405 – Ysgoloriaeth Geraint George
Beirniaid – Ethan Williams, Llywydd yr Urdd,
Helen Pye, Pennaeth Ymgysylltu, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Sian Williams, Pennaeth Gweithgareddau, Cyfoeth Naturiol Cymru
Penderfyniad – Desh yn fuddugol
Beirniadaeth
Derbyniwyd pedair cais am yr ysgoloriaeth eleni a braf oedd gweld newid hinsawdd a’r
amgylchedd yma yng Nghymru yn thema gref ar draws y gystadleuaeth. Roedd yn ddiddorol
gweld y dulliau gwahanol o gyfathrebu hefyd, yn gelf, adroddiad byr a dau gasgliad o
draethodau technegol. Er hyn, mae’n rhaid cofio mai chwilio am y cyfathrebwr
amgylcheddol orau oeddem, ac ar sail y dull o gyflwyno gwybodaeth am yr amgylchedd
mewn ffordd eglur a bachog y bu i ni wneud ein penderfyniad.
Ffawydd
Casgliad o dri thraethawd oedd yma, yn canolbwyntio ar newid hinsawdd yn fyd eang yn
ogystal ag yng Nghymru. Da gweld eich bod wedi dewis pwnc mor gyfredol a phwysig i ni oll.
Mae lle i wella ar safon yr iaith, a strwythur yr ysgrif er mwyn cyfleu’r wybodaeth yn y ffordd
orau posib. Ymgais dda ar gyflwyno gwybodaeth gymhleth i ni.
Nel
Eto, dyma gasgliad o dri thraethawd am newid hinsawdd, carbon a dŵr, sydd unwaith eto yn
bynciau pwysig a chyfredol i ni yma yng Nghymru. Byddai strwythur cliriach wedi gwneud i’r
traethodau lifo yn well a haws i’w darllen. Eto, dyma ymgais dda ar gyflwyno pynciau
cymhleth.
Y byd tra
Cyflwyniad o ysgrif bersonol sydd yma a defnydd o gelf i ategu'r hyn sydd wedi ei ysgrifennu.
Mae’r testun yn glir, yn hawdd i’w ddarllen ac yn wir y pleser ei ddarllen. Er hyn, teimlwn
nad oedd yr elfen amgylcheddol yn dod allan yn glir yma. Yn hytrach mae’r ysgrifennydd yn
canolbwyntio ar yr iaith Gymraeg a’n diwylliant. Ymgais dda a diddorol iawn, ond angen
canolbwyntio mwy ar yr amgylchedd.
Desh
Dyma adroddiad sydd yn disgrifio profiadau'r unigolyn o fod yn rhan o brosiect Egin gan
Theatr Genedlaethol Cymru yn ystod haf 2019. Mae’n eglur, yn ddiddorol ac yn disgrifio
effaith y prosiect ar yr unigolyn, a’r hyn mae wedi dysgu am yr amgylchedd a’r byd trwy fod
yn rhan o Egin. Mae’r darn yn cydio ynoch o’r cychwyn tan y diwedd, ac yn dangos dawn
Desh i gyfathrebu. Mae Desh yn llawn haeddu’r wobr.

