Canllaw ymarferol i gynorthwyo
amgueddfeydd i gynyddu
amrywiaeth eu hymwelwyr
Ysgrifennwyd gan
Julie Aldridge, Mel Larsen a Pam Jarvis
Crewyd ar y cyd gyda
20 amgueddfa ar draws pedair gwlad y Deyrnas Unedig
Dylunio gan

YoungDesign.Studio
Cynhyrchwyd gan
AIM: Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol, MA: Cymdeithas yr Amgueddfeydd,
Cyngor Celfyddydau Lloegr, Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd
Llywodraeth Cymru, Amgueddfeydd a Galerïau yr Alban, Amgueddfeydd
Cenedlaethol Gogledd Iwerddon a Chronfa Dreftadaeth y Loteri

Rhagair
O fewn ein cymdeithas
amrywiol sut y gall
amgueddfeydd y DU gynyddu
ymwelwyr ac ymgysylltiad?
Mae’r sector wedi bod yn siarad
am amrywiaeth am gymaint
o amser. Sut y gallwn symud
y tu hwnt i siarad ac ymlaen
i weithredu o ran cynyddu
amrywiaeth, cynhwysiant a
chydraddoldeb? Sut y gallwn
ddechrau achosi newid go
iawn a pharhaus yn y sector
amgueddfeydd?
Mae’r canllaw hwn wedi
ei ddylunio i gynorthwyo
amgueddfeydd drwy’r broses
o droi geiriau a syniadau am
amrywiaeth yn weithredu
llwyddiannus. Dyma ran gyntaf
y daith. Gwnewch i newid
ddigwydd trwy ymuno ag
arweinwyr amgueddfa ar draws
y DU (Am ragor o wybodaeth ar
sut i gyfranogi gweler tudalen
57.)
I’ch helpu i wneud yr achos
dros newid yn eich amgueddfa
chi, gweler hefyd Cyflwyniad i’r
canllaw a phrosiect Open Up.

‘… mae amgueddfeydd yn dal
i gael eu siapio gan fraint
ddeallusol a diwylliannol. Rhaid
i’r diwylliant newid a’r cam
cyntaf yw enwi’r broblem:
rhaid pontio’r bwlch rhwng
defnyddwyr a phobl nad ydynt
yn defnyddio amgueddfeydd.’
Tony Butler
Amgueddfeydd Derby

‘Mae amgueddfeydd Prydain
yn arwain y byd mewn cymaint
o ffyrdd, ac mae’n dda i weld
bod y sector amgueddfeydd
ym Mhrydain yn cydnabod fod
ei berthynas â’r cyhoedd yn
eistedd wrth galon ei lwyddiant.
Nid ydym rhagor yn creu
amgueddfeydd sydd wedi
eu cloi mewn ymagwedd
draddodiadol at arddangos
a dehongli; yn lle hyn ‘rydym
yn creu amgueddfeydd sydd
yn llawn trafodaeth ac yn
ddadleuol.
O ganlyniad i hyn mae
cynulleidfaoedd mwy a mwy
amrywiol yn ymweld â’n
hamgueddfeydd. Dyma’r
canlyniad gorau y gallwn
obeithio amdano ar ein taith i
foderneiddio amgueddfeydd’

‘Mae sut y gallwn gael ein caru
gan, bod yn berthnasol i, ac yn
rhan o fywydau mwy o bobl
wrth galon y canllaw hwn.
‘Rydw i’n eich annog i’w
ddarllen, ond gwneud yn lle
dweud a fydd yn achosi newid.
Felly... canolbwyntiwch ar
weithredu; gwrando, arbrofi,
dysgu, cydweithredu, dod yn
fwy amrywiol, ac yn well. Rhaid
i ni gymryd risgiau.’
Esme Ward
Oriel Gelf Whitworth ac Amgueddfa Manceinion,
Prifysgol Manceinion

‘Pwy sydd yn dal yr ygrifbin
sydd yn ysgrifennu’r straeon?
Pwy sydd â’r grym i
ddylanwadu ar bobl eraill?
Pwy sydd â’r awdurdod i
ysgwyddo bai a’r awdurdod i
gymryd risgiau i ysgogi newid?’
Glenis Williams
Amgueddfa Fyw y Black Country

David Fleming
Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl

Cyflwyniad

Stori Newid

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Cam 5

Cyfranogwch

2

Croeso
Trwy weithio ag amgueddfeydd ar flaen y gad ar draws y DU rydym wedi
dysgu straeon am newid – y ffactorau o lwyddiant sydd wedi arwain at
amgueddfeydd yn amrywio eu hymwelwyr yn sylweddol, ac mae’r cwestiynau
y maent yn gofyn yn rheolaidd wrth eu hunain yn parhau i wella.
Mae’r canllaw hwn yn rhannu eu straeon ac yn cyflwyno dulliau gweithredu,
cyngor a syniadau i’ch helpu i gynllunio camau ymarferol i’w cymryd yn eich
amgueddfa eich hun.

Julie Aldridge

Cyflwyniad

Mel Larsen

Stori Newid

Pam Jarvis
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Cyfranogwch
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Crewyd ar y cyd gyda
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Cynnwys
Cam 1: diffinio eich
gweledigaeth ar gyfer
amrywiaeth
Ffactorau llwyddiant
Arwain o’r top gyda
gweledigaeth ysbrydoledig,
wedi’i rhannu
Sicrhau ymrwymiad 360°
Creu diwylliant agored ac
ymatebol

15

Ffactorau llwyddiant
Datblygu ffocws cynulleidfa
yn gyntaf

20

21

10

Ymarferion gweledigaeth

17

Modelu amrywiaeth yn fewnol

25

13

Amgueddfa Beamish

19

Amgueddfa Cambridge

22

Llyfrgell Menywod Glasgow

26

Stori Newid

31

Ffactorau llwyddiant
Creu a chynnal rhaglen
berthnasol

Dulliau gweithredu i’w
defnyddio
Mapio cydymdeimlad

Cam 4: gweithredu /
ceisio’r syniadau

44

Pwy ydych chi eisiau eu
cyrraedd?
Cynhyrchu dealltwriaeth
ddyfnach
Cynllun gweithredu
Cydraddoldeb, Amrywiaeth,
Cynhwysiant (EDI)

28

32

Beth sydd angen ei newid?

33

Astudiaethau achos
Amgueddfa Stori Caerdydd
Amgueddfeydd
Colchester + Ipswich

30

Oriel Gelf Whitworth

34

Cam 2

52

37

Ffactorau llwyddiant
Gwneud cynigion a
gwahoddiadau deniadol

45

Magu perthynasau parhaus
gyda rhwydweithiau a
chynrychiolwyr cymunedol

47

38

Dulliau gweithredu i’w
defnyddio
Adeiladu canllaw
partneriaethau cymunedol
newydd

49

42

Astudiaethau achos
V&A

46

Amgueddfeydd Cenedlaethol
Gogledd Iwerddon (NMNI)

48

41

Ffactorau llwyddiant
Mesur a rhannu canlyniadau
a’u defnyddio i hysbysu rhagor
o welliant
53
Dulliau gweithredu i’w
defnyddio
Tracio eich cynnydd

54

Astudiaethau achos
Amgueddfeydd Cenedlaethol
Lerpwl (NML)

55

35

Astudiaethau achos
Amgueddfa Fyw y Black
Country

Cam 1

Cam 5: adolygu, dysgu
ac addasu

36

Dulliau gweithredu i’w
defnyddio
Ymarferion ‘Not for the Likes of
You’
39

23

Astudiaethau achos
Amgueddfeydd Derby

Cyflwyniad

27

Cam 3: dychmygu ac
amlinellu eich syniadau
am newid

16

Dulliau gweithredu i’w
defnyddio
Stori o Newid

Mapio eich diwylliant
sefydliadol

Cam 2: cydymdeimlo
ac adeiladu
dealltwriaeth

Cam 3

Amgueddfa Cymru

Cam 4

Cam 5

Cyfranogwch
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Pump o adnoddau craidd
Mae pump o adnoddau craidd yn rhedeg trwy’r canllaw hwn:

Stori o newid
Templed cynllunio i chi gasglu eich syniadau wrth i chi weithio
trwy’r canllaw hwn.

Y camau
Pump cam allweddol i’w cymryd er mwyn cwblhau eich Stori o
Newid.

Ffactorau llwyddiant
Wyth ffactor llwyddiant a eglurir wrth i chi fynd ymlaen.

Y dulliau gweithredu
Fframweithiau, ymarferion, trafodaethau a chyngor ymarferol i’w
defnyddio i adeiladu eich Stori o Newid.

Yr astudiaethau achos
Deuddeg astudiaeth achos o’r amgueddfeydd arloesol i ysbrydoli
eich meddwl.
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Sut i ddechrau
Mae’r canllaw hwn yn defnyddio model o’r enw Stori o Newid.
Mae hyn yn eich helpu i greu stori o sut y bydd eich sefydliad yn
datblygu perthynasau gydag amrywiaeth fwy o bobl. Gallech greu
hyn eich hun ond mae’n fwy effeithiol o lawer pan fod pawb yn
gweithio’n gydweithredol i gytuno ac ymrwymo i ddod â chyfeiriad
dyfodol ar y cyd yn fyw.
1. Casglwch gymysgedd o bobl gydag amrywiaeth eang o sgiliau,
profiadau a safbwyntiau o hyd a lled eich sefydliad – po fwyaf o
amrywiaeth sydd yn y tîm, y gorau yw’r drafodaeth. Meddyliwch
am wahodd â gwirfoddolwyr, aelodau o’r bwrdd, ayb. Pwy sydd
angen ymwneud ag achosi newid?
2. Penodwch hwylusydd o’r grŵp neu gwahoddwch berson allanol
i ddarparu llais gwrthrychol a rheoli’r broses.
3. Sicrhewch rywle i gyfarfod sydd yn rhoi’r pethau canlynol i chi:
— Lle golau heb bethau i ymyrryd a thynnu sylw
— Llawer o waliau gwag i chi lenwi gyda’ch syniadau
— Pennau ysgrifennu, nodiadau gludog, papur plaen
4. Briffiwch bawb o flaen llaw mai lle i syniadau yw hyn, ble y gellir
rhannu barnau a safbwyntiau pawb, a lle y byddwch i gyd yn
dysgu gyda’ch gilydd dros amser.
5. Trefnwch nifer o sesiynau gyda’r grŵp, er mwyn rhannu’r camau
yn y canllaw hwn yn gamau llai.
6. Argraffwch neu gopïwch y templed Straeon o Newid ar ddarn
mawr o bapur (gorau po fwyaf), i’w roi ar eich waliau yn barod
ar gyfer ychwanegu nodiadau, mewnwelediadau, a syniadau
wrth i chi barhau. Defnyddiwch nodiadau gludog i’ch galluogi i
symud pethau o gwmpas wrth i’ch mewnwelediad ddatblygu.
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Deall y ffactor ar
gyfer llwyddiant
Dechreuodd y prosiect hwn gyda chyfweliadau dwys gyda 12 amgueddfa
ar draws y DU (gweler tudalen 4 ar gyfer rhestr o’r 12 amgueddfa, gydag
8 amgueddfa arall a oedd yn cynorthwyo gyda phrofi’r canllaw).
Mae’r amgueddfeydd arloesol hyn yn arwain y ffordd i agor i fyny eu
hamgueddfeydd a datblygu perthynasau gydag amrywiaeth o wahanol
ymwelwyr. Darllenwch eu straeon mewn astudiaethau achos trwy gydol y
canllaw hwn.
Arweiniodd y cyfweliadau hyn atom yn diffinio wyth ffactor ar gyfer
llwyddiant a oedd yn rhedeg trwy eu straeon i gyd mewn gwahanol
ffyrdd:
1. Arwain o’r top gyda gweledigaeth ysbrydoledig a rennir (page 16)
2. Sicrhau ymrwymiad 360° (page 20)
3. Creu diwylliant agored ac ymatebol (page 21)
4. Datblygu ffocws cynulleidfa yn gyntaf (page 31)
5. Creu a chynnal rhaglen berthnasol (page 37)
6. Gwneud cynigion a gwahoddiadau deniadol a chyffrous (page 45)
7. Magu perthynasau parhaus gyda rhwydweithiau a chynrychiolwyr
cymunedol (page 47)
8. Mesur a rhannu’r canlyniadau a’u defnyddio i hysbysu rhagor o
welliant (page 53)
Eglurir y ffactorau hyn mewn rhagor o fanylder trwy gydol y canllaw hwn.
Llun drwy garedigrwydd Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl. Oriel Gelf Walker, Lerpwl © Mark McNulty
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Creu eich Stori o Newid
GWEITHREDU
Argraffwch neu gopïwch y model Stori o Newid ar y
dudalen nesaf ar ddarn mawr o bapur – mor fawr â
phosib.
Llenwch eich waliau gyda’r darn o bapur er mwyn annog
meddwl gweithredol a chreadigol.
Dyma eich templed gwag i ychwanegu eich syniadau ato.
Defnyddiwch nodiadau gludog i’ch galluogi i symud
pethau o gwmpas wrth i’ch syniadau ddatblygu.

Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Stori Caerdydd
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Stori o Newid
Ein gweledigaeth ar gyfer amrywiaeth
YR EFFAITH YR
HOFFWN EI GWELD

Mae hyn yn golygu y byddwn yn
Ymgysylltu’r bobl ganlynol

Cyflenwi’r manteision canlynol i bobl

Cyflawni’r manteision canlynol i’r
amgueddfa

EIN DEILLIANNAU

Bydd popeth ‘rydym yn ei wneud yn cael ei hysbysu trwy berthynasau parhaus
Sut y byddwn yn cael ymwelyr i
gyfranogi

Mewnwelediad y byddwn yn ei
gasglu

Sut y byddwn yn gwahodd â
phobl i mewn

EIN PERTHYNASAU

Partneriaethau a chefnogwyr
sydd gennym / ‘rydym yn eu
hadeiladu

Byddwn yn creu a chynnal perthnasedd trwy
Datblygu / newid gwaith,
gweithgareddau a chasgliadau

Adnoddau / cyllid

Tîm: pwy fydd yn ymwneud â hyn

Diwylliant a gwerthoedd

EIN MEWNBWN
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Sut y mae Stori o Newid yn gweithio?
Mae Stori o Newid yn arddangos sut a pham bod
angen newid a sut y caiff hyn ei gyflawni.

Drwy weithio yn ôl o’ch gweledigaeth ar gyfer
amrywiaeth, ‘rydych yn creu yn raddol y stori o
beth sydd angen ei newid o ran beth ‘rydych yn
Dechreuwch gyda’ch gweledigaeth. Meddyliwch
ei wneud, eich ffordd o weithio a phwy sydd yn
am sut y bydd llwyddiant yn edrych i chi. Pam
ymwneud â’r gwaith. Bydd y syniadau hyn wedyn
fod amrywiaeth yn bwysig? Beth mae hyn yn ei
yn cael eu ceisio, eu profi a’u gwella dros amser
olygu yng nghyd-destun eich amgueddfa chi? Am wrth i chi ddysgu rhagor am eich ymwelwyr
ba effaith ‘rydych yn ei chwilio ac i bwy? Bydd
presennol a photensial a beth y maent yn ei
hyn yn amrywio i bob sefydliad. Meddyliwch am
werthfawrogi.
eich sefydliad cyfan, nid un prosiect penodol yn
unig.
Beth sydd angen i chi ei gyfrannu (y ‘mewnbwn’),
a pha berthynasau sydd angen arnoch, er mwyn
Mae ochr chwith y Stori o Newid yn eich helpu i
cyflawni manteision ar gyfer eich sefydliad
fapio beth sydd angen i’ch sefydliad ei wneud (y
a’r bobl ‘rydych yn dymuno eu hymgysylltu?
gweithgareddau, y gwaith, a’r mewnwelediadau
Beth sydd angen er mwyn gwireddu eich
sydd angen eu casglu) i gyflawni eich
gweledigaeth ar gyfer amrywiaeth?
gweledigaeth ar gyfer amrywiaeth.
Defnyddiwch y cyngor, astudiaethau achos,
Mae’r ochr dde yn eich helpu i fapio beth
ymarferion, a dulliau gweithredu i’ch helpu wrth i
sydd angen i’ch sefydliad ei gael a beth sydd
chi fapio eich cynlluniau ar gyfer pob blwch.
angen iddo fod (y tîm, y ffordd o weithio, y
partneriaethau, yr adnoddau a’r cyllid) i gyflawni
ble ‘rydych yn dymuno i fod.
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Gwaith ar y gweill:
cymerwch y pump cam canlynol
Mae’r Stori o Newid wedi’i dylunio i fod yn ddogfen weithredol i
gynorthwyo eich tîm i nodi pa gamau i’w cymryd nesaf.

Cam 1

Dechreuwch drwy nodi eich syniadau cychwynnol ymhob blwch ar
eich templed (gweler tudalen 10).

Cam 2

Gweledigaeth ar
gyfer Amrywiaeth

Dangos empathi
a deall

Nodwch bethau i’w newid, neu i drafod gydag ymwelwyr potensial.
Mae eich stori yn adeiladu ac yn addasu dros amser wrth i chi
ddysgu rhagor am y bobl ‘rydych eisiau eu cyrraedd a sut y
gallech greu gwerth iddynt yn y ffordd orau.

Cam 3

Cam 5

Dychmygu
/ amlinellu
syniadau

Adolygu, dysgu
ac addasu

Cam 4

Gweithredu /
ceisio’r syniadau
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Astudiaeth achos: Amgueddfeydd Derby
Mae Amgueddfeydd Derby wrth galon canol y ddinas.
Ei gweledigaeth yw: ‘i bobl ddarganfod eu lle, yn y byd.’
Mae Derby yn ddinas aml-ddiwylliannol; mae 20% o’r boblogaeth
yn BAME (Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) ac mae
Cyfarwyddwr Amgueddfeydd Derby, Tony Butler, yn ymwybodol
iawn fod llawer o bobl leol yn teimlo ‘nad yw amgueddfeydd yn
rhywbeth ‘i bobl fel y nhw’ (mae hyn yn amlwg o ymchwil o bobl
nad ydynt yn ddefnyddwyr a gynhaliwyd gan yr amgueddfa yn
2016). Mae’n ymwybodol fod gan y mwyafrif o amgueddfeydd
arferion ac ymddygiadau sydd yn cael eu rhannu yn llai ac yn llai:
dyma’r sefyllfa y mae’n bwriadu ei newid.
I gyflawni hyn mae angen newid trwy gydol y sefydliad cyfan.
Gweler fersiwn syml o’u Stori o Newid ar y dudalen nesaf os
gwelwch yn dda.
I ddarganfod rhagor am eu stori, darllenwch yr astudiaeth achos
yma:
openupmuseums.com/derby-museums

Llun drwy garedigrwydd Amgueddfeydd Derby
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Enghraifft o Stori o Newid
Astudiaeth achos: Amgueddfeydd Derby
YR EFFAITH YR
HOFFWN EI GWELD

Ein gweledigaeth ar gyfer amrywiaeth

• Helpu i bobl ddiffinio eu lle yn y byd

• Mae pobl o bobman yn cael eu hysbrydoli i weld eu hunain fel y genhedlaeth nesaf o arloeswyr, gwneuthurwyr a chreawdwyr

Mae hyn yn golygu y byddwn yn
Ymgysylltu’r bobl ganlynol

EIN DEILLIANNAU

• Pobl ar draws Derby a thu hwnt
• Pwysleisio agweddau ac empathi
dros gynrychiolaeth symbolaidd

Cyflenwi’r manteision canlynol i bobl

• Cyfalaf cymdeithasol – cynulleidfaoedd hapusach, sy’n cysylltu a
chyfrannu yn fwy – ffurfio rhwydweithiau a chyfeillgarwch newydd
• Boddhad – casgliadau o ansawdd uchel, profiadau cadarnhaol
• Sgiliau a phrofiad – datblygu llwybrau gyrfa

Cyflawni’r manteision canlynol i’r
amgueddfa
• Siapio’r ffordd y mae Derby yn
cael ei deall a’i gwerthfawrogi
• Dibynnu yn llai ar gyllido

Bydd popeth ‘rydym yn ei wneud yn cael ei hysbysu trwy berthynasau parhaus
Sut y byddwn yn cael ymwelyr i
gyfranogi

EIN PERTHYNASAU

• Dylunio a chyflenwi rhaglenni gyda’r
cyhoedd
• Gwneud cysylltiadau rhwng pobl,
gwrthrychau a’r amgylchedd
• Methodoleg cyd-gynhyrchu

Mewnwelediad y byddwn yn ei
gasglu

• Mapio empathi
• Ymchwil i bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr a
•

thrafodaethau parhaus – mae llawer ar hyn
o bryd yn teimlo ‘nad yw amgueddfeydd yn
rhywbeth i bobl fel y nhw’
Ymchwil llesiant

Sut y byddwn yn gwahodd â
phobl i mewn

• Rhoi / cael cynlluniau
• Cymunedau o ddiddordeb
• Cymeradwyaeth gan grwpiau o
gymheiriaid
• Cyfryngau cymdeithasol
• Mynd â gwrthrychau allan i bobl

Partneriaethau a chefnogwyr sydd
gennym / ‘rydym yn eu hadeiladu

• Prifysgolion / dysgu gydol oes
• Partneriaid yn y Gymuned
• Partneriaid Cyd-gynhyrchu
• Adeiladu perthynasau ar y cyd

Byddwn yn creu a chynnal perthnasedd trwy

EIN MEWNBWN

Cyflwyniad

Stori Newid

Datblygu / newid gwaith,
gweithgareddau a chasgliadau
• Datblygu Amgueddfa Wneud
sydd yn dathlu hanes cyfoethog
diwydiannol Derby ac yn
grymuso gwneuthurywr y dyfodol

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Adnoddau / cyllid

• Deunyddiadu cyd-gynhyrchu
• Hyfforddiant staff yn seiliedig ar sesiynau
syniadaeth a labordai prosiect
• Incwm a enillwyd
• Cyllido

Cam 4

Cam 5

Tîm: pwy fydd yn ymwneud â hyn
• Cyd-gynhyrchu ymhob swydd
• Curadurwyr – arbenigwyr sydd
yn cydweithio gyda’r cyhoedd
• Dysgu, cynulleidfaoedd, FOH a
masnachol

Cyfranogwch

Diwylliant a gwerthoedd

• Arweinyddiaeth agored a chydweithredol
• Dulliau gweithredu arbrofol
• Anffurfiol, nid hierarchaidd
• Gweithgareddau cymdeithasol tîm a
llesiant
• Profi ein bod yn gwneud hyn

14

Cam 1: diffinio eich gweledigaeth
ar gyfer amrywiaeth
Cam 1

Cam 2

Gweledigaeth ar
gyfer Amrywiaeth

Diffinio pam

Dangos empathi
a deall

Diffiniwch pam ‘rydych yn archwilio hyn: Beth yw ystyr amrywiaeth
i chi?

Ystyried pwy
Ystyriwch bwy yr hoffech eu hymgysylltu. Dechreuwch ar ben eich
templed Stori o Newid. Pa effaith ‘rydych yn chwilio amdani?

Cam 3

Cam 5

Dychmygu
/ amlinellu
syniadau

Adolygu, dysgu
ac addasu

Pa wahaniaeth yr hoffech ei wneud?
Trafodwch hyn o fewn eich tîm a nodwch eich syniadau
cychwynnol am y gwahaniaeth yr hoffech ei wneud yn y blwch ‘Ein
gweledigaeth ar gyfer amrywiaeth’ yn eich templed Stori o Newid.

GWEITHREDU

Cam 4

1. Ychwanegwch nodyn at y blwch ‘ein gweledigaeth ar gyfer
amrywiaeth’ yn y templed Stori o Newid.

Gweithredu /
ceisio’r syniadau

2. Ychwanegwch nodyn am bwy ‘rydych yn dymuno eu
hymgysylltu yn y blwch ‘ymgysylltu’r bobl ganlynol’ yn y
templed Stori o Newid.
Defnyddiwch yr ymarferion yn yr adran hon i’ch helpu.
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Ffactor llwyddiant: arwain o’r top gyda
gweledigaeth ysbrydoledig wedi’i rhannu
Mae gweledigaeth a phwrpas ysgogol, a rennir trwy gydol y
sefydliad sydd yn gyrru popeth ‘rydych yn ei wneud.
Mae’r weledigaeth yn canolbwyntio ar bobl, yn diffinio i bwy
‘rydych yn bodoli a pha wahaniaeth ‘rydych yn ceisio ei wneud i
fywydau pobl.
Mae’n cynnwys angerdd ar gyfer amrywio ac ehangu ymwelwyr.
Mae’n eirioli cynhwysiant, yn dangos sut ‘rydych yn gwerthfawrogi
amrywiaeth, a sut ‘rydych yn chwilio am gydraddoldeb.

Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Cymru
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Ymarfer: datblygu gweledigaeth gynhwysol
Gwaith paratoi hanfodol
Byddwch yn agored i newid
Mae newid yn dechrau gyda sylweddoli y gall
pethau neu fod angen i bethau fod yn wahanol.
Mae gofyn cwestiynau dwys yn rheolaidd am
eich dulliau gweithredu yn helpu i nodi bylchau
mewn perthnasedd a chydraddoldeb.

GWEITHREDU
Gwiriwch eich tuedd
Heb archwilio materion hanfodol fel tuedd
a braint, nid yw eu heffaith ar ddiwylliant
sefydliadol a chanfyddiadau cynulleidfa yn cael
eu gwirio. Gallai fod yn heriol i gydnabod neu
gyfaddef i duedd eich hun, felly cynghorir yn
gryf i gynnal sesiwn staff wedi’i hwyluso gan
arbenigwyr ar duedd anymwybodol yn gynnar
yn eich proses o newid.

Gwelwch y dyfodol
Mae’r prosesau isod yn eich helpu i ddisgrifio’r
newid ‘rydych eisiau ei wneud.
Mae gweledigaeth yn syniad ‘rydych yn
ymrwymo i’w droi yn realiti: mae’n disgrifio
dyfodol hir-dymor delfrydol. I gychwyn, gallai
ymddangos yn rhy fawr, yn rhy bell i ffwrdd,
ac mae hyn yn arwydd da. Mae’n dangos nad
yw’n fusnes fel arfer, ‘rydych yn siapio rhywbeth
newydd nad ydych wedi gweithio allan sut i’w
gyflawni eto.

GWEITHREDU
Mae’r broses hon yn cael ei ysgogi orau gan lefel
Gyfarwyddo / CEO ond gallai weithio yn dda
hefyd ar lefel adran neu brosiect.

Trafodwch Bwy a Pham
Dechreuwch gyda chwestiwn eang: Beth ydy
‘Amrywio Cynulleidfaoedd’ yn ei olygu i’ch
sefydliad chi?
Helpwch eich tîm i archwilio beth sydd yn bosib
drwy ofyn rhagor o gwestiynau fel:
• Pwy nad ydym yn cynnwys y gallem / dylem eu
cynnwys?
• Beth fydd yn digwydd os nad ydym yn
datblygu amrywiaeth ein cynulleidfaoedd?
• Ydy hyn o bwys i ni a pham?
• Beth sydd yn ein hysbrydoli fwyaf am amrywio
ein cynulleidfaoedd?
• Pwy y gallem ddysgu ganddynt y tu fewn a thu
allan i’r sector?

Dychmygu llwyddiant
Nawr, gofynnwch wrth bawb am gau eu llygaid
am ychydig o funudau a gadael i’w dychymyg
fynd yn rhydd wrth i chi rannu’r cwestiynau a
phromptiau canlynol:
Dychmygwch ein bod wedi bod yn llwyddiannus
iawn o ran amrywio ein cynulleidfaoedd...
• Pwy sydd yna?
• Ble ydyn nhw a beth maent yn ei wneud?
• Beth ydyn nhw’n dweud?
• Beth ydyn nhw’n teimlo?
• Pa wahaniaeth ydym ni wedi gwneud iddynt?

Bydd angen i chi baratoi:
• pentwr o luniau amrywiol (e.e. cylchgronnau,
cerdiau post) yn cynnwys mathau gwahanol
o bobl. Gofynnwch wrth eich tîm i’ch helpu –
mae gwneud hyn yn unig yn gallu cynyddu
ymwybyddiaeth o bwy nad ydynt yn
ymgysylltu â’r amgueddfa.
• glud, siswrn a darn mawr o gerdyn
• ystafell dawel gyda siart droi
• o leiaf awr o amser tîm
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Ymarfer: ffyrdd o ddisgrifio eich gweledigaeth
Modd 1: creu bwrdd
gweledigaeth

Modd 2: dywedwch
stori eich llwyddiant

Gofynnwch wrth bawb am
agor eu llygaid a chofio beth
‘roeddent yn ei ddychmygu
(beth oeddent yn ei weld,
clywed, teimlo a meddwl).
Gwahoddwch bawb i
ddarlunio’r weledigaeth honno
drwy greu collage ar y cyd –
Bwrdd Gweledigaeth – gan
ddefnyddio’r lluniau ‘rydych yn
eu darparu.

Gofynnwch wrth eich tîm am
ddewis un neu fwy o ddulliau
o’r rhestr isod o ddweud stori o
lwyddiant dychmygus:

Sylwch ar y drafodaeth y mae
hyn yn dechrau. Gwrandewch
am a chadarnhewch
gytundebau a themâu
cadarnhaol.
Unwaith i chi gwblhau’r collage
gweledol hwn – camwch yn ôl
i edrych arno – gofynnwch am
sylwadau olaf a chymerwch
nodau. Defnyddiwch yr adborth
hwn i greu datganiad byr sydd
yn crynhoi’r holl beth:
‘Cymerwch ran: rydym yn
sefydliad cyfeillgar i deuluoedd
ac yn sefydliad cynhwysol
sydd yn cymryd risgiau, ac yn
gwneud pethau arloesol.’

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Penawd a stori papur newydd
Darllediad newyddion
Stori clawr cylchgrawn
Hybysebiad
Postio ar Facebook
Postio ar Instagram gyda
hashnodau
Trydar
Rhaglen ddogfen
Cyfweliad gyda rhywun
enwog
Bwrdd straeon
Ffeithlun
Map meddwl
Adolygiad llyfr
Crynodeb ffilm
Perfformiad
Araith gynhadledd
Sgwrs rhwng eich amgueddfa
yn y dyfodol a’r amgueddfa
bresennol
Tadcu a mamgu yn adrodd
hanes i’w wyrion a wyresau

Byddwch yn greadigol!
Defnyddiwch siart droi neu
recordiwr fideo / awdio a gan
ddefnyddio’r dulliau cyfathrebu
‘rydych wedi eu dewis,
dywedwch y stori o edrych yn ôl
o sut y daeth eich gweledigaeth
yn wir a’r gwahaniaeth anferth
a wnaed ganddi…

• Beth a ddigwyddodd a pham
• Y newidiadau allweddol
• Y chwaraewyr allweddol
• Pwy yr oedd hyn yn gwneud
•

gwahaniaeth iddynt a sut
Rhowch deitl cofiadwy iddi!

Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Hanes y Bobl

Amgueddfa Hanes y Bobl
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Astudiaeth Achos: Amgueddfa Beamish
Pwrpas
‘Amgueddfa fyw, gweithredol sydd yn defnyddio ei chasgliadau i
gysylltu â phobl o bob rhan o fywyd a dweud y stori o fywyd pob
dydd yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr’

Tair egwyddor arweiniol Beamish
1. Rhoi’r ymwelwyr yn gyntaf mewn popeth ‘rydym yn ei wneud.
2. Ymgysylltu cymunedol go iawn – galluogi cyfranogi mewn
gwneuthuriad yr amgueddfa, gan greu cysylltiadau parhaus.
3. Hunan-ddibyniaeth – ysbryd entrepreneuraidd sydd yn edrych
am gyfleoedd newydd i dyfu a chyrraedd rhagor o bobl.
Mae Beamish wedi herio’r proffil ymwelwyr amgueddfeydd
dosbarth-canol noddweddiadol. Dan arweinyddiaeth eu
cyfarwyddwr entrepreneuraidd Richard Evans ers 2008, mae
niferoedd ymwelwyr wedi cynyddu o 297,000 (2008/09) i dros
750,000 (2016/17) ac erbyn hyn mae 53% o gynulleidfa Beamish yn
dod o gategori cymdeithasol C2DE, gyda’r categori DE yn cynyddu
o 7% dros y flwyddyn ddiwethaf.
Darganfyddwch sut ‘roeddent yn cyflawni hyn trwy ddarllen eu
hastudiaeth achos gyflawn:
openupmuseums.com/beamish-museum

Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Beamish
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Ffactor llwyddiant: sicrhau
ymrwymiad 360°
Mae hyn am ymgysylltu go iawn – mae’n golygu fod pawb yn y
sefydliad yn cyfranogi ac mae amrywiaeth yn rhan o bob rôl a
swyddogaeth yr amgueddfa.
Caiff amrywio cynulleidfaoedd ei drîn fel blaenoriaeth, ffordd
graidd o feddwl, ac nid fel prosiect ychwanegol.
Mae tuedd anymwybodol yn cael ei gydnabod a’i herio (yn fewnol
a gyda phartneriaid, gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid eraill).
Mae ymagwedd o’r top i lawr ac o’r gwaelod i fyny i ddiffinio
amrywiaeth a chynhwysiant, ac ymrwymiad go iawn trwy gydol y
tîm – gall pawb arwain ar hyn.
Nid yw hyn yn ffocws prosiect. Mae’n ymagwedd sefydliad cyfan.
Er eich bod yn gallu defnyddio’r dulliau gweithredu yn y canllaw
hwn i archwilio prosiect byr-dymor, y pwynt yw eu bod wedi eu
dylunio i’ch helpu i adolygu ymagwedd eich sefydliad cyfan. Mae
hyn yn bwysig er mwyn osgoi meddwl seilo (ble nad yw staff yn
gweithio gyda’i gilydd) a phrosiectau byr-dymor sydd yn adeiladu
perthynasau cychwynnol gydag ymwelwyr newydd, heb arwain
atynt yn dychwelyd.

Llun drwy garedigrwydd Llyfrgell Menywod Glasgow
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Ffactor llwyddiant: creu diwylliant
agored ac ymatebol
Creu diwylliant sefydliadol agored a chynhwysol – gyda
gwerthoedd sydd yn cael eu byw trwy gydol yr amgueddfa.
Sut mae hyn yn edrych: mae’r tîm yn cynhyrchu syniadau yn
rheolaidd i wella amrywiaeth. Maent yn ceisio pethau, yn mesur
canlyniadau, yn dysgu a gwella, i gael effaith fwy yn unol â’r
weledigaeth y maent yn ei rhannu. Yn y ffordd hon maent yn
defnyddio dull gweithredu bywiog, arbrofol, ymatebol.

Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Beamish
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Astudiaeth achos: Amgueddfa Cambridge
Mae Amgueddfa Cambridge yn amgueddfa fach, annibynnol gyda
chalon fawr.
Dwy flynedd yn ôl, penodwyd Cyfarwyddwr newydd, Lorna
O’Brien. Mae gan Lorna gefndir mewn dysgu a dehongli ac
ymrwymiad dwfn i gynhwysiant cymdeithasol. Dechreuodd
drwy recriwtio staff newydd i arwain prosiect allweddol yr oedd
yr Amgueddfa wedi derbyn cyllid ar ei gyfer gan Gyngor Dinas
Cambridge - ‘Capturing Cambridge’. Roedd y prosiect hwn, a oedd
yn darganfod a rhannu straeon am hanes cymdeithasol ar draws
y rhanbarth, yn ysgogi dechrau ffocws newydd ar beth y gall
amgueddfa fach a lleol fod:
‘Rhaid i ni recriwtio’r bobl iawn, sydd yn gallu gwneud y
cysylltiadau iawn. Pobl sydd yn gallu mynd i gymunedau
gwahanol a chael eu parchu a deall y sensitifeddau sydd yn
perthyn i hyn.’
Maent yn ‘gwrando’n weithredol’ drwy ddod o hyd i’r gymuned
y maent yn ceisio gweithio gyda nhw ac yn siarad â nhw i
ddarganfod beth yw eu diddordebau. Gellir gwneud hyn yn
anffurfiol, efallai trwy ‘weithdai atgofion’ neu drwy wahodd i bobl
gerdded o gwmpas yr amgueddfa gyda nhw a dweud wrthynt
beth sydd angen ei newid. Gellir gwneud hyn mewn ffyrdd
mwy ffurfiol hefyd fel cymryd rhan mewn grwpiau llywio dan
arweinyddiaeth sefydliadau partner.
Wedyn maent yn ystyried sut i gysylltu diddordebau a phrofiadau
pobl gyda’u casgliad a datblygu mentrau a digwyddiadau i ddod
â’r ddau at ei gilydd. Mae creadigedd a dychymyg yn allweddol.
I ddarllen eu stori gyflawn, gweler:
openupmuseums.com/museum-of-cambridge
Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Cambridge
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Ymarfer: mapio eich
diwylliant sefydliadol
Ydy diwylliant eich tîm yn galluogi
cydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant?
A ydych yn cael trafferthion i gael pobl eraill
yn y tîm i gymryd amrywiaeth yn ddifrifol? Ydy
pobl yn gwrthsefyll newid? Ydy seilos sefydliadol
yn atal unrhyw weithredu ac yn arwain at
ymagwedd ‘busnes fel arfer’? Ydy diwylliant eich
cwmni yn eich dal yn ôl?
Mae symud o gael gweledigaeth wych ar gyfer
amrywiaeth i gynhyrchu perthynasau mewn
gwirionedd gyda chymysgedd amrywiol o
ymwelwyr a chyfranogwyr yn gofyn am newid
diwylliannol sefydliadol. Roedd ein trafodaethau
gydag amgueddfeydd ar draws y DU yn dangos
mai cael ymgysylltiad 360 gradd â’r angen am
newid yw un o’r pethau mwyaf (a phwysicaf) ar
gyfer arweinwyr a’u tîmau fynd i’r afael ag ef.
Roedd Dave Gray, awdur The Connected
Company, yn datblygu The Culture Map fel
dull gweithredu i ddylunio cwmnïau sydd
yn perfformio yn well. Cydweithredodd â
Strategyzer.com i wneud The Culture Map, dull
gweithredu ymarferol, syml a gweledol i bawb ei
ddefnyddio (gweler dros y dudalen).

GWEITHREDU
Dechreuwch drwy fapio ymddygiad
Nodwch eich atebion i’r cwestiynau a restrir yn y
blwch ymddygiadau i fapio sut y mae eich cwmni
yn ymddwyn ar hyn o bryd.

Nesaf, mapiwch eich effeithiau /
deilliannau
Beth yw’r canlyniadau cadarnhaol neu negyddol
o ymddygiadau ‘rydych wedi eu mapio?

Gorffennwch drwy fapio eich
galluogwyr a’ch blocwyr
Dyma ble mae’r Culture Map yn dod yn ddiddorol
iawn. Yn ‘galluogwyr a blocwyr’ ‘rydych
yn mapio’r pethau i gyd sydd yn arwain at
ymddygiadau cadarnhaol neu negyddol y tu
fewn i’ch amgueddfa.
Nodwch y pethau yr hoffech eu cadw a’r pethau
yr hoffech eu newid i’ch galluogi i dadflocio
ymddygiadau i gael yr effeithiau ‘rydych
yn dymuno eu gweld er mwyn amrywiaeth
ymwelwyr.

GWEITHREDU
Cyfeiriwch yn ôl at eich templed Stori o Newid.
Ychwanegwch nodiadau o’r ymarfer hon at y
blwch ‘diwylliant a gwerthoedd’.
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The Culture Map

Beta

Dull gweithredu rheoli newid

Deilliannau
Beth sydd yn digwydd oherwydd yr ymddygiadau?
Beth sydd yn cael ei wneud?
Beth yw’r effaith ar bwy ‘rydych yn eu cyrraedd ac ymgysylltu?
Effaith ar raglen / casgliad?
Effaith ar bartneriaethau / perthynasau?
Effaith ar forâl?
Effaith ar effeithiolrwydd? Ayb.

Ymddygiadau
Sut mae diwrnod gwych yn edrych?
Sut mae diwrnod gwael yn edrych?
Sut ydym yn gwneud pethau yma?
Pa arferion neu drefnau beunyddiol sydd gennym?
Rhowch enghraifft o ymddygiad nodweddiadol?
Sut ydym yn rhyngweithio gyda’n gilydd?
Sut y caiff gwybodaeth ei chasglu a’i rhannu?
Sut mae ein cyfarfodydd? Ayb.

Galluogwyr / Blocwyr
Pam ‘rydym yn ymddwyn fel hyn?
Beth ydy arweinwyr yn dweud neu yn gwneud sydd yn achosi yr ymddygiadau hyn?
Beth sy’n cael ei wobrwyo?
Beth sy’n cael ei fesur?
Sut ydym yn trafod a chytuno ein gwerthoedd?
Beth yw’r rheolau sydd heb eu hysgrifennu?
Beth yw’r gwerthoedd byw?
Beth sydd yn ein rhwystro rhag ymddwyn yn wahanol? Ayb.
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Exercise: modelling diversity internally
Cipolwg o Gynllun EDI (Cydraddoldeb, Amrywiaeth a
Chynhwysiant) Llyfrgell Menywod Glasgow. (link)

Mae’r amgueddfeydd arloesol yn ein hastudiaethau achos nid
yn unig wedi cymryd camau i wella amrywiaeth eu hymwelwyr,
ond maent hefyd wedi galluogi hyn trwy ddatblygu tîm amrywiol
(bwrdd, rheolwyr, staff a gwirfoddolwyr) sydd yn gynrychiadol o’r
cymunedau y maent yn dymuno eu cyrraedd ac ymgysylltu.
Maent yn modelu amrywiaeth yn fewnol i adlewyrchu’r bobl
y maent yn ceisio eu hymgysylltu yn allanol (ymwelwyr,
cynulleidfaoedd a dysgwyr).
Mae Llyfrgell Menywod Glasgow, er enghraifft, yn cael ei
llywodraethu a’u rhedeg gan fenywod (dan Atodlen 8, rhan
1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010). Mae’r amgueddfa, archif,
a chasgliadau llyfrgell, gyda rhaglenni o ddigwyddiadau
cyhoeddus, yn agored i bawb tra bod rhai prosiectau penodol
a gweithgareddau yn targedu ac yn cael eu cyflenwi i fenywod
yn unig. O fewn y cyd-destun hwn, maent hefyd yn cadw cofnod
o a monitro’r bwrdd, tîm staff cyflogedig, gwirfoddolwyr a
chynulleidfaoedd drwy Nodweddion Gwarchodedig.

GWEITHREDU
Nodwch yn y blwch ‘tîm’ yn eich Stori o Newid – bwy sydd
angen ymwneud â hyn yn fewnol i’ch galluogi i gyflawni eich
gweledigaeth ar gyfer amrywiaeth. Pa newidiadau sydd
angen i chi eu gwneud?

Nodwedd
Gwarchodedig

Bwrdd
Cyfarwyddwyr

Tîm Staff
Cyflogedig

Gwirfoddolwyr

Sampl
Cynulleidfa

Oedran (hŷn)

33

30

10

38

Oedran (iau)

0

10

43

20

Anabledd

0

5

31

21

Hîl /
Ethnigrwydd

33

10

7

6.5

Crefydd /Cred

17

5

7

6.5

Cyfeiriadedd
Rhywiol

33

30

27

15

Ailbennu
Rhywedd

0

0

0

0

Rhyw /
Rhywedd

100

100

94/3/3

83/1/4

Beichiogrwydd
/ Mamolaeth

0

5

3

N/A

Priodas /
Partneriaeth Sifil

33

25

20

N/A

0

Oedd, ond ni
fesurwyd niferoedd
ar gyfer yr ymarfer
hwn

Oedd, ond ni
fesurwyd niferoedd
ar gyfer yr ymarfer
hwn

Amddifadedd
Cymdeithasol
-economaidd

0

Tabl crynodeb mewn canrannau.
Nid yw’r ffigurau sampl cynulleidfa yn cynnwys digwyddiadau a dargedir yn benodol at grŵpiau arbennig.
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Astudiaeth Achos: Llyfrgell Menywod Glasgow
Llyfrgell Menywod Glasgow (GWL) yw’r unig amgueddfa
achrededig yn arbennig ar gyfer hanes menywod yn y DU.
Sefydlwyd yr Amgueddfa i ddathlu bywydau a chyflawniadau
menywod ac ymddwyn fel catalydd i ddileu’r bwlch rhwng y
rhywiau yn yr Alban sydd yn cyfrannu at anghydraddoldebau
eang.

•

Mae GWL yn sefydliad a arweinir gan werthoedd. Mae
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn werthoedd
hanfodol nad ydynt yn agored i drafodaeth. Maent yn ategu pob
agwedd o waith GWL. Maent yn ystyried eu gwerthoedd wrth
recriwtio staff, y bwrdd a gwirfoddolwyr ac yn sicrhau bod y
barnau a’r yrwymiadau yn cael eu rhannu trwy gydol y sefydliad.

•

Mae’r tîm, dan arweinyddiaeth Adele Patrick a Sue John, ond
gyda mewnbwn gweithredol gan bawb, wedi datblygu cynllun
gweithredu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
(EDI) gyda’i gilydd. Mae hyn yn darparu cipolwg seiliedig
ar dystiolaeth o gyfranogaeth gyda GWL ac yn amlygu ble
mae’r blaenoriaethau gweithredu. Mae’n amlinellu amcanion,
strategaethau, a risgiau i’w monitro.

•

Mae dysgu yn barhaus, i bawb: maent yn cynnal sesiwn hyfforddi
cynefino a diweddaru o’r enw ‘Dyma pwy ydym ni’, i rannu ac
archwilio eu gwerthoedd – mae staff newydd yn ymuno ag
aelodau newydd o’r bwrdd a gwirfoddolwyr yn ystod yr un
sesiwn, i ddangos eu bod i gyd yn cael eu gwerthfawrogi ac i
annog mewnbwn a rhyngweithio trwy gydol y sefydliad.

I ddarganfod rhagor am eu stori, darllenwch eu hastudiaeth achos
gyflawn: openupmuseums.com/glasgow-womens-library

Grŵp Darllen Menywod Mwslimaidd. Llun drwy garedigrwydd Llyfrgell Menywod Glasgow
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Cam 2: dangos
empathi ac adeiladu
dealltwriaeth

Cam 1

Cam 2

Gweledigaeth ar
gyfer Amrywiaeth

Dangos empathi
a deall

Archwiliwch y byd o safbwynt yr ymwelydd
Pam ydy pobl eisiau ymweld â’r amgueddfa? Sut ydynt yn
gobeithio elwa? Sut y gall hyn weddu â’r pethau sydd o
ddiddordeb iddynt? Sut mae’n berthnasol i’w bywydau?

Cam 3

Cam 5

Dychmygu
/ amlinellu
syniadau

Adolygu, dysgu
ac addasu

GWEITHREDU
Defnyddiwch y Map Empathi ar y dudalen nesaf i’ch helpu.
Bydd eisiau sesiwn o dua un awr ar gyfer hyn.

Cam 4

Ychwanegwch eich syniadau cychwynnol at y blwch ‘cyflenwi
manteision i bobl’ ar eich Stori o Newid.

Gweithredu /
ceisio’r syniadau

Nodwch ble’r ydych yn gwneud tybiaethau.
Ydych chi’n gwybod yr atebion i’r cwestiynau ar y Map
Empathi?
Ychwanegwch unrhyw nodiadau am y pethau sydd angen
i chi eu darganfod a phwy sydd angen eu gofyn at y blwch
‘Mewnwelediad y byddwn yn casglu’ ar eich Stori o Newid.
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Cam 1
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Ymarfer: mapio empathi

Beth yw’r stori
yn y gymuned
hon?

Adnabod eich ymwelwyr potensial
Argraffwch y model hwn ar ddarn mawr o
bapur ac ychwanegwch nodiadau gludog gyda
beth ‘rydych yn gwybod a beth sydd angen ei
ddarganfod.
Meddyliwch yn gyntaf am y bobl yr hoffech eu
cyrraedd a pham. Byddwch yn chwilfrydig a
darganfyddwch ragor am eu bywydau. Beth yn
wir sydd yn bwysig iddynt? Sut y maent yn hoffi
treulio eu hamser? Dechreuwch trwy feddwl am
amgueddfeydd yn gyffredinol yn hytrach na’ch
amgueddfa chi: sut maent yn gobeithio elwa
o’r profiad o ymweld ag amgueddfa? Beth sydd
yn eu hatal rhag ymweld? Mae’r cwestiynau yn
y diagram hwn yn enghreifftiau yn unig. Mae
croeso i chi ehangu arnynt ac ychwanegu rhai
eich hun.

Sut ydynt yn
hoffi treulio eu
hamser?

Beth sydd o
ddiddordeb
iddynt?

Pa mor
ymwybodol
ydynt o’r
amgueddfa
a beth yw eu
canfyddiadau
presennol?

Pwy ydych chi
eisiau cyrraedd?

Beth a fydd
yn gwneud
iddynt deimlo’n
gartrefol?

Sut y mae’r
ymwelwyr hyn
eisiau profi eu
hamgueddfa?

Beth a fydd yn
gallu eu hatal?
Sut maent yn
ceisio elwa o
gyfranogi?
Cyflwyniad

Stori Newid

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Cam 5
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Exercise: empathy mapping
Mae llawer wedi’i ysgrifennu am rwystrau, neu
bethau sydd yn gallu atal pobl rhag ymweld ag
amgueddfeydd (gweler ‘archwiliwch ragor’ ar
dudalen 58 am ragor o fanylion ar hyn).

Ceisiwch greu rhestr o ffactorau sydd yn gallu
atal pobl rhag ymgysylltu â’ch amgueddfa.

Trefnwch gwrdd â phobl o’ch grwpiau targed
i siarad am eu bywydau, teimladau am
Mae’r rhain yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i): amgeuddfeydd, gwerthoedd, agweddau ayb.
Gweler tudalen 31 a thudalennau 49-50 ar
gyfer mewnwelediad ar sut y gallech ddechrau
• ‘Nid yw amgueddfeydd i bobl fel ni’, nid yw’n
gwneud hyn. Gwrandewch ar eu hymatebion
rhywbeth y mae eu cymheiriaid yn ei wneud
• Teimlo bod amgueddfeydd yn anghyfarwydd / a chasglwch y mewnwelediadau ‘rydych yn
eu clywed. Mae’r broses hon o gysylltu gyda
frawychus / ddim yn gwybod beth i ddisgwyl
• Ofn o beidio â theimlo’n gyfforddus neu beidio chymunedau, bod yn chwilfrydig amdanynt,
ac adeiladu rhagor o empathi am sut y gall
â gwybod sut i ymddwyn
amgueddfeydd fod yn lefydd perthnasol a llawn
• Cyrhaeddiad addysgol a rhwystrau
ysbrydolaeth iddynt, wedi bod yn allweddol
cymdeithasol-ddiwylliannol
• Cydgyfeiriadedd (e.e. gall y ffactorau amrywiol mewn llawer (os nad pob un) o’r astudiaethau
achos yn y canllaw hwn. Darllenwch ragor am eu
o fod yn ddynol, fel hîl, rhywedd, a chrefydd,
siwrnai i ysbrydoli eich syniadau yma.
orgyffwrdd mewn llawer o ffyrdd)
• Diffyg ymwybyddiaeth o’r amgueddfa a pham
Yn ddiweddarach yn y canllaw hwn byddwn
ei bod yn berthnasol iddynt
yn rhannu cam nesaf y broses o fapio empathi
• Rhaglen nad yw’n perthyn i’w diddordebau a
- Set o gwestiynau i’ch helpu i fframio eich
ffordd o fyw
trafodaethau am sut i fynd i’r afael â rhai
• Rhwystrau mynediad corfforol
neu bob un o’r rhwystrau hyn – yn cynnwys
• Costau ac anawsterau teithio
camganfyddiadau am yr amgueddfa – ac ateb
• Cyfanswm y gost o fynd i amgueddfa
rhai neu bob un o’u disgwyliadau a gobeithion.
Cymerwch bob un yn ei dro i feddwl am sut y
gallech fod yn fwy perthnasol iddynt. Gweler
tudalen 41.

Llun drwy garedigrwydd Oriel Gelf Whitworth
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Case study: Black Country
Living Museum
Mae Amgueddfa Fyw y Black Country yn amgueddfa awyr-agored
o adeiladau hanesyddol sydd wedi eu hail-leoli o’u safleoedd
gwreiddiol, i 26 acer o dir diwydiannol adferedig yng nghalon y
Black Country, 10 milltir i’r Gorllewin o Birmingham. Mae casgliadau
ac arddangoswyr mewn gwisgoedd cyfnod yn portreadu profiad
byw o 300 blynedd o fywyd yr ardal, gyda ffocws ar 1850-1940.
Mae pobl leol yn angerddol am hanes y Black Country ac mae
llawer o straeon sydd angen eu hadrodd yn yr Amgueddfa. Mae
eu gwobr ddiweddar gan y Loteri Genedlaethol o £9.8m tuag
at au prosiect £21.7m ‘Forging Ahead’ yn rhoi cyfle unwaith
mewn bywyd i’r amgueddfa ymchwilio straeon ac adeiladau
sydd yn perthyn i’r 1940au-60au yn cynnwys effaith ymfudiad ar
strwythurau diwydiannol a chymdeithasol.
‘Rydym yn dechrau trwy gydnabod bod y syniad o dreftadaeth
yn symudol a bod hanes yn cael ei wneud o haenau sydd wedi
eu cysylltu. Mae beth ‘rydym yn meddwl am fel ‘noddweddiadol
Saesnig’ yn newid gwneuthuriad cymdeithas dros amser. Fel
Amgueddfa, mae angen naratifau sydd yn adlewyrchu a thrafod
newid cymdeithasol fel hyn.’
I ddarganfod rhagor am eu stori, darllenwch eu hastudiaeth achos
gyflawn: openupmuseums.com/black-country-living-museum

Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Fyw y Black Country
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Ffactor llwyddiant: datblygu ffocws
cynulleidfa yn gyntaf
Mae ffocws ar roi ymwelwyr / cyfranogwyr yn gyntaf a meddwl o’r
cyhoedd mewn, yn hytrach nag o’r casgliad y tu allan.

Gwerth, chwilfrydedd a mewnwelediad
Gwerthfawrogir chwilfrydedd gyda staff yn chwilio’n barhaus
am fewnwelediad ffurffiol ac anffurfiol ar werthoedd, agweddau,
canfyddiaddau, anghenion ac ysgogiad ymwelwyr.
Rhennir y mewnwelediad hwn trwy gydol y tîm ac mae’n
dylanwadu ar bob rhan o’r amgueddfa yn cynnwys:

• Sut y maent yn casglu
• Sut y maent yn cadw
• Sut y maent yn dylunio arddangosfeydd
• Y math o berthynas sydd ganddynt gyda’r cyhoedd ayb.

Llun drwy garedigrwydd Llyfrgell Menywod Glasgow
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Ymarfer: pwy ‘rydych yn ceisio eu cyrraedd?
Pwy? Sawl? Pa? Pam?

Demographics

Mae’n bwysig deall pwy yw eich ymwelwyr potensial, ond mae’n
bwysicach o lawer i ddeall pam maent yn ymgysylltu er mwyn
archwilio i sut y gallech addasu / gwella yn unol â hyn. Beth sydd o
ddiddordeb iddynt, beth maent yn ei werthfawrogi, a pham ydynt
yn meddwl neu yn teimlo rhywbeth penodol?

Population estimates
Adults 15+ estimate 2015
Household estimate 2015
Population estimate 2015

Count
565,664
287,053
693,004

%
100%
100%
100%

West Midlands
Count
4,702,326
2,364,721
5,751,740

Index

%
100%
100%
100%

N/A
N/A
N/A

Population and households

GWEITHREDU

Gender

Cyfeiriwch yn ôl at eich ymarfer am yr effaith ‘rydych eisiau a’r
gwahaniaeth yr hoffech ei wneud i bobl. Trafodwch bwy sydd yn
cael eu cynnwys o fewn y weledigaeth hon?

Gender
Males
Females

Age group
Age 0 - 4
Age 5 - 9
Age 10 - 14
Age 15
Age 16 - 17
Age 18 - 19
Age 20 - 24
Age 25 - 29
Age 30 - 34
Age 35 - 39
Age 40 - 44
Age 45 - 49
Age 50 - 54
Age 55 - 59
Age 60 - 64
Age 65 - 69
Age 70 - 74
Age 75 - 79
Age 80 - 84
Age 85+

Dylech gael gafael ar Adroddiad Proffil Ardal gan yr Audience
Agency i hysbysu hyn. Bydd yr Adroddiad Proffil Ardal Safonol yn
rhoi cyfanswm a chanran y boblogaeth o fewn eich ardal darged
wedi eu torri i lawr yn ôl poblogaeth, demograffig a’u lefel o
ymgysylltiad.

All usual residents

Cam 1

Count
331,280
340,226

%
49%
51%
671,507

West Midlands
Count
%
2,763,187
49%
2,838,660
51%
5,601,847

Index
100
100

Age structure

Ystyriwch ba mor realistig yw’r nod hwn a faint o bobl y gellir eu
cyrraedd gyda’r gwaith hwn trwy archwilio data – pwy sydd yn
byw / gweithio yn ardaloedd eich sefydliad neu’r rhai ‘rydych yn
mynd ar daith iddynt?

Stori Newid

CV13 6BP - 30 minute drive
time

All usual residents

Ydy hyn yn realistig / iawn i’ch lleoliad a’ch
amgueddfa?

Cyflwyniad

CV13 6BP - 30 minute drive
time

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Cam 5

Cyfranogwch

CV13 6BP - 30 minute drive
time
Count
43,760
39,122
40,569
8,723
17,247
15,527
40,577
42,314
41,056
45,245
50,938
49,915
44,030
40,233
42,785
34,485
26,321
20,288
15,064
13,307

%
7%
6%
6%
1%
3%
2%
6%
6%
6%
7%
8%
7%
7%
6%
6%
5%
4%
3%
2%
2%
671,507

West Midlands
Count
354,801
327,060
340,758
71,823
146,021
151,468
380,909
363,286
343,295
360,103
406,247
404,030
351,121
319,685
335,265
279,804
225,885
181,119
135,875
123,292
5,601,847

%
6%
6%
6%
1%
3%
3%
7%
6%
6%
6%
7%
7%
6%
6%
6%
5%
4%
3%
2%
2%

Index
103
100
99
101
99
86
89
97
100
105
105
103
105
105
106
103
97
93
92
90

32

Ymarfer: pwy sydd angen eu cynnwys?

•

•

•

Ystyriwch y naw nodwedd gwarchodedig:
categorïau o bobl warchodedig yn erbyn
gwahaniaethu dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010 – oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hîl,
crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol,
priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a
mamolaeth. Pwy yr hoffech weld fwy ohonynt
yn eich amgueddfa?
Statws cymdeithasol-economaidd; beth ydy’ch
amgueddfa yn ei golygu i bobl ar incwm isel
neu sydd yn byw mewn tlodi?
Demograffig lleol: beth ydy cymharu proffil eich
ymwelwyr i broffil eich poblogaeth yn dweud
wrthych? Pwy nad ydych yn eu cyrraedd?
Gwylio amgueddfeydd eraill: ydy
amgueddfeydd lleol eraill yn llwyddo o ran
cyrraedd amrywiaeth ehangach o ymwelwyr –
a beth ydynt yn ei wneud sydd yn wahanol?

(Ymddygiad)

Cynlluniwch sut y gallech gynhyrchu
mewnwelediadau dyfnach. Gadewch sesiwn arall
o dua un awr i archwilio hyn.
Gofynnwch gwestiynau wrth ymwelwyr a
chyfranogwyr potensial i ddarganfod mwy
amdanynt.
Byddwch yn chwilfrydig – peidiwch â gofyn
amdanoch chi / eich amgueddfa yn unig.
Gofynnwch wrthynt am eu diddordebau i
ddarganfod beth nad ydych yn gwneud ar hyn o
bryd ond y gallech ystyried ar gyfer y dyfodol er
mwyn bod yn fwy perthnasol ac apelgar iddynt.

(agweddau / gwerthoedd)

•

Doethineb tîm – oes gennym amcangyfrif
o ran pwy y dylem geisio eu hymgysylltu?
Gofynnwch wrth bawb ar hyd a lled eich
sefydliad – blaen tŷ, curadurwyr, glanhawyr,
gwirfoddolwyr…

Beth y mae pobl
yn ei wneud

•

GWEITHREDU
Pam? Cynhyrchu dealltwriaeth
ddyfnach

Beth mae
cynulleidfaoedd yn ei
ddweud

Defnyddiwch eich arsylwi, data ymwelwyr a
thystiolaeth ddemograffig eich hun fel pwynt
cychwyn ar gyfer meddwl am symud ymlaen o
ran edrych am amrywiaeth fwy o ymwelwyr:

Pam ydynt yn cyfranogi a pham lai?
Adolygwch y cwestiynau empathi ar dudalen 28
ac archwiliwch yn ddyfnach drwy gyswllt un ar
un.
Gofynnwch gwestiynau dilynol ac archwiliwch
pam ydynt yn meddwl neu deimlo rhywbeth
penodol a sut y gallech addasu / gwella yn unol â
hyn.

• Arbrofion

• Data ymwelwyr
• Arsylwi

• Treialu digwyddiadau
• Syniadau peilot
• Labordai prosiect

• Cofrestru drwy ebost
• Gwobrau Google
• Profi A/B
• Cyllido torfol

• Grŵpiau ffocws
• Cyfweliadau
• Lolfa syniadau
• Byrddau stori

• Arolygon allanfa
• Holiaduron
• Cerdiau sylw
• Adroddiadau

• Paneli defnyddwyr

diwydiant
• Meincnodau

Cyswllt
uniongyrchol

Cyswllt
anuniongyrchol

(dysgwch pam a sut i wella)

(dysgwch pam a sut i wella)

Model wedi’i ysbrydoli gan waith strategyzer.com ar arbrofi datganiadau gwerth.
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Astudiaeth achos: Oriel Gelf Whitworth
Agorwyd drysau Whitworth yn gyntaf yn 1889 i ‘bobl o bob
dosbarth cymdeithasol’ fel yr oriel yn y parc i wrthbwyso bywyd
dinasol. Ei gweledigaeth sefydlu oedd i fod yn le ‘ar gyfer boddhad
diddiwedd pobl Manceinion’.
Pan gymerodd Maria Balshaw drosodd fel Cyfarwyddwr
Whitworth, ei gweithred gyntaf oedd tynnu’r wal i lawr a oedd
rhwng yr Oriel a’r Parc sydd o’i chwmpas. Mae’r weithred hon yn
dangos sut oedd y sefydliad yn dechrau proses o drawsnewid yn
ei pherthynas â’i chynulleidfaoedd, yn seiliedig ar werthoedd a
diwylliant agored, cynhwysol, chwareus a gonest.
Mae ymwelwyr wrth ei chalon ac mae’r sefydliad yn gyson yn
meddwl am ffyrdd newydd o symud a newid sut y mae’n gweithio
er mwyn cyflawni hyn. Maent yn ddewr drwy wneud mwy o
bethau gyda’u hymwelwyr a bod allan yn gyhoeddus.
Maent yn cnocio ar ddrysau: datblygu eu synnwyr o sut y mae
pobl yn cysylltu drwy fynd allan i’r gymuned i siarad â phobl hŷn,
porthorion, eglwysi a busnesau.
Penodwyd ‘Ceidwad Diwylliannol y Parc’ gan Oriel Gelf Whitworth
sydd yn gweithio â staff ar draws y Parc a’r Oriel i fynd â’u gwaith
tu fewn i’r tu allan, a dod â’r tu allan i mewn. Mae’n gyfle gwych i
ddod o hyd i resymau da i wahodd â phobl i mewn, er enghraifft,
gyda Pop-up Picnics, Whitworth Welly Walks ayb.
I ddarganfod rhagor am eu stori, darllenwch eu hastudiaeth achos
gyflawn: openupmuseums.com/whitworth-art-gallery

Llun drwy garedigrwydd Oriel Gelf Whitworth
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Cynllun gweithredu Cydraddoldeb,
Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI)
Sicrhewch fod gennych ddealltwriaeth glir o bwy y mae’r
amgueddfa yn bodoli ar eu cyfer.

Cynulleidfa (dysgwyr, ymwelwyr, defnyddwyr prosiect,
cynorthwywyr)

Dylech fesur pwy sydd a phwy nad ydynt yn cael eu cyrraedd yn
erbyn y nodweddion gwarchodedig sydd yn Neddf Cydraddoldeb
(2010).

O sampl o 446 o ymatebwyr i’r ymarfer ymgynghori #GWLHearsMe:

• Mae 38% yn nodi eu hunaniaeth / dod i’r categori o fenywod hŷn

Am enghraifft o gynllun gweithredu EDI (Cydraddoldeb,
Amrywiaeth a Chynhwysiant), gweler:

• Mae 20% yn nodi eu hunaniaeth / dod i’r categori o fenywod iau
• Mae 21% yn ystyried eu hunain yn anabl

http://womenslibrary.org.uk/gwl_wp/wpcontent/uploads/2011/07/
Equality-Diversity-and-Inclusion-Action-Plan.pdf

• Mae 6.5% yn dod i’r categori o fenywod Du a Lleiafrif Ethnig (yn cynnwys
Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu; Asiaidd / Asiaidd Albanaidd / Asiaidd
Prydeinig; Americanaidd Brodorol; Teithiwr)

• Mae 2.5% yn nodi eu hunaniaeth fel Mwslim; 6.5% fel Eglwys yr Alban; 2%
yn Iddewig; 2% fel Bwdhaidd; 10% fel Catholig; 8% fel Cristnogol arall; 7% fel
crefyddau eraill

• Mae 18% yn nodi eu hunaniaeth fel LGBT
• Mae 83% yn nodi eu hunaniaeth fel menywod; 1% yn nodi eu hunaniaeth
fel menywod traws; 10% fel gwrywaidd; 4% fel, niwtral o ran y rhywiau neu
anneuaidd

• Ni arolygwyd yr ymatebwyr ar feichiogrwydd / mamolaeth neu briodas /
partneriaeth sifil

Cipolwg o gynllun EDI (Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant) Llyfrgell Menywod Glasgow yn dangos sut y mae EDI yn
siapio gwaith y Llyfrgell sydd yn edrych ar y cyfnod 2016 – 2019)

Cyflwyniad

Stori Newid

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Cam 5

Cyfranogwch

35

Cam 3: dychmygu
ac amlinellu eich
syniadau am newid

Cam 1

Cam 2

Gweledigaeth ar
gyfer Amrywiaeth

Dangos empathi
a deall

Dychmygwch
Amlinellwch eich syniadau ar gyfer rhan ‘gwaith, gweithgareddau
a chasgliadau’ eich templed Stori o Newid yn seiliedig ar eich
ymarferion mewnwelediadau ac empathi. Peidiwch â phoeni os
nad oes gennych yr atebion i gyd ar hyn o bryd, dechreuwch
gydag empathi, amlinellwch dybiaethau ar gyfer gweddill y
templed, i chi ychwanegu ato ac addasu dros amser wrth i chi
adeiladu perthynasau, dealltwriaeth a mewnwelediadau.

Cam 3

Cam 5

Dychmygu
/ amlinellu
syniadau

Adolygu, dysgu
ac addasu

GWEITHREDU

Cam 4

O’ch mewnwelediad am ymwelwyr potensial gwnewch
nodiadau ym mlwch ‘manteision dymunol i bobl’ eich Stori o
Newid.

Gweithredu /
ceisio’r syniadau

Sut y mae hyn yn gweddu gyda’r gwahaniaeth ‘roeddech
eisiau ei wneud yn gychwynnol yn eich ymarfer
gweledigaeth?
Ail drafodwch y syniadau yn y tri blwch hwn – pa effaith
‘rydych eisiau i bobl? Pa fanteision neu ddeilliannau ydynt
yn chwilio amdanynt? Pa waith, gweithgareddau, casgliadau
ayb. a fydd yn gallu arwain at y deilliannau hyn?
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Ffactor llwyddiant: creu a chadw
rhaglen berthnasol
Gofynnwch sut y gall y casgliadau ac arddangosfeydd adrodd,
adlewyrchu a rhannu straeon eu cynulleidfa / ymwelwyr
bwriadedig.
Datblygu cynnwys a rhaglenni penodol sydd yn dangos yn glir bod
hyn ‘i bobl fel y chi’.
Ystyriwch i bwy mae’r amgueddfa a llais/lleisiau pwy a gynrychiolir.
Straeon pwy sydd yn cael eu rhannu?

Am wybodaeth ar gyd-gynhyrchu a dylunio dynol-ganolog, gweler
llawlyfr Amgueddfeydd Derby: derbymuseums.org/wp-content/
uploads/2017/02/DM-HCD-Toolkit-V4-for-website.pdf
Cyflwyniad
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Cam 2
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Astudiaeth achos: Amgueddfa Stori Caerdydd
Agorwyd Amgueddfa Stori Caerdydd yn 2011 i ddarparu
amgueddfa i ddweud stori Caerdydd am y tro cyntaf. O ddiwrnod
cyntaf y prosiect i sefydlu’r Amgueddfa, roeddent yn sicrhau bod
cymuned Caerdydd yn llywio. Roeddent yn dechrau o’r dechrau,
ac nid oedd ganddynt gasgliad ar ddechrau’r broses, felly
roeddent yn gweithio gyda phobl Caerdydd i benderfynu ar ba
straeon i’w hadrodd. Dywedodd pobl wrthynt eu bod yn dymuno
gweld safbwyntiau amrywiol. Nid y pethau da yn unig, ond pob
ochr o Gaerdydd.
Datblygwyd gweledigaeth a chenhadaeth gryf ganddynt a
rannwyd gan y tîm a dyma beth oedd yn arwain eu datblygiad.
Mae hyn yn cynnwys:
‘… bydd cymunedau yn ei charu… adnodd cynhwysol, cyffrous
sydd yn ysbrydoli; gan ddod â phobl at ei gilydd i’w helpu
i ddarganfod rhagor amdanynt eu hunain, ei gilydd ac am
Gaerdydd, drwy ryngweithio cymdeithasol a dysgu.’
Nod yr Amgueddfa yw creu casgliad ar gyfer ac o gymuned
amrywiol Caerdydd ac mae’r mwyafrif o’r casgliad wedi dod o
roddion. Maent yn dadansoddi drwy straeon – atgofion yr unigolyn,
straeon sydd wedi eu pasio i lawr drwy genedlaethau, ac o
ddeunydd archifol. Caiff safbwyntiau amrywiol o’r un gwrthrych eu
rhannu drwy sgrin gyffwrdd.
‘Rydym yn gwybod bod popeth ‘rydym yn ei wneud neu yn
cynllunio yn mynd i gael ei groesawu gan ein bod yn gofyn, yn
gwrando ac yna’n gweithredu’.
Darganfyddwch ragor am sut y maent yn cyflawni hyn drwy
ddarllen eu hastudiaeth achos gyflawn:
openupmuseums.com/cardiff-story-museum
Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Stori Caerdydd
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Ymarfer: Not for the Likes of You
Roedd rhan o brosiect cenedlaethol o’r enw Not
for the Likes of You (NFTLOY – Nid i Bobl for y
Chi), yn cynnwys cynnal ymarfer dan reolaeth
wedi’i ddyfeisio gan Morton Smyth o’r enw Not
for the Likes of ME? ble mae cyfranogwyr yn nodi
gweithgareddau allweddol ‘roeddent yn teimlo
nad oedd ‘i bobl fel y nhw’– ac yn cael eu hannog
i fynychu un ohonynt.
Canlyniad hyn oedd bod pobl yn ceisio
amrywiaeth eang o bethau newydd fel mynd i
barlwr ewinedd neu siop fetio am y tro cyntaf.
‘Roedd gwneud hyn yn helpu pobl, gan ei
fod yn eu symud o’r damcaniaethol i afael
bersonol go iawn o sut mae’n teimlo i fod ‘ar y
tu allan’ i weithgaredd – ac felly yn eu cysylltu
gyda sut mae’n teimlo i bobl nad ydynt wedi
bod i ddigwyddiad neu sefydliad diwylliannol
o’r blaen.’

Sut i gynnal ymarfer NFTLOY
gyda’ch tîm:

pêl-droed

1. Trefnwch ddyddiad ar gyfer cyfarfod
tîm yn nyddiadur pawb. Rhowch
restr gweithgareddau at ei gilydd e.e:

•
•
•
•
•
•
•

Gêm bêl-droed
Rhoi bet ar rywbeth
Rasio cŵn
Ogofa dan-ddaear
Gweithdy dawns stryd
Bingo
Sioe ffasiwn ym Mharis

nid i mi o gwbl

nid i mi

dim barn

ychydig i mi

i mi i’r dim

ychydig i mi

i mi i’r dim

ychydig i mi

i mi i’r dim

ychydig i mi

i mi i’r dim

ychydig i mi

i mi i’r dim

ychydig i mi

i mi i’r dim

ychydig i mi

i mi i’r dim

rhoi bet

• Pysgota
• Dawnsio neuadd ddawns
• Gweithdy cerfio pren
• Tanc arnofio
• Cyngerdd jazz
• Naid bungee
• Gornest reslo

nid i mi o gwbl

nid i mi

dim barn

rasio cŵn
nid i mi o gwbl

2. Ar ddechrau’r prosiect, a chyn i chi ddweud
wrth bobl am yr ymarfer, dywedwch wrthynt am
wneud rhestr hir ac amrywiol iawn (gweler yr
enghraifft uchod) o weithgareddau diwylliannol
/ adloniant gyda marcwyr ar hyd graddfa yn
cynnwys pethau ‘rydych yn sicr y byddent yn
gweddu â’u barnau: ‘I mi i’r dim, ychydig i mi, dim
barn, nid i mi, nid i mi o gwbl’. Gofynnwch wrthynt
am arsylwi beth y mae hyn yn dangos a chynnal
trafodaeth ymysg eu hunain.

nid i mi

dim barn

ogofa dan-ddaear
nid i mi o gwbl

nid i mi

dim barn

bingo
nid i mi o gwbl

nid i mi

dim barn

pysgota

3. Gofynnwch wrth bob aelod o’r tîm am ddewis
gweithgaredd ‘nid i mi o gwbl’ ac i fynd i’w
cheisio.

nid i mi o gwbl

nid i mi

dim barn

reslo
nid i mi o gwbl

Cyflwyniad
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Ymarfer: Not for the Likes of You
4. Yn y cyfarfod nesaf, gwahoddwch gyfranogwyr
i rannu eu profiad diwylliannol neu adloniant o’r
dechrau i’r diwedd.
Efallai yr hoffech ddefnyddio camau siwrne’r
cwsmer i’ch harwain:

• Dod yn wybodol o’r cynnig
• Ymchwil ac ystyriaeth
• Archebu
• Paratoi ar gyfer ymgysylltu
• Yn ystod ymgysylltu
• Ar ôl ymgysylltu

5. Rhestrwch yr ymatebion ar siart gylch… a
defnyddiwch eiriau eu hunain gair-am-air. Byddent
yn debygol o fod yn debyg iawn i’r rhwystrau ac
ymatebion canlynol:

•
•
•
•
•

Yna gofynnwch y canlynol wrthynt:
• Beth oedd yn gadarnhaol am eich siwrne
cwsmer?
• Beth oedd yn negyddol am eich siwrne
cwsmer?
• Beth oeddech yn ei ddysgu?

•
•

cost: ‘Mae’n rhy ddrud’ ‘Does gen i neb i ofalu am
y plant’
gwerthoedd: ‘Nid yw’n flaenoriaeth arian / amser’
dim cysylltiad: ‘Mae’n ddiflas’ ‘Dwi ddim yn ei
deall’ ‘Does neb dwi’n ‘nabod yn mynd’
ofn: ‘Dwi ddim yn teimlo’n gyfforddus’
protocol: ‘Bydd rhaid i mi edrych /ymddwyn
mewn ffordd benodol’
lleoliad: ‘Dwi ddim yn gallu teithio yna’n rhwydd’
ymwybyddiaeth: ‘Doeddwn i ddim yn gwybod
amdani’

Hyd yn oed os ydy aelodau o’r tîm yn dweud nad
oeddent yn gwneud y weithgaredd, gofynnwch
wrthynt am beth oedd yn eu hatal rhag gwneud
(heb unrhyw fai) ac ysgrifennwch hyn i lawr, e.e.
‘Doedd gen i ddim amser’, ‘Doeddwn i ddim yn
meddwl ei fod yn bwysig’.
Gan gyfeirio at eu sylwadau eu hunain ar y siart
gylch, gofynnwch wrthynt am beth y maent yn
sylwi i hwyluso trafodaeth am sut y mae eu
harsylwadau yn perthyn i beth y mae ymwelwyr
potensial yn meddwl, dweud a gwneud wrth
ystyried ymweliad.
6. Trafodwch ba newidiadau yr hoffech eu gwneud
i’w wneud yn haws ac yn fwy deniadol i ymwelwyr
potensial ddewis i ymweld â’r amgueddfa.
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Beth sydd angen ei newid?
Stori / safbwynt
pwy a fydd yn eu
hymgyslltu orau?

Datblygu perthnasedd
Argraffwch y siart hon ar ddarn mawr o bapur
ac ychwanegwch nodiadau gludog gyda’ch
syniadau. Nodwch beth ‘rydych yn gwybod a
beth yr hoffech ddarganfod er mwyn galluogi i
berson, grŵp neu gymuned benodol ymgysylltu
â’ch gwaith.

Sut ydynt yn
gobeithio elwa
o ymweld /
cymryd rhan?

Sut y gallwn
greu lle iddynt
deimlo’n
gartrefol a
chyfforddus?
Sut y gallwn
gyflenwi
orau ar eu
diddordebau?

Beth sydd
angen
ei newid?

Sut y gallwn
fod yn fwy
gweladwy yn y
gymuned hon?
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ddatrys eu
pryderon?
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arnynt er mwyn
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gwaith?
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Astudiaeth achos: Amgueddfeydd
Colchester + Ipswich
Mae cenhadaeth gan Amgueddfa Colchester & Ipswich i
‘greu gwasanaeth amgueddfa sydd yn ffynhonnell o falchder,
ysbrydolaeth a hwyl’.
Wrth uno 10 mlynedd yn ôl yn 2007, eu nod oedd creu gwasanaeth
amgueddfa unedig i’w drysori. Nawr, mae straeon eu casgliadau,
yn cynnwys casgliad penodedig o archaeoleg o arwyddocad
rhyngwladol, yn cael eu hadrodd drwy ffyrdd newydd o weithio,
gan eu gwneud yn fwy perthnasol i gymunedau ehangach ac
amrywiol.
O brofiad, roedd Amgueddfeydd Colchester & Ipswich yn gwybod
nad oedd amrywiaeth yn fenter byr dymor. Nid yw’n bosib i’w
gyfyngu i brosiectau a’i gyflenwi yn unig trwy rolau sydd wedi eu
cyllido trwy brosiectau, ac mae angen yn hytrach iddo fod wrth
graidd diwylliant y sefydliad. Roedd hyn yn golygu ail feddwl
beth y mae cynyddu amrywiaeth yn ei olygu, a chydnabod y
bydd hyn yn mynd y tu hwnt i gynyddu cynrychiolaeth o grwpiau
hunaniaeth gwahanol ar y staff.
Maent yn adeiladu math gwahanol o dîm sydd yn rhoi cyfleoedd i
bobl a fydd yn ychwanegu gwerth.
Recriwtio hyfforddeion a staff sydd yn cyflwyno sgiliau a
chysylltiadau newydd, o wneud ffilmiau am y casgliadau i drefnu
digwyddiadau ac arddangosfeydd o wrthrychau... (i wneud)
cysylltiadau newydd â’r gymuned Tseinïaidd lleol.
I ddarganfod rhagor gweler:
openupmuseums.com/colchester-and-ipswich-museums
Llun drwy garedigwydd Amgueddfeydd Colchester + Ipswich

Cyflwyniad

Stori Newid

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Cam 5

Cyfranogwch

42

Darllenwch eich Stori o Newid
(hyd yn hyn) yn uchel
Ydy’n gwneud synnwyr?
Ydy’ch gweithgareddau a mewnbynnau
arfaethedig yn eich galluogi i adeiladu y
perthynasau iawn?
Ydy hyn yn ymarferol?
Oes gennych yr adnoddau, cyllid, partneriaid ayb.
sydd angen i wneud i hyn weithio?
GWEITHREDU
Ychwanegwch nodyn yn y blwch ‘adnoddau a chyllid’ am beth sydd
angen.

Allech chi gael mynediad i’r adnoddau hyn neu
oes angen i chi wneud newidiadau i’ch stori?
Dylech chi barhau i ail-drafod nes bod gennych stori realistig,
ymarferol.
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Cam 4: gweithredwch
/ ceisiwch y syniadau
Cam 1

Cam 2

Gweledigaeth ar
gyfer Amrywiaeth

Cytunwch ar y newidiadau ‘rydych yn mynd i wneud a beth
ddylai’r cam cyntaf fod?

Dangos empathi
a deall

Beth ydych yn mynd i geisio? Cymryd eich cam
cyntaf…
Cyn ymrwymo llawer o amser ac arian i syniad newydd sydd
gennych am sut i gyrraedd grŵp newydd o ymwelwyr, meddyliwch
am ba arbrofiadau neu brosiectau peilot y gallech eu cyflwyno i
brofi a gwella’r syniad.

Cam 3

Cam 5

Dychmygu
/ amlinellu
syniadau

Adolygu, dysgu
ac addasu

Beth ydych yn ceisio ei ddysgu? Pwrpas hyn yw dysgu am a gwella
eich syniadau, nid llwyddo neu fethu. Gosodwch yr amcan dysgu
ar ddechrau’r arbrawf.

Cam 4

Gweithredu /
ceisio’r syniadau
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Ffactor llwyddiant: gwneud
cynigion a gwahoddiadau deniadol
Mae pobl yn aml yn agored i’w perswadio pe bai rhywun ond yn
eu gwahodd!
Dylech ddeall a chyfathrebu beth sydd yn eich gwneud yn
berthnasol i’ch cynulleidfa darged.
Archwiliwch i ba gynigion sydd yn berthnasol ac ystyrlon i’r bobl
‘rydych yn ceisio eu hymgysylltu – siaradwch â nhw am beth a
fydd yn eu hannog i ymweld / ymgysylltu?
Darparwch wybodaeth ar beth i’w ddisgwyl. Sicrhewch fod y
croeso yn iawn.
Byddwch yn ganmoliaethus am beth y mae eich sefydliad yn ei
gynnig. Byddwch yn angerddol a brwdfrydig am y gwahaniaeth
‘rydych yn ei wneud.

Llun drwy garedigrwydd Ruben Salgado Perez, V&A
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Astudiaeth achos: V&A
Fel amgueddfa bennaf y byd o gelf, dylunio a pherfformiad, nod
strategol y V&A yw i fod yn:
‘lyfr gyda’i dudalennau bob amser ar agor.’
Ei gweledigaeth yw gwneud yr Amgueddfa yn bwysicach i fwy o
bobl a darparu ei hymwelwyr i gyd gyda phrofiad o’r ansawdd
gorau a’r mynediad gorau posibl i’w chasgliadau.
Ei nod yw adnabod a thynnu i ffwrdd y rhwystrau y mae pobl
o bob cefndir yn gallu eu hwynebu wrth gael mynediad i’w
chasgliadau a gwasanaethau, ac i integreiddio cydraddoldeb ac
amrywiaeth i bopeth y mae’n ei gwneud fel bod pob agwedd o’r
amgueddfa – proffil staff, casgliadau, cynulleidfaoedd, rhaglenni a
digwyddiadau – yn adlewyrchu amrywiaeth gymdeithasol y 21ain
Ganrif.
Mae Ruben Salgado Perez, Cynorthwy-ydd Oriel, yn Eiriolwr
Amrywiaeth Gwirfoddolwyr ac yn Dywysydd LGBTQ, ac mae’n
frwd i fod yn Arloeswr yn y rhaglen hon gan ei fod eisiau chwarae
rhan mewn sut y mae’r Amgueddfa yn datblygu’r profiad i
ymwelwyr ar gyfer cynulleidfaoedd mwy amrywiol.
Darllenwch stori Ruben yma: openupmuseums.com/va

Llun drwy garedigrwydd Ruben Salgado Perez, V&A
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Ffactor llwyddiant: meithrin
perthynasau parhaus â rhwydweithiau
a chynrychiolwyr cymunedol
•
•
•
•
•
•

Gweithio gyda chymunedau, cyrychiolwyr a phartneriaid y gellir
ymddiried ynddynt sy’n bodoli eisoes.
Chwilio a dilyn ymgysylltu a chyfranogaeth go iawn o fewn
cymunedau lleol a grŵpiau targed.
Rhannu perchnogaeth.
Byddwch yn ddyfalbarhaus ac amyneddgar.
Meithrin perthynasau dros amser wrth ar yr un pryd, feithrin
y perthynasau hir-dymor hynny gyda’ch ymwelwyr presennol
hefyd. Ystyriwch elfennau cymdeithasol a chymunedol eich rôl.
Byddwch yn barod i gael eich herio gan bartneriaid allanol ac i
geisio gwneud pethau’n wahanol.

Perthynasau sydd o bwys
•
•
•
•

Pwy arall sydd angen ymwneud â hyn?
Sut y gallech chi sicrhau eu bod yn ymwneud â hyn?
Pa berthynas/au sydd angen i chi eu sefydlu gydag ymwelwyr
potensial?
Sut y byddech yn gwahodd â phobl i mewn?

GWEITHREDU
Ychwanegwch eich syniadau at y blwch ‘perthynasau’ yn eich
Stori o Newid.
Gall y tudalennau canlynol eich helpu i archwilio hyn yn
fanylach. Gweler hefyd yr astudiaethau achos trwy gydol y
canllaw i ysbrydoli eich syniadau.

Llun drwy garedigrwydd Oriel Gelf Whitworth
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Astudiaeth achos: Amgueddfeydd
Cenedlaethol Gogledd Iwerddon (NMNI)
Mae gan Amgueddfeydd Cenedlaethol Gogledd Iwerddon
ddegawdau o arbenigedd mewn adeiladu perthynasau sydd yn
gwneud gwahaniaeth barhaus. Maent wedi eu lleoli dros dri safle
awyr agored – Amgueddfa Werin a Thrafnidaeth Ulster, Amgueddfa
Ulster a Pharc Gwerin Americanaidd Ulster – a’u cred cadarn yw
‘bod gan bawb hawl absoliwt i fuddio o amgueddfeydd’ ac maent yn
gweithio’n galed i wneud y mynediad hwnnw yn realiti i bawb.

Positive Change for
People and Communities

Mae effaith economaidd a chymdeithasol wedi eu hymsefydlu yn eu
strategaeth gorfforaethol: mae ganddynt ymrwymiad cryf i daclo tlodi
ac eithrio cymdeithasol, gan ddefnyddio codi arian ystyriol, rhaglennu
cymunedol a gwaith allanol wedi’i dargedu er mwyn datblygu mwy
o fynychwyr tro cyntaf, proffil cynulleidfa mwy cynrychiadol ac yn y
pendraw, dyfodol cadarnhaol i’w rannu gan bawb.
‘Adnabod y bobl sydd yn gallu gwneud gwahaniaeth’.
Maent yn dewis partneriaid yn ofalus a chanolbwyntio
ar ddatblygu perthynasau hir-dymor da trwy adeiladu
ymddiriedaeth, gwerthfawrogi sgiliau a phrofiad eu partneriaid yn
ddidwyll a sicrhau bod y bartneriaeth yn fuddiol i’r ddau. Roedd
‘Live and Learn’ yn rhaglen chwe blynedd a gyllidwyd gan y Loteri
Fawr mewn partneriaeth ag Age Concern ac Age NI gan ddarparu
dros 20,000 o gyfleoedd dysgu i bobl hŷn na fydd fel arfer yn
ymweld ag amgueddfa, gyda’r dysgu erbyn hyn wedi’i ymwreiddio
yn arferion pob dydd yr amgueddfa. Roedd ‘Treasure House’,
rhaglen arall a alluogwyd gan y Loteri Fawr yn cael ei chyflenwi
dros bum mlynedd gyda Clanmill Housing Association i ddarparu
cyfleoedd cymdeithasol a dysgu i bobl hŷn.
I ddarganfod rhagor am eu stori, darllenwch eu hastudiaeth achos
gyflawn os gwelwch yn dda:
openupmuseums.com/national-museums-northern-ireland
Cyflwyniad
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Adeiladu partneriaethau cymunedol:
canllaw cyflym
Mae partneriaethau yn hanfodol i amrywio eich
cynulleidfaoedd. Mae’n gwneud synnwyr i ffurfio
tîm gyda’r bobl sydd yn barod yn arbenigo mewn
gwasanaethu cymunedau penodol. Mae grwpiau
cymunedol lleol yn rhan bwysig o’r cymysgedd,
yn ogystal â phartneriaethau gyda sefydliadau
mwy. Dyma bwyntiau o cyngor defnyddiol:

1. Darganfyddwch bwy sydd o’ch
cwmpas
Dechreuwch drwy amlinellu meini prawf er mwyn
penderfynu ar ba bartneriaethau yr hoffech eu
dilyn a pham:

•
•

•

Beth yr hoffech chi gyflawni trwy’r bartneriaeth?
Sut y gallech fod o gymorth i’ch gilydd?
Gyda pha gymunedau neu sectorau y mae’r
partner potensial yn gweithio gyda nhw, a sut y
mae hyn yn cydfynd â’ch grwpiau targed neu
uchelgeisiau?
Pa nodau a gwerthoedd ydych yn eu rhannu a
sut mae’r weledigaeth hon yn gweddu gyda’ch
gweledigaeth chi?

Darganfyddwch bartneriaid posib drwy ymchwil
wrth eich desg: edrychwch am grwpiau lleol
ar Google a threfnwch ymweliadau yn eu
hardal. Gofynnwch wrthynt am y bobl maent
yn eu hadnabod ac adeiladwch ar hynny. Yna,
gwnewch ragchwiliad: os ydych yn edrych ar
ardal newydd, gyrrwch neu gerddwch o gwmpas
y lleoliad.
Cyflwyniad

Stori Newid

Cam 1

Mae llefydd i ymweld â nhw yn cynnwys:

•

•
•
•
•

Canolfannau cymunedol – cysylltwch â’r
rheolwr, edrychwch ar hybysfyrddau i weld
pwy sydd yn weithredol: e.e. grwpiau cymorth i
wahanol grwpiau o bobl
Gwasanaeth Gwirfoddoli Cymunedol,
rhwydweithiau cymorth awdurdod lleol
Cymdeithasau lleol sydd â diddordeb yn eu
lleoliad
Clybiau cymdeithasol a rhwydweithiau busnes
Llyfrgelloedd

Cysylltiadau a thrafodaethau
Gallech hefyd gynnal Digwyddiad Agored
rhywle gweladwy fel bod unigolion nad ydynt yn
ymwneud â grwpiau yn gallu cyfranogi hefyd.
Mae enghreifftiau o Ddigwyddiadau Agored yn
cynnwys: stondin mewn ffair haf, digwyddiad
mewn canolfan siopa, gosodwaith mewn lle
cyhoeddus neu fwrdd addurniedig gyda
gwrthrychau o arwyddocad lleol. Meddyliwch o
flaen llaw am sut y byddech yn ymgysylltu pobl:
beth ydych yn ceisio darganfod a beth fydd yn
dechrau trafodaethau gyda’r bobl ‘rydych yn
cwrdd â nhw?
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Adeiladu partneriaethau cymunedol
newydd: canllaw cyflym
2. Meddyliwch trwy bopeth gyda nhw
Gadewch ddigon o amser ar gyfer trafodaethau
a sgwrsio am weithio mewn partneriaeth ac a yw
hynny’n iawn i bawb sydd yn ymwneud:

•

•

•

Gwrandewch yn astud ar beth y mae partneriaid
potensial yn dweud: ceisiwch ddarganfod eu
nodau a’u problemau a sut y gallech eu helpu,
byddwch yn agored ac ymatebol
Mewn achos grŵp cymunedol, ystyriwch beth
allech chi ei gynnig sydd yn berthnasol i’w
bywydau: ceisiwch ddisgleirio golau ar hanes
eu cymuned
Cydnabyddwch unrhyw bryderon sydd
ganddynt a byddwch yn onest am beth ydych
a beth nad ydych yn gallu gwneud

3. Sefydlwch strwythur

Gwneud i hyn weithio
Cofiwch: mae partneriaethau, rhwydweithiau
a phwyntiau cyswllt yn adnoddau gwerthfawr.
Cydnabyddwch y bydd amser ac ymrwymiad
gan wirfoddolwyr yn debygol o fod yn
gyfyngedig. Byddwch yn hyblyg a gwnewch beth
bynnag y gallech i wneud i bethau weithio.

4. Cynhaliwch y berthynas
Dylech osgoi gollwng pwyntiau cyswllt pan fod
prosiect yn gorffen, nid yn unig y bydd hyn yn
gadael argraff wael, ond mae’n anwybyddu yr
ymagwedd hir dymor sydd fel arfer ei hangen er
mwyn adeiladu perthynasau cryf a ffrwythlon.
Cynlluniwch i gynnal perthynasau gyda phobl
sydd eisiau gwneud hyn, a gadewch grwpiau
cymunedol ag adnoddau â phwynt cyswllt ar ôl i
brosiect ddod i ben.

Meddyliwch yn greadigol am sut y gallech helpu
eich gilydd a mapiwch gytundebau allweddol fel:

•
•
•

Nodau ac amcanion – ffurfiol neu anffurfiol?
Rolau a chyfrifoldebau – pwy fydd yn cyfrannu
beth ac ym mha ffordd?
Cyfathrebu – sut fyddech yn cadw mewn
cysylltiad?

Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Cymru
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Astudiaeth achos: Amgueddfa Cymru
Mae Amgueddfa Cymru yn cynnwys saith amgueddfa
genedlaethol ar draws Cymru a’r Ganolfan Gasgliadau
Genedlaethol. Mae’r teulu o amgueddfeydd yn cynnwys:
Amgueddfa Cymru Caerdydd, sydd yn nghanolfan ddinesig
Caerdydd ac sydd yn arddangos y Casgliadau Celf a Gwyddorau
Naturiol Cenedlaethol; Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan,
sydd ar hyn o bryd yng nghanol ailddatblygiad £30m; Amgueddfa
Genedlaethol y Glannau Abertawe, sydd yn dweud hanes
diwydiant yng Nghymru; Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru ac
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, y ddau wedi eu lleoli yn neddwyrain Cymru; Amgueddfa Wlân Cymru yn ngorllewin Cymru;
ac Amgueddfa Lechi Cymru yn ngogledd Cymru. Mae Amgueddfa
Cymru yn sefydliad dwyieithog a ariennir gan Lywodraeth Cymru.
Trwy Our Museum, a ariennir gan y Paul Hamlyn Foundation,
mae eu gwirfoddolwyr yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru
wedi amrywio’n sylweddol o fod yn bennaf gwyn, benywaidd,
dosbarth canol, ac wedi ymddeol. Mae’r proffil erbyn hyn tua 50%
yn wrywaidd a 40% yn ddiwaith. Cyflawnwyd hyn trwy weithio’n
agos â phartneriaid yn y gymuned gydag arbenigedd mewn
gwirfoddoli, fel y WCVA (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru), a
mabwysiadu dull gweithredu rhwydweithiol trwy ddylanwadwyr a
phartneriaid i adeiladu perthynasau â gwirfoddolwyr newydd.
I ddarganfod rhagor am eu stori, darllenwch eu hastudiaeth achos
gyflawn: openupmuseums.com/national-museum-wales
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Cam 5: Adolygu,
dysgu ac addasu
Cam 1

Cam 2

Gweledigaeth ar
gyfer Amrywiaeth

Adolygwch eich canlyniadau hyd yn hyn.

Dangos empathi
a deall

Chwiliwch am fewnwelediadau ychwanegol wrth i chi
ddod i adnabod eich ymwelwyr potensial yn well.
Adolygwch beth sydd yn gweithio a beth nad yw’n gweithio
am y pethau ‘rydych yn eu ceisio a pha newidiadau sydd eu
hangen.

Cam 3

Cam 5

Dychmygu
/ amlinellu
syniadau

Adolygu, dysgu
ac addasu

Wrth i chi ddysgu rhagor, addaswch eich stori.

GWEITHREDU
Gwnewch ragor o newidiadau i’ch Stori o Newid a chytunwch
ar y camau nesaf.

Cam 4

Gweithredu /
ceisio’r syniadau
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Ffactor llwyddiant: mesurwch a
rhannwch y canlyniadau a defnyddiwch
nhw i hysbysu rhagor o welliant
Byddwch yn atebol a thryloyw.
Cynhyrchwch y data a’r dystiolaeth i fesur pwy ydych yn eu
cyrraedd a beth yw’r effaith.
Cyfathrebwch ar gynnydd fel bod dysgu yn cydweddu,
gwelliannau yn digwydd, a rhanddeiliaid ehangach yn cael eu
hysbrydoli i gyfranogi.

Mesur cynnydd
Meddyliwch am a chytunwch ar eich mesurau o lwyddiant ar bob
cam o’r stori.
Defnyddiwch y tabl ar y dudalen nesaf i’ch helpu i fesur eich
cynnydd.
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Ymarfer: mesur eich cynnydd
Defnyddiwch liwiau golau traffig
yn y golofn ‘canlyniadau’ fel bod
pobl yn gallu gweld yn syth beth
sydd angen sylw.

Realiti presennol

Nodau/targedau

Sut y byddwn yn
cyflawni hyn

Pwy fydd yn arwain

Canlyniadau

Beth sydd angen digwydd er
mwyn i’r stori hon ddod yn fyw?
Ac erbyn pryd?
= Wedi’i gyflawni neu ar y
trywydd iawn
= Yn datblygu, ond wedi’i
oedi neu ddiwygio
= Heb gynyddu
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Astudiaeth achos: Amgueddfeydd
Cenedlaethol Lerpwl (NML)
‘Rydym ni eisiau ail-ganolbwyntio’r ffordd y caiff hanes ei
bortreadu i ffwrdd o’r pwysig a’r da yn unig a thuag at leisiau’r
mwyafrifoedd’
Mae Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl, yr unig wasanaeth
amgueddfa cenedlaethol yn Lloegr sydd wedi’i sefydlu yn gyfan
y tu allan i Lundain, yn cynnwys saith amgueddfa, Amgueddfa
Lerpwl, Amgueddfa’r Byd, Amgueddfa Forol Glannau Mersi,
Amgueddfa Gaethwasiaeth Ryngwladol, Oriel Gelf Walker, Oriel
Gelf Lady Lever a Sudley House. Dan arweinyddiaeth yr adfocad
hawliau dynol cydnabyddedig David Fleming, mae amrywiaeth
wedi’i hymsefydlu yn gadarn yn eu Gweledigaeth:
‘I fod yn enghraifft bennaf y byd o wasanaeth amgueddfa
cynhwysol.’
Yn unol â’u ffocws ar wneud gwahaniaeth go iawn, mae NML yn
mesur a rhannu eu heffeithiau a’u methodoleg yn genedlaethol
ac yn fyd-eang. Yn 2017 adroddwyd bod niferoedd eu hymwelwyr
wedi pedwaru ers 2000 a’u bod yn darparu cyfraniad blynyddol i’r
economi leol o £53m a mwy na 1,200 o swyddi. Yn 2015/16 o’r 2.8
miliwn o ymwelwyr, roedd 28% yn dod o’r categorïau dan anfantais
NS-SEC 5-8.
‘Mae amgueddfeydd yn arbenigo mewn cofnodi a gofalu am
atgofion pobl’
‘Deall eich cymuned leol, os ydych yn lais unigol, ni fyddwch yn
mynd yn bell iawn’
Darganfyddwch sut oeddent yn cyflawni hyn trwy ddarllen eu
hastudiaeth achos gyflawn:
openupmuseums.com/national-museums-liverpool
Cyflwyniad
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Astudiaeth achos: Amgueddfeydd
Cenedlaethol Lerpwl (NML)
Ymagwedd Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl tuag at Gydraddoldeb ac
Amrywiaeth (Paratowyd gan Claire Benjamin, 2017)
Mae Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl (NML)
yn ymrwymedig i werthfawrogi amrywiaeth trwy
hyrwyddo a gweithredu cydraddoldeb cyfleoedd
yn weithredol mewn popeth y maent yn ei
wneud. Amlinellwyd amcanion cydraddoldeb
ac amcanion mesuradwy i’r sefydliad gan
Weithgor Amrywiaeth NML sydd yn gyson â
chynllun strategol NML, yn helpu i ddadansoddi
a ‘gwirio tymheredd’ y sefydliad a beth sydd yn
cael ei wneud yn bresennol o ran cydraddoldeb
ac amrywiaeth, gan nodi unrhyw fylchau yn
y ddarpariaeth. Fel rhan o hyn, cynhaliwyd
adolygiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth gan
NML yn ddiweddar a oedd yn edrych ar

•
•
•

A oedd polisïau pobl (Adnoddau Dynol)
presennol NML yn addas i’r diben?
Ydy’r polisïau a chyfundrefnau presennol yn
cael eu gweithredu yn effeithiol (‘yn fyw’) o
fewn y sefydliad?
Oes unrhyw ryngweithio cadarnhaol rhwng
y sefydliad a’r staff a fydd yn cael effaith
ar ymagwedd ganfyddedig i gydraddoldeb,

amrywiaeth a chynhwysiant?
Roedd yr adolygiad yn edrych ar fynediad
a recriwtio, amodau gwaith a llywodraethu.
Aseswyd pob maes yn erbyn cydymffurfiaeth
â deddfwriaeth statudol, arferion da ac arfer
orau. Gwnaed hyn trwy: arolygon o staff wedi
eu cyflogi gan NML ac NML Masnach; a staff
blaenorol a gyflogwyd gan NML; gweithdai staff
wedi eu hwyluso mewn lleoliadau; cyfweliadau
un ar un gyda’r Tîm Gweithredol a staff gyda
chyfrifoldebau allweddol sydd yn gysylltiedig
ag Amrywiaeth a Chydraddoldeb; Adolygiad
o’r data cydraddoldeb ac amrywiaeth sydd gan
NML; Adolygiad o bolisïau sydd yn ‘perthyn i
bobl’. Bydd casgliadau’r adolygiad yn hysbysu
cyfeiriad ac ymagwedd NML yn y dyfodol o ran
cydraddoldeb ac amrywiaeth.
Darllenwch adroddiad sydd yn archwilio’r effaith
hyd yn hyn:
liverpoolmuseums.org.uk/about/corporate/
reports/index.aspx

Llun drwy garedigrwydd Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl. Oriel Gelf Walker, Lerpwl © Mark McNulty
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Ymunwch ag arweinwyr amgueddfa ar
hyd a lled y DU i wneud newidiadau
Ceisiwch rai o’r dulliau gweithredu i ddechrau trafodaethau
pwysig am amrywiaeth yn eich sefydliad.
• Pa gam bach y byddwch yn ei gymryd heddiw?
• Beth fyddech yn gwneud yr wythnos hon?
• Y mis hwn?
• Eleni?
• Nodwch weithredoedd ymarferol i’ch dechrau ar y llwybr o gynyddu amrywiaeth
yr ymwelwyr i’ch amgueddfa.

Dywedwch wrthym sut y gallwn eich cynorthwyo orau i wneud
y newid hyn yn realiti
•
•
•

Pwy sydd yn gallu helpu?
Beth sydd yn rhwystro cynnydd tuag at amrywiaeth yn eich sefydliad?
Beth a fydd yn galluogi eich amgueddfa i gyflawni ei Stori o Newid?
openupmuseums.com/how-can-we-support-you

Gwnewch wahaniaeth: rhannwch eich stori gyda chymuned
o arweinwyr amgueddfa sydd yn ymrwymedig i ddyfodol
amrywiol a chynhwysol.
• Ychwanegwch eich syniadau am sut y byddwn yn gwneud i newid ddigwydd
gyda’n gilydd:
openupmuseums.com/share-your-stories-of-change

Cofrestrwch am ragor o wybodaeth a chymorth wrth iddynt
fod ar gael
•

openupmuseums.com/stay-in-touch

Llun drwy garedigrwydd Amgueddfeydd Colchester + Ipswich
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Archwiliwch ragor
Nid yw hyn yn rhestr gyflawn. Argymhellwch adnoddau eraill i bobl eu harchwilio yma os gwelwch yn dda: openupmuseums.com/recommend-resources
• AIM, Hallmarks-of-Prospering-Museums.
https://www.aim-museums.co.uk/aim-hallmarks/
• AIM, Taking Charge 2016, evaluating the evidence, the impact of charging or not for admissions on museums.
https://www.aim-museums.co.uk/wp-content/uploads/2017/04/Final-Report-Taking-Charge-%E2%80%93-Evaluating-the-Evidence-The-Impact-of-Charging-or-Not-for-Admissions-on-Museums.pdf
• Amgueddfa Cymru, National Museum Wales, Transforming Children’s Lives: Anti-Poverty Resource Pack
http://www.museumwales.ac.uk/transforming_futures/toolkit/
• Amgueddfa Cymru, National Museum Wales, Cultural Participation for Children and Young People Experiencing Poverty
www.museumwales.ac.uk/transforming_futures/research_seminar_report/
• Andrews, Baroness Kay, 2014, Culture and Poverty, Harnessing the Power of Arts, Culture and Heritage to promote Social Justice in Wales, for the Welsh Government
http://gov.wales/docs/drah/publications/140313-culture-and-poverty-en.pdf
• Arts Council England, The Creative Case for Diversity, 2017
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Diversity_report_1617_FINAL_web.pdf
• Bienkowski, Piotr. 2016
http://ourmuseum.org.uk
• Business in the Community, Let’s Talk – Race; Sandra Kerr OBE.
https://race.bitc.org.uk/all-resources/toolkits/lets-talk-about-race-pocket-guide
• BOP Consulting, with The Museum Consultancy, 2016, Character Matters: Attitudes, behaviours and skills in the UK Museum Workforce,
Commissioned by: Arts Council England, Museums Galleries Scotland, Museums Association, Association of Independent Museums.
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Museums%20Workforce%20ABS%20BOP%20Final%20Report.pdf
• Butler, Tony, Happy Museum Evaluation Report, 2014, – Happy Museum Project
http://happymuseumproject.org/wp-content/uploads/HappyMuseum_LearningEvaluationReport_Sep14.pdf
• Channel 4, 360 Diversity Charter
http://www.channel4.com/media/documents/corporate/26509_C4_DiversityReport2017_FINAL_27.02.17.pdf
Cyflwyniad

Stori Newid

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Cam 5

Cyfranogwch

58

Archwiliwch ragor
• Consilium, 2014, Equality and Diversity within the arts and cultural sector in England, Arts Council England.
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Equality%20and%20Diversity%20Literature%20Review%20-%20July%202016.pdf
• Consilium, 2017, Arts and Communities Programme Report
http://www.artscouncil.org.uk/publication/arts-and-communities-programme-report-2017
• Communities NI, Northern Ireland Statistics and Research Agency, 2017, Experience of Museums and Science Centres in Northern Ireland, findings from the Continuous Household Survey, 2015-16.
https://www.communities-ni.gov.uk/publications/experience-museums-and-science-centres-northern-ireland-201516
• Davies, Griffiths and Wilkinson, 2015, Diversity in the workforce and governance of Arts Council England’s Major partner museums
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Diversity_in_the_workforce_and_governance_of_Arts_Council_Englands_Major_partner_museums_Research_project.pdf
• Demos, 2004, The Right to Art
https://www.demos.co.uk/files/CapturingCulturalValue.pdf
• Derby Museums, Human Centred Design and Co-production handbook
https://www.derbymuseums.org/wp-content/uploads/2017/02/DM-HCD-Toolkit-V4-for-website.pdf
• Freshminds, Culture on Demand 2007
http://www.raeng.org.uk/RAE/media/Grant-applications-and-guidelines/Culture-on-Demand-summary.pdf
• Jones, Carol, 2016, Arts Connect, Research: family access scheme
http://www.familyarts.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/Arts-Connect-Family-Research-Report.pdf
• Kinsley, R.P.; Middleton, M.; Moore, P., 2016,(Re)Frame The Case for New Language in the 21st-Century Museum
https://incluseum.com/2016/04/27/new-language-21st-century-museum
• Kids in Museums, 2016, Hurdles to the participation of children, families and young people in museums
www.keepandshare.com/doc/8181806/report-hurdles-to-participation-pdf?da=y
• MHM Audience knowledge digest: Why people visit museums and galleries
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120215211331/http://research.mla.gov.uk/evidence/documents/Audience%20Knowledge%20Digest.pdf
• Museums Association, 2017, Manifesto
http://www.museumsassociation.org/download?id=1220995
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Archwiliwch ragor
• Museums Association, 2016, Valuing Diversity: The Case for Inclusive Museums
www.museumsassociation.org/download?id=1194934
• Museums Association, 2015.
https://www.museumsassociation.org/ethics
• Museums Association, 2017. Museums Change Lives.
https://www.museumsassociation.org/museums-change-lives
• Museum ID, What will museums be like in the future? Essay collection
http://museum-id.com/the-futuremuseum-project-what-will-museums-be-like-in-the-future-essay-collection/
• National Museum Wales, Cultural Participation for Children and Young People Experiencing Poverty
https://museum.wales/media/31210/transforming-futures-research-seminar-report.pdf
• Nwachukwu, Tony and Robinson, Mark, 2011, The role of diversity in building adaptive resilience Arts Council England
www.thinkingpractice.co.uk/creative-resilience/publications/
• Rose, Catherine; Jarvis, Pam; Sutton, Catherine; 2012 – 2015, Final Evaluation of the Family Arts Campaign
http://www.familyarts.co.uk/wp-content/uploads/2015/11/Family-Arts-Campaign-Evaluation-2012-2015.pdf
• Rose Paquet Kinsley, 2012,Suggestions to museums for engaging with homeless adults
www.museumsassociation.org/download?id=864081
• Sandell, Richard, 2007, Museums as Agents of Social Inclusion
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09647779800401704
• Simon, Nina, 2016. The Art of Relevance
www.artofrelevance.org/
• Taking Part 2016/17 Quarter 2, England October 2015 – September 2016, DCMS, released January 2017
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/586932/Taking_Part_2016-17_Q2_Report.pdf
• VOCALEYES,2016, State of Museum Access 2016 A survey of UK museum website access information for blind and partially sighted visitors.
http://vocaleyes.co.uk/wp-content/uploads/2016/12/State-of-Museum-Access-2016-VocalEyes.pdf
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Archwiliwch ragor
• Wallace Foundation, 2012, Building Arts Organizations That Build Audiences
http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/Building-Arts-Organizations-That-Build-Audiences.pdf
• Warwick Commission, 2015, Enriching Britain: Culture, Creativity and Growth
https://www2.warwick.ac.uk/research/warwickcommission/futureculture/finalreport/
• Weiss, Daniel, 2016, What Makes a Museum Successful? | Yale Insights Metropolitan Museum of Art, Yale Insights
http://insights.som.yale.edu/insights/what-makes-museum-successful
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Partneriaid
Comisiynwyd y canllaw hwn gan grŵp llywio o
bartneriaid ar draws sector amgueddfeydd y DU:
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