfleoedd ar gyfer buddsoddi 
a gweithgareddau creadigol wedi bod ar gael iddynt. Yn Lloegr 
yn unig, cyflawnwyd prosiectau mewn 11 o feysydd Ffyniant Bro 22
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ar gyfer Diwylliant Cyngor Celfyddydau Lloegr. Arweiniodd hyn 
at raglen gytbwys ledled DU, a oedd yn hyrwyddo creadigrwydd 
i gynulleidfa ddaearyddol eang a chynhwysol yn ogystal ag yn y 
pedair prifddinas.

Cymerodd 50 o grwpiau cymunedol ran gyda 550 o fyfyrwyr 
ysgol ac 800 o aelodau cymunedol o bob rhan o Birmingham 
ym menter ‘Co-Grow’ PoliNations. Roedd Co-Grow yn cynnwys 
cyfarwyddiadau ac adnoddau i grwpiau dyfu eu blodau Marigold 
eu hunain, a blannwyd ganddynt wedyn ar y safle yng ngardd 
goedwig PoliNations ochr yn ochr ag aelodau eraill o’r cyhoedd, ac 
yn annog pobl i ystyried taith y blodau o’u tarddiad i’w hymwreiddio 
ar y safle.

Cynhaliodd Our Place in Space rhaglen gynhwysol fawr mewn 
ysgolion arbennig ledled Gogledd Iwerddon gydag Live Music 
Now, gan ddefnyddio cerddoriaeth i ennyn diddordeb miloedd o 
ddisgyblion ifanc.
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Mae prosiectau UNBOXED yn cefnogi adferiad 
o’r pandemig, gan gyfrannu’n gadarnhaol at 
hapusrwydd a llesiant pobl
Cydnabyddir yn eang y gall mynediad at ddiwylliant a phrofiadau 
cyfranogol creadigol gael effaith barhaus a chadarnhaol ar lesiant 
unigolion. Mae UNBOXED yn darparu prawf ychwanegol o’r ffaith, 
drwy ehangu mynediad, y gall poblogaeth fwy amrywiol ledled 
y DU brofi’r budd hwn. Yng nghyd-destun y pandemig, mae’r 
buddsoddiad hwn yn ein hapusrwydd a’n llesiant wedi bod yn fudd 
cymdeithasol hanfodol.

CEFNOGI ADFERIAD O’R PANDEMIG
Cafodd COVID-19 effaith sylweddol ar unigolion, y gymuned a’r 
economi ledled y DU. Thema gyson wrth adlewyrchu ar UNBOXED 
yw sut y cafodd y 10 prosiect effaith gadarnhaol ar y broses adfer.

Dyma rai enghreifftiau:

•  Rhoi hwb economaidd i fannau lle cynhaliwyd digwyddiadau 
byw, megis SEE MONSTER, a ddaeth â manteision sylweddol i 
fusnesau lleol.  
Dywedodd y Cynghorydd Mark Canniford, Aelod Gweithredol 
Creu Lleoedd a Thwf yng Nghyngor Gogledd Gwlad yr Haf: “Mae 
nifer terfynol yr ymwelwyr ar gyfer SEE MONSTER wedi rhagori 
ar ddisgwyliadau pawb. Cafwyd adborth gan fusnesau bod degau 
o filoedd yn fwy o ymwelwyr wedi dod i ganol y dref, gyda The 
Sovereign, sydd wedi’i leoli ar y stryd fawr, yn gweld dros 50,000 
yn fwy o siopwyr yn dod drwy’r drysau yn ystod wyth wythnos 
SEE MONSTER.”  
Dywedodd Laurence Pratt, Rheolwr Bay Café, a gaiff ei reoli gan 
Tropicana: “O gymharu â’r ffigurau o fis Hydref 2021, bu cynnydd 
o 60% yn nifer y bobl yn ymweld â’r ardal ac yn ei mwynhau.”

•  Annog hyder newydd i fynd i ddigwyddiadau byw. Wrth i 
gyfyngiadau COVID-19 llacio, llenwodd UNBOXED y gofod. Yn 
yr Alban, dechreuwyd codi cyfyngiadau ar ddigwyddiadau awyr 
agored tua diwedd mis Ionawr 2022. Cynhaliwyd y digwyddiadau 
About Us byw cyntaf ychydig wythnosau’n ddiweddarach, ac 
roedd 48,500 o bobl yn Paisley yn bresennol.  
“Efallai taw neithiwr oedd y pumed tro i mi fynd allan. Roedd hi’n 
wych. Daeth ar yr adeg gywir i mi, yn gorfforol ac yn feddyliol, ac 
rydw i ar ben fy nigon, ac yn falch o fod yn rhan ohono oherwydd 
roeddwn i wir angen rhywbeth i godi fy nghalon. Am brofiad i fod 
yn rhan ohono. Rydych chi wedi fy helpu o ddifrif.” Unigolyn a 
oedd yn bresennol yn About Us, Paisley

•  Harneisio rhwydweithiau ar-lein i ddarparu ar raddfa ac o bell, fel 
y dangoswyd drwy’r timau creadigol a gasglwyd ynghyd ar gyfer 
y broses Ymchwil a Datblygu, a gyflawnodd y gwaith cynllunio, 
recriwtio a gweithrediadau yn ddigidol yn bennaf.
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HAPUSRWYDD A LLESIANT
Darparodd y rhaglen gannoedd o filoedd o brofiadau cyfranogol 
unigol yn fyw ac ar-lein sydd wedi cyfoethogi cyfranogwyr. I 
filiynau lawer yn rhagor o bobl, mae’r rhaglen wedi rhoi llawenydd, 
hapusrwydd, eiliadau o syndod a rhyfeddod, gan adeiladu ar 
dystiolaeth bresennol bod mynediad at ddiwylliant yn gwella 
llesiant a hapusrwydd y rhai sy’n cymryd rhan ynddi.

Mae prosiectau UNBOXED hefyd wedi cefnogi datblygiad sgiliau a 
swyddi, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth am dâl ar gyfer 6,000  
o unigolion, gan gynnwys nifer fawr o bobl ifanc greadigol  
neu ddatblygol.

•  Buddsoddodd Dandelion mewn cymunedau a sectorau ledled yr 
Alban gan gefnogi dros 1,000 o gyfleoedd cyflogaeth am dâl yn 
y sectorau creadigol, cymunedol a digwyddiadau, ochr yn ochr â 
rhaglenni datblygiad proffesiynol ar gyfer artistiaid a phobl ifanc. 
Dyfarnodd y prosiect hefyd dros 500 o Grantiau Gŵyl y Cynhaeaf 
i 468 o ysgolion a 45 o sefydliadau cymunedol, i’w galluogi i 
dyfu eu bwyd eu hunain a chynnal eu digwyddiadau cynhaeaf 
diwylliannol eu hunain fel rhan o ddathliad cenedlaethol  
Cynhaeaf Dandelion.

•  Dyfarnodd Tour de Moon gannoedd o gomisiynau i bobl greadigol 
ifanc, gan gynnig cyfleoedd â thâl er mwyn helpu unigolion i 
ddechrau gyrfa greadigol.

•  Cynhyrchodd Dreamachine brofiad sy’n canolbwyntio ar y 
gynulleidfa, yn gwbl hygyrch ac yn gynhwysol ac a oedd yn 
unigol ac yn gyfranogol. Roedd cynhwysiant wrth wraidd y 
cynllun; cafodd staff  blaen y tŷ hyfforddiant anabledd, empathi 
ac ymwybyddiaeth o iechyd meddwl. Roedd adborth gan y 
gynulleidfa yn aml yn sôn am lefel a dyfnder y gofal ar gyfer 
cyfranogwyr, a’r gweithgarwch ymgysylltu â nhw drwy gydol 
eu hymweliad. Roedd yr adborth hefyd yn nodi bod y prosiect 
wedi cael effaith gadarnhaol ar allu pobl i feithrin cysylltiadau 
emosiynol, gan gynnig lle diogel a rennir, gan ysbrydoli syfrdan a 
rhyfeddod, a chreu ymdeimlad cynyddol o lesiant.  
“Roedd fy mhrofiad o Dreamachine yn ddwys. Bu’n fath o 
broses iachau enfawr. Wrth i’r sesiwn ddod i ben, sylweddolais 
fod llawenydd wedi bod yn rholio i lawr fy mochau, gan olchi 
gwrthodiad ymaith. Am y tro cyntaf yn fy mywyd, derbyniodd 
fy ngwahaniaeth. At hynny, roeddwn am groesawu’r holl liw 
a bywiogrwydd hwn yn ôl i’m bywyd. Mae’r derbyniad wedi 
aros gyda mi, yn sicr. Nid wyf yn amau’r potensial sydd gan 
Dreamachine i drawsnewid ar raddfa ddramatig. Peidiwch â 
diystyru’r hyn a grëwyd yma. Mae’n rhagorol.” Cyfranogwr 
Dreamachine, Llundain

•  Daeth GALWAD â 120 o bobl ifanc o gymunedau ledled Cymru 
ynghyd i ddychmygu bywyd yn 2052 a chafwyd cwmni o bobl 
ifanc, yn perfformio ac yn ysgrifennu.

•  Hyfforddodd StoryTrails 50 o bobl greadigol ddatblygol o 
gymunedau lleol amrywiol mewn 15 o drefi a dinasoedd ledled DU 
i ddefnyddio’r technolegau trochi diweddaraf i ddarganfod straeon 
cudd a’u hadrodd mewn ffyrdd newydd.

•  Cymerodd miloedd o blant ran yn arolwg cenedlaethol o’r 
synhwyrau, sef Cwestiynau Mawr Bywyd Dreamachine. 
Gofynnodd yr arolwg gwestiynau athronyddol mawr sydd wedi’u 
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Nid wyf yn amau’r 
potensial sydd 
gan Dreamachine i 
drawsnewid ar raddfa 
ddramatig. Peidiwch 
â diystyru’r hyn a 
grëwyd yma.
Cyfranogwr Dreamachine, Llundain

“

”

Mae wedi rhoi’r hyder 
a’r prawf i mi, ar ôl 
gweithio fel hyn o’r 
blaen. Byddwn wrth fy 
modd yn ei wneud eto, 
yn bendant, oherwydd 
mae cael cyllid i wneud 
rhywbeth, yn ogystal 
â chael platfform i’w 
ddangos wedyn – ac 
un mor fawr – yn cŵl 
iawn.
Hyrwyddwr creadigol ifanc,  
Tour de Moon

“

”



gwreiddio yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn. Roedd plant yn deall sut roedd eu canfyddiad o’r byd yn 
wahanol neu’n debyg i bobl ifanc eraill ledled y DU. Datblygodd 
ddealltwriaeth y plant o’u hunain a’u llesiant, gan greu cyfrwng 
unigol. Ymhlith deunyddiau addysgol Dreamachine hefyd mae 
adnoddau Dinasyddiaeth Fyd-eang a grëwyd mewn partneriaeth 
ag UNICEF UK, er mwyn helpu ysgolion i ddod yn Ysgol sy’n 
Parchu Hawliau.

•  Cynigiodd Our Place in Space nifer o bwyntiau mynediad ar draws 
y prosiect: digwyddiadau agored a hygyrch yn cynnwys cyfranwyr 
amlwg, cyfleoedd dysgu digidol STEAM i filoedd ledled y DU, 
ymweliadau gan ysgol a theithiau tywys o amgylch y llwybr – pob 
un ohonynt yn brofiadau cyfoethog i gyfranogwyr, a ategir gan 
waith gwerthuso.

Gyda miloedd o wirfoddolwyr a hyfforddeion ar draws y rhaglen, 
mae UNBOXED wedi adeiladu ar y traddodiad o gynnwys y 
cyhoedd a ddechreuwyd gan y Gemau Olympaidd yn 2012 ac a 
barhaodd drwy Gemau Cymanwlad Glasgow yn 2014, Gemau 
Cymanwlad Birmingham yn 2022, Jiwbilî Platinwm y Frenhines a 
rhaglen Dinas Diwylliant y DU.

“Mae datblygiad sgiliau pawb dan sylw, ond yn enwedig y bobl 
ifanc, wedi bod yn aruthrol [ac] mae’r holl rinweddau gwerthfawr 
hyn yn cyfrannu at sector creadigol mwy cyflogadwy a chryfach 
yn gyffredinol o ran: rheoli amser, rhwydweithio, creadigrwydd, 
rheoli digwyddiadau (o’r dechrau ac ar raddfa fawr), cynhyrchu 
gwaith ar gyfer yr awyr agored, sgiliau cyfranogiad ac ymgysylltu 
â’r cyhoedd, sgiliau cynhyrchu creadigol, rheoli argyfwng, sgiliau 
cyfathrebu, hunanhyder a chred.” Gwerthuswr UNBOXED

“Rydym newydd ddychwelyd o benwythnos bythgofiadwy yn 
Weston-super-Mare yn ymweld â SEE MONSTER gyda’n grŵp. 
Roedd y plant wedi synnu ac yn llawn cyffro ynghylch y platfform, a 
ninnau’r oedolion wedi ein syfrdanu. Mae un o’n criw yn fachgen 11 
oed a ddywedodd mai hwn oedd y diwrnod gorau y mae wedi’i gael 
erioed.” Athro
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Mae prosiectau UNBOXED yn ysgogi ymgysylltiad â 
gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau 
a mathemateg (STEAM), gan godi ymwybyddiaeth 
o’r sectorau hyn a hybu diddordeb ynddynt
Mae UNBOXED wedi ennyn mwy o ymgysylltiad cyhoeddus â 
gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg 
ledled y DU. Mae’n enghraifft o’r creadigrwydd yn STEAM a gwerth 
cydweithio traws-sector. Er enghraifft, dywedodd 7 o bob 10 o bobl 
a wyliodd About Us ei fod wedi gwella perthnasedd gwyddoniaeth 
a’r celfyddydau iddynt.

Roedd y rhyngweithio cydweithredol rhwng partneriaid, sefydliadau 
ac unigolion wedi galluogi datrys problemau a dysgu ar y cyd 
ar draws disgyblaethau, gwella sgiliau a datblygu strwythurau 
tîm proffesiynol. Roedd y rhaglen wedi’i churadu yn hyrwyddo 
arloesedd y DU mewn ffyrdd hygyrch, difyr, gan fwydo i safle 
diwydiannau creadigol flaenllaw y DU o ran technolegau digidol a 
throchi, gan arwain at fathau newydd o brofiad i gynulleidfaoedd – 
yn fyw ac ar-lein.

Dangosodd UNBOXED werth y sector i gymdeithas ymhellach, 
ynghyd â’i ryng-gysylltedd, a’r potensial ar gyfer datblygu yn y 
dyfodol drwy arloesedd megis:

• Gwyddoniaeth ac Athroniaeth Dreamachine

• Ap Profiadau Realiti Rhithwir a Realiti Estynedig StoryTrails

• Ciwbiau Tyfu Dandelion

• Geo-oleuadau Green Space Dark Skies

Yn y rhan fwyaf o’r prosiectau hyn, roedd peirianneg yn galluogi’r 
gelfyddyd ac, mewn llawer ohonynt, roedd y gelfyddyd yn dathlu’r 
beirianneg. Roedd hwn yn wir ar gyfer SEE MONSTER pan, drwy 
broses o beirianneg gymhleth, gafodd strwythur 450 tunnell ei 
drawsnewid yn osodiad mawr gyda phedair lefel a oedd ar gael i’r 
cyhoedd, wedi’i addurno â rhaeadr a gosodiad cinetig 6,000  
o ddarnau.

Wrth archwilio gwyddoniaeth a chelf, mae materion amgylcheddol 
wedi dylanwadu ar gynnwys creadigol llawer o brosiectau 
UNBOXED, gan roi ymwybyddiaeth ac ymgysylltiad â 
chynaliadwyedd yn uchel ar yr agenda. Dyma rai enghreifftiau:

•  Ystyriodd SEE MONSTER ddyfodol ailddefnyddio a sut y gallwn 
ymateb i ddarparu atebion cadarnhaol i newid yn yr hinsawdd.
Dywedodd Dr Ella Gilbert, gwyddonydd, Arolwg Antarctig Prydain, 
a chynghorydd gwyddoniaeth hinsawdd i SEE MONSTER: 
“Rwy’n falch imi fod yn rhan o brosiect mor drawsnewidiol sydd 
wedi meddwl yn greadigol o’r dechrau. Mae SEE MONSTER 
wedi dechrau sgyrsiau am sut y gallwn ailgynllunio olion ein 
gorffennol diwydiannol a’u gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol. 
Rwy’n edrych ymlaen at weld sut y gallwn barhau i ail-bwrpasu’r 
strwythurau hyn a sut y gallwn newid y byd er gwell.”  
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Mae SEE MONSTER yn 
cyd-fynd yn berffaith 
â’n pwnc presennol 
o ‘bŵer’ yn yr ysgol, 
lle rydym yn dysgu 
am ffynonellau ynni 
gwahanol a sut y 
gallwn ddefnyddio  
llai o ynni, felly mae 
hwn wedi bod yn 
atodiad perffaith  
i’n cwricwlwm.
Athro

“

”
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•  Cyfrannodd Dandelion at ymwybyddiaeth amgylcheddol drwy 
annog dealltwriaeth a diddordeb yng ngwerth plannu ac ail-lasu 
drwy ei Gerddi Annisgwyl.  
Tynnodd sylw at dechnolegau tyfu bwyd newydd drwy greu 
198 o giwbiau cyflymu twf, y rhoddwyd 131 ohonynt i ysgolion, 
sefydliadau addysg a chymunedol, a bu 60 ar daith ledled yr 
Alban fel gosodiadau gyda cherddoriaeth, i annog trafodaeth 
gyhoeddus a chwilfrydedd ynghylch sut a ble mae ein bwyd yn 
cael ei dyfu, yn awr ac yn y dyfodol.  
Cefnogodd weithgareddau dysgu a thyfu ymarferol drwy roi 
80,000 o eginblanhigion a hadau planhigion bwytadwy am 
ddim i’r cyhoedd, ynghyd â chyngor a chymorth gan fyfyrwyr 
garddwriaethol, a rhoi 256,000 o datws hadyd i fwy na 89,000 o 
blant ysgol i’w tyfu gartref ar gyfer eu digwyddiadau Cynhaeaf yn 
yr ysgol.

•  Roedd Green Space Dark Skies yn dathlu pwysigrwydd 
hanfodol cynnal y byd naturiol o’n cwmpas mewn 20 o Barciau 
Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a 
ledled y DU.

•  Roedd PoliNations yn dathlu ac yn hysbysu pobl o amrywiaeth y 
DU drwy ei bywyd planhigion amrywiol, gan amlygu pwysigrwydd 
a manteision sicrhau bod mannau gwyrdd ar gael mewn 
amgylcheddau trefol.

DYSGU A CHYFRANOGIAD
Mae Taith UNBOXED wedi galluogi pob un o’r 10 comisiwn i gael 
eu harddangos ar draws gwyliau STEM a digwyddiadau megis, The 
Big Bang Fair a New Scientist Live. Roedd digwyddiadau’r Teithiau 
wedi cynnwys dros 110,000 o bobl ifanc mewn gweithgarwch 
digidol byw a rhagweithiol yn gysylltiedig â phob un o’r comisiynau. 
Darparwyd y rhain gyda chymorth carfan o Lysgenhadon Ifanc 
- pobl ifanc greadigol o dimau’r comisiynau - a gafodd y cyfle i 
gynrychioli’r gwaith a thynnu sylw at eu rôl ynddo, gan ysbrydoli 
mwy o bobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd STEAM.

Drwy weithio ar draws holl ddisgyblaethau STEAM, mae UNBOXED 
wedi mynd i’r afael â materion pwysig megis:

•  Cydweithio rhwng y celfyddydau a STEM drwy wersi, gweithdai 
ac ymarfer creadigol i ail-ddychmygu byd newydd a gwell

•  ‘Cwestiynau Mawr Bywyd’, gyda phobl ifanc yn ystyried 
cwestiynau gwyddonol ac athronyddol, gan rannu eu barn ochr 
yn ochr ag Ardal Ddysgu (Dreamachine)

•  Sut mae canfyddiad yn gweithio a sut rydym yn meithrin 
meddyliau chwilfrydig (Dreamachine)

• Cwestiynau am greu bwyd yn y dyfodol

•  Ein lle mewn cymdeithas a sut y gallwn rannu ac amddiffyn  
ein planed

• Straeon am ein gwlad amlddiwylliannol

•  Cynhwysiant, yr hyn sydd ei angen arnom i fyw yn gytûn a deall 
sut mae gwahaniaethau’n ein gwneud yn gryfach 
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Helpodd y rhaglen 
i mi eisiau bod yn 
fwy ymwybodol o’r 
amgylchedd, o’r Alban, 
ac i fod yn fwy balch 
o’m treftadaeth.
Cyfranogwr Dandelion

“

”

Cynifer o syniadau 
gwych yn fy nosbarth! 
Trafodaethau 
ardderchog. Ein thema 
y tymor hwn yw: beth 
allwn ni ei wneud i 
achub y blaned?
Athro

“

”

https://unboxed2022.uk/dandelion-unexpected-gardens
https://unboxed2022.uk/unboxed-roadshow
https://www.galwad.cymru/about
https://ourplaceinspace.earth/learning
https://dreamachine.world/for-schools/
https://dreamachine.world/for-schools/
https://dandelion.scot/schools
https://seemonster.co.uk/learn
https://seemonster.co.uk/learn
https://unboxed2022.uk/learning-programme
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cms.polinations.com/assets/3bd0f9a4-8d5b-4215-98be-4fdeb188cf4d.pdf


Caiff y rhain eu harchwilio ymhellach mewn sawl erthygl sy’n 
hyrwyddo effeithiau addysgol UNBOXED ar STEAM, gan gynnwys:

•  Arts Professional ar ddefnyddio technoleg i ddyfodol adrodd 
straeon (StoryTrails)

• Innovate my School ar STEAM a chreadigrwydd (Dandelion)

•  Arts Professional ar brofiadau diwylliannol i bobl ag anghenion 
addysgol arbennig (Our Place in Space)

•  Arts Professional ar y creadigrwydd sydd yn gynhenid yn STEAM 
(About Us)

•  Education Today ar bwysigrwydd cydweithio a dull cwricwlwm 
cyfan o STEM (About Us)

•  The Educator ar sut mae technoleg yn newid addysgu a dysgu 
(Our Place in Space, SEE MONSTER, Dreamachine).

Wrth ymgysylltu â phobl ifanc, mae UNBOXED wedi ymuno â dros 
60 o sefydliadau sector, o Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain i 
Engineering UK.
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https://www.artsprofessional.co.uk/magazine/article/future-storytelling
https://www.artsprofessional.co.uk/magazine/article/future-storytelling
https://www.innovatemyschool.com/ideas/steam-and-creativity
https://www.artsprofessional.co.uk/magazine/article/were-all-astronauts-some-us-need-more-space
https://www.artsprofessional.co.uk/magazine/article/were-all-astronauts-some-us-need-more-space
https://www.education-today.co.uk/the-importance-of-collaboration-and-a-whole-curriculum-approach-to-stem/
https://www.education-today.co.uk/the-importance-of-collaboration-and-a-whole-curriculum-approach-to-stem/
https://www.the-educator.org/how-technology-is-transforming-teaching-and-learning/


Mae prosiectau UNBOXED yn creu partneriaethau 
newydd rhwng sefydliadau, sectorau, unigolion a’r 
pedair gwlad
Fel y dangosir yn Adran 3: Dull, roedd methodoleg guradu 
UNBOXED wedi’i seilio ar bartneriaethau a chydweithredu 
traws-ddisgyblaethol newydd o’r cychwyn un – gan gyfuno 
gweithgareddau STEM creadigol â’r celfyddydau i archwilio 
materion a oedd yn croesawu gwyddoniaeth ac arloesi 
technolegol. Er enghraifft, roedd Stiwdio Greadigol wyth wythnos 
yn hwyluso sgyrsiau a oedd yn ystyried ffyrdd newydd o gyflwyno 
profiadau creadigol i gynulleidfaoedd, gan fanteisio ar arbenigedd 
uwch-aelodau o staff UNBOXED, adran Ymchwil a Datblygu’r BBC 
a grŵp o siaradwyr gwadd, gan gynnwys y cerddor Nile Rodgers 
a’r gwyddonydd gofod Maggie Aderin-Pocock.

Cefnogwyd cannoedd o bartneriaethau traws-ddisgyblaethol, 
gan gynnwys astroffisegwyr yn gweithio gydag awduron 
ac amgylcheddwyr yn gweithio gyda pheirianwyr. Dyma rai 
enghreifftiau o waith cydweithredu traws-sector o’r fath: 

• Green Space Dark Skies a Siemens

•  Dreamachine, a dynnodd ynghyd y grŵp amlddisgyblaethol 
Assemble Studio, y cyfansoddwr arobryn Jon Hopkins, a 
thechnolegwyr creadigol ac ymchwilwyr o Brifysgol Sussex a 
Phrifysgol Glasgow 

• StoryTrails gyda’r BFI, y BBC, The Reading Agency a Niantic

•  Tour de Moon gyda phobl ifanc greadigol a phartneriaid 
rhyngwladol gan gynnwys Cymdeithas Seryddol Affrica, Sefydliad 
SETI (Chwilio am gudd-wybodaeth allfydol), NASA SSERVI, 
Gweithgor Rhyngweithiol Archwilio’r Lleuad yn Asiantaeth Ofod 
Ewrop, Cymdeithas Diwydiannau’r Nos, Arsyllfa Banc Jodrell, 
ffatri gweithgynhyrchu The Vinyl Factory, WeTransfer a Google 
Creative Lab

•  Our Place in Space gyda’r artist a’r awdur Oliver Jeffers, yr 
astroffisegydd yr Athro Stephen Smartt a thîm traws-sector 
creadigol, gan gynnwys Nerve Centre, Prifysgol Queen’s Belfast, 
Gŵyl Wyddoniaeth Gogledd Iwerddon ac Amgueddfeydd 
Cenedlaethol Gogledd Iwerddon. 

Mae’r partneriaethau hyn wedi cynnig rhagor o gyfleoedd 
proffesiynol a busnes, megis:

•  Bydd timau Gwyddoniaeth o Brifysgol Sussex a Phrifysgol 
Glasgow a oedd yn rhan o Dreamachine yn canolbwyntio elfen 
o’u hymchwil parhaus ar botensial llesiant profiad byw y prosiect 
ar gyfranogwyr. Bydd yr ymchwil yn asesu buddion therapiwtig 
profiadau a ysgogir gan oleuadau strôb a sut y gall hyn fod yn 
rhan o driniaethau newydd ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl, fel 
iselder a gorbryder. Mae cais yn cael ei baratoi i’r Cyngor Ymchwil 
Feddygol i gefnogi hyn.
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•  Drwy gyflwyno’r rhaglen PoliNations, tyfodd Trigger ei weithlu, 
gan ymgysylltu â thîm o 20 o arddwriaethwyr, peirianwyr, 
gwneuthurwyr barcutiaid a phenseiri i gyflwyno ei raglen, a 
chydweithio â thros 300 o artistiaid a pherfformwyr. Mae’r 
tîm wedi cael ei dderbyn i Bortffolio Cenedlaethol Cyngor 
Celfyddydau Lloegr ym mis Tachwedd 2022.

•  Llyfrgelloedd wrth galon cymunedau: Gwnaeth StoryTrails ddysgu 
staff o’r llyfrgelloedd a gymerodd ran sut i ddefnyddio technegau 
adrodd straeon trochi, gan greu dull mwy rhyngweithiol o ddysgu. 
Mae hyn wedi cyfrannu at ddychwelyd nifer y defnyddwyr 
llyfrgelloedd i lefelau cyn y pandemig a bydd yn paratoi’r ffordd ar 
gyfer dull tebyg o ddeunydd archifol arall mewn cyd-destunau yn 
y dyfodol.

•  Mae Future Forums yn brosiect dan arweiniad pobl ifanc, 
a ddarperir gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain mewn 
partneriaeth ag UNBOXED. Ei nod yw cael gwybodaeth gan bobl 
ifanc 14-18 oed am sut y gall gwyddoniaeth a chreadigrwydd 
gweithio gyda’i gilydd i ddatrys heriau cymdeithasol. Bydd y 
prosiect a’i ganfyddiadau hefyd yn cefnogi cyfleoedd ymgysylltu 
â’r cyhoedd Ymchwil ac Arloesi yn y DU drwy feithrin cenhedlaeth 
y dyfodol sy’n frwd dros ymchwil ac arloesi.
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Mae prosiectau UNBOXED yn rhoi cyfle unigryw i 
arddangos ffyrdd arloesol o ddefnyddio technoleg
Mae prosiectau UNBOXED yn rhoi cyfle unigryw i arddangos ffyrdd 
arloesol o ddefnyddio technoleg

At ei gilydd, g-wireddwyd y 10 prosiect drwy enghreifftiau lluosog o 
arloesi technolegol a gymhwyswyd ar gyfer cynulleidfa eang.

Mae enghreifftiau’n cynnwys apiau 3D wedi’u dylunio’n arbennig, 
apiau realiti rhithwir a realiti estynedig, megis:

•  Ap rhyngweithiol Our Place in Space, sy’n animeiddio cysawd yr 
haul ac yn rhoi gwell ddealltwriaeth i ni o’n lle ynddo, tra bod antur 
addysg Minecraft yn galluogi defnyddwyr i deithio drwy gysawd yr 
haul ac archwilio digwyddiadau hanesyddol yn ôl ar y Ddaear.

•  Galluogodd llwybrau AR arloesol StoryTrails gynulleidfaoedd 
i brofi straeon lleol heb eu dweud, tra bod y defnydd arloesol 
o sganio 3D a chlustffonau VR yn galluogi cyfranogwyr i osod 
eu hunain yn y stori ac ail-ddehongli’r deunydd archifol a 
ddefnyddiwyd.

•  Mae ap PoliNations yn brofiad digidol byd-eang sy’n cyfleu 
bywiogrwydd amlddiwylliannol ein tirwedd a’n planhigion. Mae 
cyflwr meddwl y defnyddiwr yn cael ei gyfleu fel blodyn sy’n 
unigryw i bob unigolyn, gan adlewyrchu eiliad mewn amser. 
Gan ddefnyddio realiti estynedig, mae hedyn digidol yn barod i 
ddatgelu’r blodyn unigryw hwn, y gellir ei blannu unrhyw le yn y 
byd, gyda’r gallu i groesbeillio i greu bywyd planhigion newydd 
mewn profiad a rennir.

Mae partneriaethau ymchwil a datblygu traws-sector wedi arwain 
at arloesi pellach. Er enghraifft, arweiniodd partneriaeth unigryw 
Green Space Dark Skies â pheirianwyr ifanc yn Siemens at greu 
goleuadau geo-leoli bach eu heffaith, a reolir o bell, sef iteriad 
cyntaf o dechnoleg a gaiff ei defnyddio mewn gwyliau diwylliannol 
a digwyddiadau creadigol, a bydd yn cael effaith sylweddol ar 
ddyfodol cynhyrchu a dylunio goleuadau.

“Dyma rywbeth rydym wedi’i ddatblygu ar gyfer Green Space 
Dark Skies. Rydym wedi ei alw’n geo-olau oherwydd ei fod yn 
dod o hyd i’w leoliad gan ddefnyddio lloerennau yn yr awyr, yn ei 
ddychwelyd i weinydd canolog sydd gennym yn rheolaeth y sioe ac 
yna, yn dibynnu ar ei leoliad, gallwn anfon lliwiau gwahanol iddo, 
er mwyn i ni allu creu patrymau gwahanol yn y dirwedd. Dyma 
rywbeth nad yw erioed wedi’i wneud o’r blaen. Mae wedi bod yn 
wych dod i’r digwyddiadau, gweld pobl yn mwynhau eu hunain yn 
fawr, yn cysylltu â byd natur, yn mynd ar y teithiau hyn ac yn cynnal 
rhywbeth rydw i wedi helpu i’w ddatblygu.” Peiriannydd  
graddedig, Siemens

Mae Our Place in Space wedi cyflwyno gweithdai codio a DPP 
Minecraft, gan uwchsgilio cannoedd o athrawon a rhoi’r sgiliau 
a’r galluoedd technoleg angenrheidiol iddynt feithrin ac ysbrydoli 
technolegwyr a chodwyr creadigol yn y dyfodol, yn ogystal ag 
adeiladu’r sylfeini angenrheidiol a chyfalaf technolegol i feithrin 
sgiliau arbrofi ac arloesi ymhlith pobl ifanc.
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Dyma rywbeth nad yw 
erioed wedi’i wneud 
o’r blaen. Mae wedi 
bod yn wych dod i’r 
digwyddiadau, gweld 
pobl yn mwynhau eu 
hunain yn fawr, yn 
cysylltu â byd natur, 
yn mynd ar y teithiau 
hyn ac yn cynnal 
rhywbeth rydw i wedi 
helpu i’w ddatblygu.
Peiriannydd graddedig, Siemens

“

”



Gyda Dreamachine, mae ffenomen profiad gweledol a ysgogir yn 
strobosgopig wedi’i archwilio ar raddfa fawr am y tro cyntaf yn 
y byd. Roedd modd gwneud hyn drwy gydweithrediad unigryw 
tîm sy’n cynnwys technolegwyr, niwrowyddonwyr, cynghorwyr 
diogelwch a niwrolegwyr. Mae dros 16,000 o bobl wedi mwynhau’r 
Offeryn Synhwyraidd digidol ar gyfer Dreamachine, sef llwyfan dan 
arweiniad a gynlluniwyd gyda Holition a thîm o niwrowyddonwyr er 
mwyn helpu i ddwysáu hunan-ymholi a myfyrio.

Casglodd yr offeryn filoedd o ymatebion gan gyfranogwyr ar yr hyn 
a welsant, sut roeddent yn teimlo a beth oedd yn ei olygu iddynt, 
gyda thros 50,000 o liwiau gwahanol yn cael eu cofnodi.

Mae prosiectau UNBOXED wedi cael eu cydnabod drwy’r 
enwebiadau a’r gwobrau canlynol:

•  Enwebwyd About Us yn Paisley yn Rownd Derfynol Ranbarthol ar 
gyfer rhanbarth y Gorllewin yn y categori Digwyddiad Diwylliannol 
neu Ŵyl Eithriadol yng Ngwobrau Thistle yr Alban 2022 

•  Enwyd gwefan Green Space Dark Skies yn Enillydd Aur yng 
Ngwobrau Rhagoriaeth Gweoedd y categorïau Hygyrchedd a 
Diwylliannol gyda datblygwyr gwe Corporation Pop

•  Enillodd Green Space Dark Skies y wobr Cynaliadwyedd Gorau 
yng Ngwobrau Cymdeithas Genedlaethol Digwyddiadau Awyr 
Agored 2022

•  Enillodd Big Motive, ein dylunwyr ap ar gyfer Our Place in Space, 
y Dyluniad Profiad Gorau a’r Dyluniad Ap Gorau yng ngwobrau 
Sefydliad y Dylunwyr yn Iwerddon 2022.

•  Dyfarnwyd y wobr Arian i i brofiad ‘Talk to the Moon AI ‘ Tour de 
Moon yn y categori Gwefannau: Dyluniad Ymatebol/Addasol 
Gorau yng Ngwobrau Lovie

•  Enillodd SEE MONSTER wobrau Cynhwysiant a Blue Sky (yr olaf 
am “cysyniadau blaengar i darfu ar y diwydiant”) yng Ngwobrau 
Arloesi blooloop

•  Mae PoliNations wedi cyrraedd rownd derfynol ‘Access All Areas 
Conference & Awards’ mewn dau gategori, sef Amrywiaeth a 
Chynhwysiant a’r Profiad Gorau i Ymwelwyr.

•  Green Space Dark Skies wedi cyrraedd y rownd derfynol 
Cynhadledd a Gwobrau ‘Access All Areas’ yn y categori 
Amrywiaeth a Chynhwysiant.

“Roeddem wrth ein bodd o ymuno ag UNBOXED yn Big Bang 
Fair a Big Bang Digital ym mis Mehefin. Rhoddodd arddangosfa 
UNBOXED gyfle i filoedd o bobl ifanc ddysgu mwy am yrfaoedd 
STEM drwy eu hymwneud â thechnoleg arloesol a’r bobl sy’n ei 
gwireddu, wrth rannu mynediad i sesiynau fideo rhyngweithiol 
sy’n archwilio cwestiynau mawr bywyd a pham y dylem ofalu am 
y blaned, yn golygu bod hyd yn oed mwy o bobl ifanc wedi gallu 
cymryd rhan.” Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Engineering UK

33

Rhoddodd 
arddangosfa UNBOXED 
gyfle i filoedd o bobl 
ifanc ddysgu mwy 
am yrfaoedd STEM 
drwy ymgysylltu â 
thechnoleg arloesol a’r 
bobl sy’n ei gwireddu.
Cyfarwyddwr Cyfathrebu, 
Engineering UK

“

”

https://visitscotland.eventsair.com/thistleawards2022/regional-finalists
https://we-awards.com/winner/green-space-dark-skies-website/
https://greenspacedarkskies.uk/news/national-outdoor-events-association-award-win/
https://greenspacedarkskies.uk/news/national-outdoor-events-association-award-win/
https://www.idiawards.ie/projects/our-place-in-space/
https://www.idiawards.ie/projects/our-place-in-space/
https://winners.lovieawards.com/?_ga=2.3055408.1032541136.1670607099-1540541663.1669807364
https://innovation-awards.blooloop.com/2022/#section_2
https://innovation-awards.blooloop.com/2022/#section_2
https://accessaa.co.uk/access-all-areas-awards-shortlist-revealed/


Mae timau creadigol UNBOXED yn cefnogi 
cydweithredu rhyngwladol, gan dyfu sectorau 
STEAM y DU a chefnogi ymdrechion i ddenu 
cyfleoedd ar gyfer buddsoddi
Mae rhaglen ryngwladol UNBOXED wedi cyrraedd dros 85 o 
wledydd hyd yma, gan greu cydweithrediadau diwylliannol newydd 
a rhannu profiadau sy’n hyrwyddo creadigrwydd y DU. Mae wedi 
dod â chymuned fyd-eang o ymchwilwyr ac ymarferwyr at ei gilydd 
i gael sgyrsiau hanfodol pellach am rôl creadigrwydd ac arloesedd 
ar y cyd wrth adeiladu dyfodol gwell i bobl a’r blaned.

Gyda chefnogaeth y British Council fel Partner Rhyngwladol 
UNBOXED, mae’r comisiynau bod yn rhan o raglen o gyfnewid 
diwylliannol a chydweithio rhyngwladol, sydd wedi gosod y sylfeini 
ar gyfer cydberthnasau parhaus. Bydd y sefydliadau a’r unigolion 
sy’n ymwneud â’r rhaglen hon yn parhau i feithrin cyfnewid 
diwylliannol rhwng y DU a gwledydd ledled y byd.

“Mae’r British Council yn falch o fod wedi gweithio gydag 
UNBOXED fel Partner Rhyngwladol. Mae dull traws-ddisgyblaethol 
unigryw UNBOXED yn dangos uchelgais a dychymyg rhyfeddol 
sector creadigol y DU. Mae ein partneriaeth wedi hyrwyddo 
cyfleoedd rhyngwladol newydd i rai o ddeg comisiwn yr ŵyl, gan 
gyfrannu at eu gwaddol y tu hwnt i 2022.” Scott McDonald, Prif 
Weithredwr, British Council

Hyd yma, mae prosiectau UNBOXED wedi sefydlu cydberthnasau 
creadigol uniongyrchol mewn 23 o wledydd, gan hwyluso 
cydweithio artistig a diwylliannol rhwng sefydliadau partner a 
phobl greadigol unigol. Mae rhaglenni personol byw gydag wyth 
gwlad wedi cynnwys perfformiadau, gweithdai a digwyddiadau a 
gyflwynwyd yn fyd-eang.

Dyma rai enghreifftiau:

•  Cynhyrchodd PoliNations waith newydd fel rhan o Dymor 
Pacistan a’r DU y British Council ac mae’n datblygu 
cydweithrediad newydd yn Affrica Is-Sahara ar gyfer 2023.

•  Cynhaliodd Our Place in Space weithdai a chystadlaethau 
celf gyda phlant yn Fietnam a De Affrica, a chafodd 2,998 o 
geisiadau. Mewn cydweithrediad â Chanolfan Ofod Genedlaethol 
Fietnam, roedd hefyd yn cynnwys 180 o bobl ifanc a’u teuluoedd 
mewn rhaglen o wylio’r awyr yn Arsyllfa Nha Trang, ac yna 
sesiynau creadigol ar baentio a chrochenwaith a ysbrydolwyd gan 
adnoddau Our Place in Space a’r cosmos.

•  Mae The Poetry Society yn arwain cydweithrediad yn y DU gyda 
beirdd ifanc ym Malaysia yn 2023, gan ymateb i themâu  
About Us.

Dilynodd cynrychiolwyr o 22 o wledydd raglenni personol, 
pythefnos o hyd yn y DU, gan ymweld â’r comisiynau a chymryd 
rhan mewn sesiynau cyfnewid gwybodaeth. Mae’r rhwydwaith 
rhyngwladol hwn yn parhau i fod yn weithredol a sicrhawyd cyllid 
gwaddol ychwanegol gan y British Council i ddatblygu prosiectau 
cydweithredol newydd gyda phartneriaid yn y DU.
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Mae dull traws-
ddisgyblaethol 
unigryw UNBOXED yn 
dangos uchelgais a 
dychymyg rhyfeddol 
sector creadigol y DU.
Scott McDonald, Prif Weithredwr, 
British Council

“

”

BUDD CHWECH PARTNERIAETHAU

Mae’r prosiect Our 
Place in Space 
wedi rhoi cyfle 
i blant a rhieni 
fod yn greadigol, 
i ddysgu gyda’i 
gilydd a chysylltiad 
cymunedol, yn hapus 
ac yn gyfrifol fel 
dinasyddion byd-eang.
Rhiant

“

”



Aeth cynrychiolwyr rhyngwladol o 19 o wledydd gwahanol i 
Sgyrsiau Creadigol, sy’n rhan o ymchwiliad Dyfodol a Rennir RSA/
UNBOXED sy’n ystyried gwerth cydweithio creadigol. Ymatebodd 
ymarferwyr mewn 63 o wledydd i alwad agored am ymchwil yn 
ymwneud â’r ymholiad. Cyfrannodd hyn, yn ogystal â sgyrsiau 
wedi’u curadu mewn digwyddiadau yn y sector rhyngwladol (gweler 
yr adran nesaf) at hyrwyddo’r sgwrs fyd-eang am sut y gall ymarfer 
rhyngddisgyblaethol lunio dyfodol gwell.

Fel rhan o’r ymchwil, bydd RSA yn lansio gofod rhyngweithiol o’r 
enw ‘Collective Futures for People and Planet: Spaces’, a fydd yn 
rhoi cyfle i ddefnyddwyr archwilio a rhyngweithio ag ymchwiliad 
Dyfodol a Rennir, yn ogystal ag ystod o gynnwys ac adnoddau 
eraill. Y nod yw i’r gofod hwn helpu i gefnogi cymunedau a lleoedd 
ledled y byd i gymhwyso dychymyg cyfunol a chydweithio creadigol 
er mwyn helpu i lunio dyfodol gwell i bobl a’r blaned.

Bydd y gwaith partneriaeth rhyngwladol a sefydlwyd yn 2022 
yn darparu’r sylfeini ar gyfer arloesi yn y dyfodol, ac arferion 
cynaliadwy a rennir wrth i brosiectau UNBOXED a phartneriaid 
unigol barhau i wneud gwaith creadigol yn y dyfodol.
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CYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL UNBOXED

Affganistan l

Yr Ariannin lll

Awstralia lll

Awstria lll

Bahamas l

Bangladesh ll

Gwlad y Basg l

Gwlad Belg ll

Botswana l

Brasil lll

Canada llll

Chile lll

Tsieina llllllll

Colombia ll

Costa Rica l

Croatia ll

Ciwba l

Y Weriniaeth 
Tsiec l

Denmarc ll

Yr Aifft llll

El Salvador l

Y Ffindir ll

Ffrainc llll

Georgia l

Yr Almaen llll

Ghana ll

Gwlad Groeg ll

Guatemala l

Haiti l

Hwngari ll

Gwlad yr Ia ll

India llll

Indonesia lll

Iwerddon lllll

Israel ll

Yr Eidal ll

Jamaica l

Japan ll

Jordan ll

Latfia l

Lebanon l

Malaysia llll

Mali l

Malta l

Mecsico lllll

Nepal l

Seland Newydd l

Yr Iseldiroedd llll

Nigeria ll

Norwy lll

Pacistan llllll

Palesteina ll

Paraguay l

Periw l

Gwlad Pwyl lll

Portiwgal ll

Qatar l

Romania l

Rwsia l

Saudi Arabia ll

Senegal l

Singapore l

De Affrica lllll

De Corea lll

De Sudan l

Sbaen ll

Sri Lanka ll

Sudan ll

Sweden l

Y Swistir lll

Syria ll

Taiwan l

Gwlad Thai l

Trinidad a  
Tobago l

Twrci lllll

Uganda ll

Wcráin ll

Yr Emiradau  
Arabaidd Unedig ll

Unol Daleithiau lllllll

Uzbekistan ll

Venezuela l

Fietnam lll

Zimbabwe lll

Cysylltiadau fesul Gwlad

Mathau o 
gysylltiadau

l
Cydweithrediadau 
uniongyrchol

Mae timau 
comisiynau 
UNBOXED wedi 
cydweithio yn 
uniongyrchol 
ag artistiaid a 
sefydliadau yn y 
gwledydd hyn

l
Dirprwyaethau 
Rhyngwladol

Daeth 
dirprwyaethau 
o’r gwledydd 
hyn i un o 
ddwy raglen 
UNBOXED 
dros gyfnod o 
wythnos ar gyfer 
dirprwyaethau 
yn y DU, gyda 
chefnogaeth y 
British Council

l
Ymatebion 
Ymchwil

Ymatebodd 
ymarferwyr yn 
y gwledydd hyn 
i alwad agored 
am ymchwil 
yn ymwneud 
ag ymchwiliad 
Dyfodol a Rennir 
UNBOXED dan 
arweiniad RSA

l
Rhaglenni  
Byw

Rhaglenni 
creadigol wyneb 
yn wyneb 
gan gynnwys 
perfformiadau, 
gweithdai a 
digwyddiadau 
yn cael eu 
cynnal yn y 
gwledydd hyn

l
Eiriolaeth 
Greadigol

Mae 
cynrychiolwyr 
o’r gwledydd 
hyn wedi dod i 
ddigwyddiadau 
UNBOXED
Mewn 
cynadleddau, 
paneli a 
sesiynau briffio, 
yn fyw ac yn 
rhithiol

Cyfanswm 
nifer y 
gwledydd

Cyfanswm 23 22 63 8 72 83



Mae proffil rhyngwladol y prosiectau UNBOXED yn 
gwella  enw da’r DU dramor, yn darparu cynnwys ar 
gyfer ymgyrchoedd ac yn darparu sylw yn fyd-eang 
(yn enwedig yn y cyfryngau)
Mae prosiectau UNBOXED wedi cyflwyno cyfle unigryw i 
arddangos creadigrwydd y DU i gyfryngau byd-eang. Dyma rai 
uchafbwyntiau a gafodd sylw yn rhyngwladol:

•  COOL Lifestyle (Sbaen) Ok Diario a ysgrifennwyd gan Cynthia 
Martin, Yr ŵyl a fydd yn llenwi’r Deyrnas Unedig â chreadigrwydd 
yn 2022 

•  Vogue (Tsieina) a ysgrifennwyd gan Sonia S. Bragaandchara Yu, 
‘“Dreamachine”: Caewch eich llygaid a theimlwch y profiad  
trochi celf’

•  Rosaa Primavera International New (Rwseg), Mae cwmni THISS 
Studio o Lundain wedi creu coedwig artiffisial 

•  Newsweek Japan a ysgrifennwyd gan Masato Kimura, Mae 
“anghenfil” enfawr i fod i lanio yn Osaka Kansai Expo? Beth yw’r 
“anghenfil môr” poblogaidd yn y DU?

•  El Annahar (Libanus/Y Dwyrain Canol) a Ysgrifennwyd gan Orass 
Zibaoui, Gweld platfform rhyfeddol o anghenfil yn y môr yn Lloegr 

Yn fwy diweddar, roedd cynnal About Us yn Nhŵr Llundain yn gyfle 
unigryw i gyflwyno llif byw, a gafodd ei hyrwyddo gan ymgyrch 
GREAT Britain a Gogledd Iwerddon a’i ddosbarthu i bostiadau 
mewn 147 o wledydd ledled y byd.

DIGWYDDIADAU ARDDANGOS
Mae UNBOXED wedi cyfrannu at drafodaethau panel dylanwadol 
ar greadigrwydd ledled y byd, lle mae arloesedd y DU wrth 
gomisiynu rhaglen o’r raddfa hon wedi’i ganmol.

Mae’r rhain wedi cynnwys y canlynol:

•  Cyflwyniad a wnaed i 17 o weinidogion diwylliant rhyngwladol yn 
Uwchgynhadledd Diwylliant Rhyngwladol Caeredin ym mis Awst 
2022

•  Ymweliadau gan ddwy ddirprwyaeth ryngwladol o gynhyrchwyr 
gwyliau byd-eang i hwyluso cyfnewid gwybodaeth a rhannu 
arferion gorau yn ymwneud â chydweithio rhyngddisgyblaethol, 
ymgysylltu â’r gymuned a chynhyrchu creadigol

•  Curadu diwrnod llawn o raglennu UNBOXED yn BEYOND 2022 
i rannu a dysgu gydag arloeswyr y dyfodol ar draws y sectorau 
ymchwil, creadigol ac academaidd

•  Cyflwyniadau mewn fforymau ar gyfer y sector, gan gynnwys 
cynhadledd South by Southwest (SXSW), Fforwm Dylunio Byd-
eang Gŵyl Ddylunio Llundain yn 2021 a 2022, y Fforwm Heriau 
Byd-eang, Gŵyl Clymblaid Greadigol 2022 Creative UK, CogX 
2021 a 2022, a rhaglenni diwydiant Gŵyl Cyrion Caeredin a Gŵyl 
Ffilm Caeredin
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https://okdiario.com/coolthelifestyle/cultura/festival-llenara-reino-unido-creatividad-216630
https://okdiario.com/coolthelifestyle/cultura/festival-llenara-reino-unido-creatividad-216630
https://www.vogue.com.tw/lifestyle/article/dreamachine
https://www.vogue.com.tw/lifestyle/article/dreamachine
https://rossaprimavera.ru/news/9ebf676d
https://rossaprimavera.ru/news/9ebf676d
https://www.newsweekjapan.jp/kimura/2022/10/post-193.php
https://www.newsweekjapan.jp/kimura/2022/10/post-193.php
https://www.newsweekjapan.jp/kimura/2022/10/post-193.php
https://www.annahar.com/arabic/culture/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6160%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AD/01112022055048421?fbclid=IwAR0V0HBPwf7uSjZU4byz4jopeQ6KKGrL5dLzPtTtMf2xaJ5x03sKb91np3Y


 •  Deunyddiau UNBOXED a gynhwyswyd o dan faner y DU yng 
Ngemau’r Gymanwlad yn Birmingham 2022 a Chwpan y Byd 
2022, Qatar

•  Deunyddiau arddangos digidol a chyflwyniad gan Gyfarwyddwr 
Celfyddydau’r British Council yng Nghynhadledd y Byd UNESCO-
MONDIACULT 2022 ar ddatblygu cynaliadwy ym Mecsico.
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Bydd effaith gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd 
UNBOXED yn parhau y tu hwnt i ddiwedd y rhaglen fyw, gan fynd 
i’r afael ymhellach â’r ddau Amcan Strategol a nodir yn Adran 1. 
Bydd hyn yn cyfrannu at esblygiad ein diwylliant creadigol – drwy 
waddol sy’n cynnwys:

• Datblygu dulliau a chymwysiadau newydd yn STEAM

•  Cyfrannu at hanfod STEAM sef plant, pobl ifanc a theuluoedd, eu 
synnwyr o ryfeddod a’u parodrwydd i feddwl yn greadigol

•  Deunyddiau dysgu, cyfranogiad ac ymchwil gwerthfawr – adnodd 
cyfoethog sydd ar gael i’r cyhoedd ar gyfer y dyfodol

•  Asedau ffisegol a digidol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol

•  Yr effaith gydol oes ar gof personol a chof cenedl – sy’n 
anfesuradwy ond yn wirioneddol, ac yn bwysig iawn.

Bydd buddion y rhaglen yn cael eu nodi’n fanylach yn yr adroddiad 
gwerthuso ac, yn yr un modd â phob rhaglen o’r natur hon, dim 
ond mewn blynyddoedd i ddod y bydd yr effeithiau tymor hwy yn 
cael eu gwireddu’n llawn. Fodd bynnag, gellir gweld tystiolaeth o rai 
amlwg eisoes, gan gynnwys:

•  Mae About Us yn cynnig datblygiad talent parhaus i’r bobl ifanc 
a enillodd y gystadleuaeth barddoniaeth a chodio, ac mae’n 
parhau i weithio gyda rhwydwaith o feirdd, llysgenhadon STEM 
ac addysgwyr ledled y DU a thu hwnt, gan ddatblygu sgiliau ac 
adnoddau i hyrwyddo barddoniaeth a chodio yn yr  
ystafell ddosbarth.

•  Mae Our Place in Space yn sefydlu arddangosfa barhaol o’i llwybr 
cerfluniau cysawd yr haul yn Amgueddfa Trafnidiaeth Ulster 
yn Cultra, ac mae Oliver Jeffers wedi cyhoeddi llyfr newydd a 
ysbrydolwyd gan y prosiect, Meanwhile Back on Earth.

•  Rhoddwyd offer VR/AR StoryTrails i’r llyfrgelloedd sy’n cymryd 
rhan ac mae 155 o lyfrgellwyr wedi’u hyfforddi i’w defnyddio. 
Agorodd breswylfa newydd yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth a 
Chyfryngau Genedlaethol yn Bradford ar 28 Tachwedd 2022.

•  Mae rhagor o gyflwyniadau o brofiad trochi Dreamachine wedi’u 
trefnu ledled y byd ar gyfer 2023 a thu hwnt. Bydd y rhaglen 
ysgolion achrededig yn parhau yn 2023 yn ogystal ag astudiaeth 
ymchwil arloesol, y Cyfrifiad Canfyddiad.

•  Drwy bartneriaid y prosiect CellB, mae aelodau cymunedol 
GALWAD ym Mlaenau Ffestiniog yn cyd-guradu cyfres o 
ddigwyddiadau a ffilmiau ag Alex McDowell o Experimental 
Design, arbenigwyr adeiladu’r byd yn Los Angeles. Bydd y 
tymor o waith yn adeiladu ar eu profiad o adeiladu byd ac yn 
canolbwyntio ar ddyfodol y dref.

•  Geo-oleuadau Green Space Dark Skies: bydd “y ddelfryd yn 
y diwydiant goleuadau” yn parhau i gael ei ddefnyddio mewn 
gweithiau celf mawr, gwyliau diwylliannol a digwyddiadau 
creadigol gan Walk the Plank.
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GWADDOL – MAE’R DAITH YN PARHAU

Diolch yn fawr am 
y cyfle i ymweld 
â SEE MONSTER 
ac am wneud 
atgofion arbennig 
bythgofiadwy  
gyda’n gilydd.
Athro

“

”

https://www.oliverjeffers.com/meanwhile-back-on-earth


•  Mae Dandelion wedi rhoi 131 o giwbiau tyfu i ysgolion, sefydliadau 
addysg a chymunedol. Bydd nifer o Erddi Annisgwyl ledled yr 
Alban yn parhau i fod yng ngofal y cymunedau lleol, ac mae 
Coleg Gwledig yr Alban yn ymchwilio i opsiynau er mwyn parhau i 
ddefnyddio’r ciwbiau tyfu ar gyfer rhagor o arbrofion.

•  Mae PoliNations wedi rhoi dros 3,000 o blanhigion i fannau 
cymunedol yn Birmingham ac mae Trigger wrthi’n trafod 
cyfleoedd teithio ar gyfer y coed gwneuthuredig. Bydd Tuk Tuk Te 
yn teithio i wyliau celfyddydau awyr agored y DU yn 2023.

•  Crëwyd gardd SEE MONSTER drws nesaf i’r Tropicana yn 
Weston-super-Mare i ailgartrefu planhigion y prosiect. Sefydlwyd 
Weston Tree Group er mwyn sicrhau y bydd y gerddi a’r 
planhigion yn cael eu cynnal a’u cadw, a bod rhywun yn  
gofalu amdanynt.

•  Daeth Moon Games Tour de Moon o hyd i gartref newydd gyda’r 
Athro Jamal Mimouni yn y Gymdeithas Seryddol Affricanaidd, 
sy’n cynnal digwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned a chyfathrebu 
gwyddonol rheolaidd â thema i bobl ifanc o’u cyfleuster yn 
Algeria. Mae Moon Games hefyd ym Mhlanetariwm Ghana yn 
Accra erbyn hyn.

•  Bydd sawl elfen o’r profiadau diwylliannol digidol a grëwyd ar 
gyfer y rhaglen yn parhau i fod ar gael yn 2023 a thu hwnt. 
Er enghraifft, bydd Our Place in Space: a Minecraft Education 
Adventure yn parhau ochr yn ochr ag apiau rhyngweithiol 
annibynnol Our Place in Space, PoliNations, StoryTrails a thaith 
rithwir 360 ar gyfer SEE MONSTER.

•  Bydd prosiectau cydweithredu rhyngwladol a ariennir gan y 
British Council yn cael eu cyflawni gan aelodau o dimau comisiwn 
Malaysia ac Affrica Is-Sahara yn 2023.

•  Aeth dau o’r 20 aelod o’r tîm Ymchwil a Datblygu na chawsant eu 
comisiynu ar gyfer y rhaglen UNBOXED ymlaen i ddatblygu eu 
syniadau a byddant yn eu gwireddu yn 2023.

•  Mae adnoddau dysgu ar gyfer UNBOXED ar gael ar-lein ar draws 
pedwar cwricwla cenedlaethol.

•  Bydd yr Archifau Cenedlaethol yn darparu cofnod hygyrch 
parhaol o UNBOXED.

Mae UNBOXED wedi bod yn rhaglen ryfeddol o ddyfeisiadau 
creadigol a dewr, sydd wedi cael effaith sylweddol ar y bobl 
a’r lleoedd y mae wedi’u cyrraedd, yn ogystal ag ar gydweithio 
creadigol ac arloesi yn y sector STEAM.

Mae wedi chwarae rhan bwysig wrth alluogi ffyrdd newydd o 
feddwl am ddarparu digwyddiadau mawr ledled y DU yn y dyfodol, 
a sut y gellir eu creu drwy gydweithio traws-sector a chymunedol.

Mae gan y DU hanes cyfoethog ac amrywiol o gyflwyniadau 
creadigol uchelgeisiol o ansawdd uchel, a’r gobaith yw y bydd 
UNBOXED wedi chwarae rhan bwysig wrth helpu i gynnal hyn am 
genedlaethau i ddod.
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https://seemonster.co.uk/virtual-tour/#s=pano15916
https://seemonster.co.uk/virtual-tour/#s=pano15916
https://unboxed2022.uk/about-unboxed-learning

