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Sicrhau ansawdd a DPP

Mae Cerdd Gwent yn darparu ystod gyflawn o wersi
cerddoriaeth a gwasanaethau cerddorol sy’n bodloni anghenion a
dyheadau pob disgybl, sefydliad addysg, a chymuned leol.
Mae’r cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus a’r Cynllun Dysgu
Creadigol yn argoeli i fod yn newid cyffrous i le’r celfyddydau mewn
ysgolion yng Nghymru. Gobeithiwn fod ynghanol y cynlluniau i godi
proffil cerddoriaeth, drama, dawns a chelf mewn ysgolion yn ystod y
flwyddyn sydd i ddod.

Rydym yn ymroi i sicrhau bod pob plentyn ym mhob awdurdod
rydym yn ei wasanaethu yn cael cyfle i:
• Ddysgu offeryn cerdd
• Ddysgu canu
• Greu cerddoriaeth gyda phobl eraill
• Gyrraedd rhagoriaeth

Caiff Cerdd Gwent ei gydnabod yn genedlaethol fel un o’r
gwasanaethau cerdd gorau yn y DU o ran safon cyrhaeddiad y
disgyblion, yn unigol ac ar y cyd, ac o ran yr ystod o gyfleoedd a
gynigir i amrywiaeth eang o fyfyrwyr.

• Safonau’r Disgyblion – ansawdd yr
addysgu a’r dysgu
• Monitro staff a rhoi adborth yn
rheolaidd
• Deialog broffesiynol gyda’r holl staff
• Lefelau cynnydd y disgyblion
• Arholiadau cerdd cyhoeddus
• Adroddiadau disgyblion ac adborth
athrawon blynyddol
• Nosweithiau rhieni / nosweithiau
gyrfaoedd / diwrnodau pontio
• Fideos ac adnoddau cymorth
offerynnol ar-lein
• Dewis ensembles Gwent Fwyaf
• Dewis ensembles cenedlaethol

Cynnig Cerdd Gwent
• Blynyddoedd cynnar a’r cyfnod
sylfaen
• AAA a therapy cerdd
• Cymorth Cwricwlwm a
pherfformio
• Datblygu’r llais
• Cerdd offerynnol dosbarth cyfan
• Gwersi grŵp mawr a bach
• Gwersi unigol
• Cerdd roc, pop a threfol
• Sesiynau llesiant i fyfyrwyr a staff
• Sesiynau adeiladu tîm i staff
• Canolfannau cerdd
• Grwpiau sirol
• Ensembles cenedlaethol

Prosiectau i’r dosbarth cyfan
Wedi eu cyflwyno gan gerddorion tra medrus, mae’r prosiectau hyn
yn caniatáu i blant brofi’r sgiliau sy’n gysylltiedig â meistroli offeryn
cerdd, gan feithrin sgiliau a gwybodaeth penodol i’r disgyblaeth,
gwrando, ymateb a chreu cerddoraieth, a chael y cyfle i berfformio i
gynulleidfa yn yr ysgol, neu fel rhan o gyngerdd mwy.
Cyflwynir sesiynau wythnosol neu bob tymor, sy’n cael eu cyflwyno
trwy raglenni amrywiol, gan gynnwys: llinynnau (ffidil, cello), canu,
chwythbrennau (clarinét, ffliwt, melodica), cerddoriaeth y byd
(samba, taiko, gamelan, drymiau Affricanaidd), band pres (utgorn,
trombôn, corn tenor), ukulele, allweddell, cerddoriaeth Celtaidd.
Mae’r sesiwn yn cynnwys:
• Hyd o 45 munud, a 15 munud er mwyn paratoi
• Un aelod o staff
• Yr holl adnoddau a deunyddiau

Cerdd blynyddoedd cynnar a’r cyfnod sylfaen
Caiff ein rhaglen sylfaen ei chyflwyno mewn lleoliadau meithrin a
chyfnod allweddol un mewn ysgolion, ac mae’n adeiladu ar
egwyddorion y rhaglen blynyddoedd cynnar.
Mae’r rhaglen yn cyflwyno cysyniadau craidd cerddoriaeth i blant yn y
cyfnod sylfaen, a fydd yn gosod y seiliau ar gyfer chwarae offeryn
cerdd – deinameg, traw, tempo, timbre a hyd y sain.
Mae’n datblygu gwybodaeth plant am gerddoriaeth, gan arwain at allu
darllen cerddoriaeth a chwarae offeryn. Cyflwynir plant yn y cyfnod
sylfaen i ystod eang o gerddoriaeth, o dreftadaeth diwylliannol
gyfoethog Cymru, cerddoriaeth glasurol gorllewinol, a cherddoriaeth
o bedwar ban byd.
Mae hefyd yn cynorthwyo datblygiad corfforol a chydsymud plant trwy
ddefnyddio caneuon â symudiadau, dawns a gemau cerddorol, ac yn
meithrin sgiliau llythrennedd a chyfathrebu plant trwy adrodd straeon
a chreu cerddoriaeth gyda’i gilydd.

• Cyngerdd dathlu ar ddiwedd y prosiect

Anghenion Addysgol Arbennig
Therapi cerdd a ddarperir gan therapyddion cymwys mewn
ysgolion, unedau AAA, canolfannau atgyfeirio arbenigol a lleoliadau
eraill. Yn ogystal ag effeithio ar y rhai sydd angen cymorth, rydym
hefyd yn cydweithio’n agos ag ysgolion er mwyn darparu ymyriadau
i fyfyrwyr nad ydynt yn cymryd diddordeb mewn addysg, trwy
ddatblygu sesiynau wedi’u teilwra a fydd yn ysgogi ymddygiad
cadarnhaol.
Gellir defnyddio sesiynau grŵp ar gyfer ystod o offerynnau, a
ddarperir gan staff anghenion arbennig profiadol, a fydd yn amlygu’r
offeryn mwyaf priodol ar gyfer y disgybl. Gellir datblygu’r rhain i fod
yn wersi unigol lle bo’n briodol.

Mae sesiynau therapi unigol ac mewn grwpiau bach ar gael i’r rhai a
fyddai’n cael budd o ddulliau mwy therapiwtig.

Cymorth cwricwlwm a chydweithio
Gall Cerdd Gwent gynorthwyo staff sy’n gyfrifol am gyflwyno Cerddoriaeth
a’r Celfyddydau Mynegiannol, boed nhw’n arbenigo mewn cerdd neu beidio.
Yn ogystal â chefnogi dysgwyr ac athrawon i gael mynediad i fagu sgiliau
lefel uwch, gall ein hymarferwyr cerddoriaeth a’n Hyrwyddywr y
Celfyddydau hwyluso profiadau a gweithdai cyfoethogi pwrpasol, o fewn a
thu allan i’r ysgol. Gall y dull hwn fod o fudd i ysgolion, boed nhw’n
mabwysiadu arddull rhyngddisgyblaethol neu integredig o gyflwyno’r
Celfyddydau Mynegiadol.
Gall Cerdd Gwent drefnu a chynorthwyo i hwyluso prosiectau gyda
darparwyr allanol, gan drefnu a chefnogi a gweithio i drefnu perfformiadau
cerddorol cyffrous mewn ysgolion, theatrau lleol neu neuaddau cyngerdd.
Cyngherddau cwricwlwm gan ein tîm o staff: fel ffordd o oleuo ac ysbrydoli
dysgwyr presennol neu fel canolbwynt ar gyfer thema, gall y cyngherddau
byr pwrpasol hyn gael eu cyflwyno gan fyfyrwyr talentog neu staff Cerdd
Gwent. Gall y gweithdai hyn hefyd ddod â darnau gosod cerddoriaeth yn
fyw i fyfyrwyr TGAU a Lefel A, gan ychwanegu dimensiwn arall i ddysgu.

Datblygiad lleisiol
Mae cyfleoedd lleisiol yn rhaglen sy’n gweithio gyda
dosbarthiadau cyfan o ddisgyblion o Gyfnod Allweddol 1 i 3 i
ddatblygu a gwella eu canu, yn ogystal â dysgu sgiliau
cerddorol megis rhythm a nodiant traw syml.
Mae modd ei chyflwyno ar sail rhaglen fer 6 wythnos neu am
gyfnod hwy yn dibynnu ar anghenion yr ysgol. Gall hefyd fod
yn ffocws ar gyfer gweithgareddau pontio i glystyrau ysgolion
gan ddod i ben gyda pherfformiad yn yr ysgol gyfun
berthnasol neu mewn cyngerdd arddangos.
Gellir cyflwyno datblygiad lleisiol ar sail hyfforddiant grŵp
bach hefyd fel gyda'r disgyblaethau eraill.
Mae’r cyfleoedd corawl y tu allan i’r ysgol yn cynnwys ein
Côr Ieuenctid, Ysgol Ganu, Corau Cymunedol i Oedolion, a
chorau staff ac adeiladu tîm i ysgolion.

Prosiectau pontio
Mae’r prosiectau hyn yn hynod o lwyddiannus o ran meithrin
cysylltiadau cryf ymhlith clystyrau, rhieni a chymunedau. Caiff
y projectau eu teilwra yn benodol ar gyfer gofynion
ardaloedd ac ysgolion unigol.
Mae'r rhan fwyaf yn dod i ben gyda phrofiad rhannu, a all fod
ar ffurf cyngerdd, gweithdy neu wyl, gan ddod â rhieni a
chymunedau ynghyd. Bydd mewnbwn ein harbenigwyr
cerddoriaeth creadigol yn datblygu ac ehangu dyfnder profiad
y dysgwyr.
Enghreifftiau o’r mathau o brosiectau a gynigir:
Offerynnol, Corawl, Drymio, Cyfansoddi, Roc a Phop, Trefol
(bît bocsio, rapio), Cerddoriaeth Fyd-eang a Cheltaidd. Gellir
comisiynu trefniadau cerddorol, caiff traciau sain eu recordio
ar gyfer corau clwstwr, a chynhyrchir cryno ddisgiau ar gyfer
rhieni.

Hyfforddiant ar gyfer grwpiau bach a mawr
Yn dilyn ein rhaglen dosbarth cyfan, gall disgyblion barhau i ddysgu
mewn gwersi ar gyfer grŵp mawr sy’n adeiladu ar y dulliau sylfaenol
gyflwynwyd yn y dosbarth. Mae’r dysgu ychydig yn fwy ffurfiol gyda
mwy o bwyslais ar ddysgu nodau ac ar agweddau technegol dysgu canu
offeryn.
Mae modd i diwtoriaid fod yn hyblyg o ran maint y grŵp ar y lefel hon
tra’n parhau i gadw llygad am rai hynny a fyddai'n elwa ar gael eu dysgu
ar wahân. Mae’r math hon o wers yn galluogi disgyblion i barhau i
ddatblygu tra’n cadw’r gost i lawr i rieni.
Hyfforddiant mewn grŵp bach yw ein dull mwyaf poblogaidd o ddysgu.
Pan fo’n bosibl, addysgir disgyblion sydd ar yr un lefel ac sy’n
chwarae’r un offeryn, fodd bynnag caiff rhyw elfen o wahaniaethu ei
gynnwys yn y wers, a phan fo angen, mae’n bosibl cael grwpiau o
wahanol fathau o offerynnau gyda’i gilydd

Hyfforddiant unigol
Rydym yn cynnig hyfforddiant unigol o ansawdd uchel mewn
amrywiaeth o arddulliau a genres. Fel gyda phob un o’n gwersi, mae’r
safon yn rhagorol a chânt eu cyflwyno gan diwtoriaid offerynnol sydd
wedi pasio gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Cynigir
hyfforddiant ar gyfer amrywiaeth o offerynnau: llais, llinynnau, pres,
chwyth, allweddellau / piano, gitâr, therapi cerdd ac offerynnau taro.
Mae Cerdd Gwent wedi sefydlu enw da iawn am ansawdd ei addysgu
offerynnol a lleisiol gyda chanran uchel o ddisgyblion o fewn y pedwar
awdurdod yn manteisio ar y ddarpariaeth hon.
Caiff gwersi unigol eu rheoli drwy Cerdd Gwent, a gwneir taliadau
amdanynt ar-lein ar ein gwefan. Mae gwersi yn seiliedig ar 34 wythnos
dros y flwyddyn academaidd, er bod modd gwneud cais am wersi
ychwanegol.

Llesiant, perfformiadau byw a chyfleoedd
gyrfaeodd
Sesiynau llesiant i staff, unai drwy ddatblygu band byw
staff, drymio sothach, wcwlele, neu ganu, gweithdai, neu
gyngerdd wedi ei deilwra’n bwrpasol.
Yn ogystal â chysylltu â dygwyr, eu hysgogi a’u hannog i
ddatblygu, mae cyfle i siarad ag artistiaid proffesiynol am y
diwydiant cerddoriaeth fel gyrfa, gan edrych ar bob
agwedd, o reoli digwyddiadau, cynhyrchu, sain a goleuo,
gwaith technegol, a marchnata i ysgrifennu caneuon a
pherfformio.
Gall ein cerddorion gynnig gweithdai neu arddangosiadau
yn seiliedig ar sgiliau sy'n caniatáu i athrawon a myfyrwyr
ehangu eu gwybodaeth am y diwydiannau creadigol yng
Nghymru.

Cerddoriaeth Roc, Pop a Threfol
Yn ogystal â gwersi traddodiadol mewn ysgolion, rydym yn cynnig ffordd
mwy anffurfiol o ddysgu. Mae ‘Pods Jamio’ wedi eu gosod mewn sawl lleoliad
yn y pedwar awdurdod sy’n galluogi arddull llai ffurfiol o ddysgu i’r rheiny
sy’n cael eu hysbrydoli gan roc a phop.
Cyflwynir sesiynau bît bocsio, rapio a DJ-io gan athrawon profiadol. Maent
yn dylanwadu ar greadigrwydd a llythrennedd, ac yn ddull effeithiol o annog
myfyrwyr i wella presenoldeb a chyfranogiaeth.
Rydym yn annog ein myfyrwyr i sefyll arholiadau trwy faes llafur Trinity
College London – Rock and Pop a’r Rockschool, sydd yn cysylltu â’r
Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol.
Yn ystod y gwyliau rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant a’r cyfle i gynhyrchu
CDd i fandiau parod, neu ar gyfer y rhai sy'n chwilio am aelodau eraill i’w
band i ddod at ei gilydd ar gyfer cwrs dwys 3 diwrnod o'r enw ‘Build-a-Band’.

Mae’r Canolfannau Cerdd yn cwrdd yn wythnosol mewn
amryw o leoliadau yn y pedwar awdurdod. Ceir nifer o gyfleoedd i
ymarfer a pherfformio a bodlonir pob lefel cyrhaeddiad mewn ystod
eang o ensembles mewn genres sy’n amrywio o roc a phop i
gerddoriaeth y byd a chlasurol.
I’r rhan fwyaf o fyfyrwyr, mae dysgu chwarae offeryn yn llawer mwy
hwyl wrth gyd-chwarae gydag eraill i greu cerddoriaeth. Mae ymuno â
chanolfan gerdd yn gymorth i ehangu rhwydweithiau cymdeithasol, ac
mae’r ymarferion yn achlusuron cymdeithasol yn ogystal â cherddorol.
Mae chwarae gydag eraill wir yn helpu brwdfrydedd y disgyblion.
Gall unrhyw un sy’n chwarae offeryn ymaelodi, hyd yn oed os nad
ydynt yn cael gwersi gan diwtor Cerdd Gwent.
Mae rhagor o fanylion am yr ystod lawn o grwpiau ar gael ar
www.gwentmusic.co.uk/canolfannau-cerddoriaeth

Cydnabyddir Ensembles Ieuenctid Gwent am eu
rhagoriaeth yn genedlaethol a rhyngwladol. Mae nifer wedi
ennill gwobrau gan rai o wyliau a chystadlaethau cerdd ieuenctid
mwyaf uchel eu parch y byd. Aelodaeth trwy wahoddiad.
• Cerddorfa Ieuenctid Gwent

• Band Pres Ieuenctid Gwent
• Cerddorfa Chwyth Ieuenctid Gwent
• Cerddorfa Jazz Ieuenctid Gwent
• Côr Ieuenctid Gwent
• Llinynnau Ieuenctid Gwent
• Ensemble Taro Ieuenctid Gwent

• Ensemble Pres Ieuenctid Gwent
• Sŵn Celtaidd
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