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1210 – 1310      A1 
 
Y Broses o Ddefnyddio'r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia ym Mhrifysgol De Cymru:  
Canlyniadau Astudiaethau Peilot ar y Cyd  
Beth Pickard (CGBA) a Val Norris (Gwasanaethau Myfyrwyr) 
 
Mae adroddiad diweddar yn awgrymu bod anghysondeb o 7.4% rhwng myfyrwyr sy'n 
datgan anabledd a'r myfyrwyr sy'n defnyddio cymorth arbenigol ym maes addysg uwch yng 
Nghymru (Llywodraeth Cymru, 2017). Cafodd hyn ei gydnabod gan ddarlithwyr ar y cwrs BA 
(Anrh) Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig a sylwodd fod llawer o fyfyrwyr yn nodi fod 
ganddynt anghenion dysgu ychwanegol, ond llawer llai yn defnyddio cymorth ychwanegol i 
gefnogi'u dysgu. Nodir bod anawsterau dysgu penodol yn fwy cyffredin mewn pynciau 
creadigol (Tobias-Green, 2014), a fu'n sail bellach ar gyfer cydweithio rhwng y tîm 
Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig a Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia Prifysgol De Cymru 
i ddeall profiadau myfyrwyr.   

 
Dangosodd y cydweithio bod myfyrwyr yn cael anhawster deall y broses gymhleth o 
ddefnyddio cymorth arbenigol drwy'r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia. Er bod canlyniad y 
broses yn gallu bod yn werthfawr iawn i fyfyrwyr, gan eu harwain o bosib i lwyddo yn eu 
hastudiaethau a chael effaith gadarnhaol sylweddol ar berfformiad yn gyffredinol 
(Llywodraeth Cymru, 2017), mae'r model hwn yn dal i anfarwoli'r dehongliad meddygol, 
diffygiol o anabledd. Er bod trawsnewid yr ymdriniaeth systematig o anabledd yn ymdrech 
sylweddol (Bolt a Penketh, 2017) a bod hynny y tu hwnt i gwmpas y cyflwyniad hwn, 
cymerwyd camau i gefnogi myfyrwyr i ddeall y broses bresennol yn fwy effeithiol drwy 
ddatblygu ffeithlun sy'n amlinellu'r chwe cam allweddol er mwyn cyrchu cymorth gan y 
Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia.   
 
Y gobaith yw y byddai'r adnodd hwn yn ennyn diddordeb myfyrwyr yn y broses bresennol 
a'u galluogi nhw i gyrchu'r cymorth gwerthfawr sydd ar gael drwy'r Gwasanaeth Anabledd a 
Dyslecsia. Bydd y ffeithlun yn cael ei rannu a chroesawir adborth amdano gan y gynulleidfa.  

 
Wrth ystyried amgylchedd dysgu sy'n gynyddol gynhwysol i fyfyrwyr ar y cwrs gradd 
Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig a'r tu hwnt, bydd egwyddorion dylunio cyffredinol yn 
cael eu rhannu (UDLL, 2016) yn ogystal â chynlluniau ar gyfer cydweithio yn y dyfodol gyda'r 
Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia a fydd yn edrych ar hyfywedd rhai dulliau rhagweithiol o 
ddatblygu amgylchedd dysgu cynhwysol (Grace a Gravestock, 2009; Academi Addysg Uwch, 
2011; Llywodraeth Cymru, 2017).  
 
Geiriau allweddol: anabledd, dyslecsia, cynhwysiant, mynediad, cymorth i fyfyrwyr  
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Cwrdd yn y canol: Cefnogi Dysgwyr ym Mhrifysgol De Cymru sydd â Chyflwr ar y Sbectrwm 
Awtistig  
Richie Copeland (Gwasanaethau Myfyrwyr) 
  
Ydych chi'n addysgu myfyrwyr sydd ar y Sbectrwm Awtistig? Oes gennych chi gwestiynau am 
y ffordd o sicrhau bod eich ymarfer addysgu yn gynhwysol?   
  
Mae ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd o Gyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig wedi cynyddu dros 
y blynyddoedd, ac mae nifer gynyddol o ddysgwyr sydd wedi cael diagnosis o Gyflwr ar y 
Sbectrwm Awtistig yn ymrestru ar gyrsiau Prifysgol De Cymru. Yn sgil Deddf Cydraddoldeb 
2010, mae cyfrifoldeb cyfreithiol a moesegol ar Brifysgol De Cymru i sicrhau bod addasiadau 
rhesymol yn cael eu gwneud. Mae'r addasiadau hyn yn sicrhau bod myfyrwyr sydd wedi cael 
diagnosis o Gyflwr ar y Sbectrwm Awtistig yn cael yr un cyfle a'u cyfoedion. Ar gyfer 
academyddion, mae'r addasiadau hyn yn cael eu nodi yng Nghynllun Cymorth Unigol y 
dysgwr, ond nid ydynt yn nodi'n uniongyrchol sut i weithio gyda myfyrwyr sydd wedi cael 
diagnosis o Gyflwr ar y Sbectrwm Awtistig wrth ddysgu ac addysgu o ddydd i ddydd. Mae 
hyn yn aml yn codi cwestiynau am yr hyn y gallai academyddion, staff cymorth a dysgwyr 
sydd wedi cael diagnosis o Gyflwr ar y Sbectrwm Awtistig ei wneud er mwyn 'cwrdd yn y 
canol' i sicrhau bod taith y dysgwr drwy addysg uwch yn gynhwysol a bod eu profiad 
myfyrwyr yn un cadarnhaol.    
  
Bydd y cyflwyniad yn amlinellu'r nodweddion sy'n gysylltiedig â Chyflwr ar y Sbectrwm 
Awtistig, yn edrych ar y rhwystrau sy'n wynebu dysgwyr ar y Sbectrwm yn ystod eu 
hastudiaethau addysg uwch ac yn rhoi enghreifftiau o arferion da o weithio gyda dysgwyr 
sydd â Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig ar gyfer staff academaidd. Bydd yn sôn am sut mae'r 
Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia ym Mhrifysgol De Cymru yn gweithio gyda dysgwyr sydd â 
Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig i'w helpu i gwrdd ag academyddion 'yn y canol' drwy 
ddatblygu strategaethau ymdopi a dulliau pwrpasol ar gyfer dysgwyr sydd â Chyflwr ar y 
Sbectrwm Awtistig sy'n diwallu eu hanghenion unigol.   
 
Geiriau allweddol: Awtistiaeth, Awtistig, ASD, ASC, Cydraddoldeb, Cynwysoldeb  
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A yw dysgu trochol yn offeryn effeithiol er mwyn datrys problemau ymgysylltu gyda 
myfyrwyr mynediad uniongyrchol o Tsieina? 
Rebecca Bushell (CBC) 
 
Mae Prifysgol De Cymru yn recriwtio nifer fawr o fyfyrwyr o Tsieina sy'n dechrau cyrsiau 
lefel 6 yn uniongyrchol, ond mae sioc y newid diwylliannol ac academaidd yn gallu arwain at 
ddiffyg ymgysylltiad sy'n eu hatal rhag cyrraedd eu llawn botensial (Brydon a Liddell, 
2011; Kwon, 2009). Mae'r papur hwn yn edrych ar rôl dysgu trochol er mwyn helpu'r 
myfyrwyr hyn yn ystod eu cyrsiau ac i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol er mwyn cyflawni'u 
potensial. Mae'r ymchwil yn edrych ar un prosiect dysgu trochol a ddyluniwyd i wella 
ymgysylltiad ac i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy hanfodol. Bydd y gwaith ymchwil yn 
edrych ar y prosiect o safbwynt y myfyrwyr gan ddefnyddio adroddiadau myfyriol er mwyn 
deall eu safbwyntiau.  
  
Cafodd y prosiect dysgu trochol ei ddefnyddio ar fodiwl lefel 6 penodol, sef Llywodraethu 
Corfforaethol mewn Sefydliadau Ariannol ar y cwrs 2+1, BSc Bancio, Cyllid a Buddsoddiad. 
Cafodd y modiwl ei ailddylunio y llynedd er mwyn ystyried y ffactorau diwylliannol sy'n 
arwain at ddiffyg ymgysylltiad ymysg y garfan hon (De Vita, 2000; Gray ac eraill, 2012; Liang-
Hung a Yu-Ling, 2009). Chafodd cynnwys y modiwl ddim o'i newid, ond newidiwyd y dulliau 
addysgu ac asesu er mwyn helpu i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd a gwella ymgysylltiad. 
Mae myfyrwyr Tsieineaidd yn dueddol o fod yn ddysgwyr strategol (Cooper, 2004; Biggs, 
2003) felly datblygwyd y prosiect dysgu trochol ar sail yr asesiad cyntaf i weithio ochr yn 
ochr â'r nodwedd hon. Dewiswyd bwrdd trafod fel y cerbyd ar gyfer yr asesiad hwn, a bu 
myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau ond cawsant eu hasesu yn unigol. Dewiswyd bwrdd 
trafod er mwyn lleihau'r nodweddion diwylliannol sy'n amharu ar ymgysylltiad ac i oresgyn 
unrhyw ddiffyg hyder i siarad Saesneg, sy'n aml yn arwain at ddiffyg ymgysylltiad yn yr 
ystafell ddosbarth (Yunyan ac eraill, 2009). Mae'r gwaith ymchwil hwn yn canolbwyntio ar 
ddefnyddio dysgu trochol fel offeryn i fynd i'r afael â'r priodoleddau dysgu sydd gan 
ddysgwyr Tsieineaidd er mwyn hyrwyddo profiad y myfyrwyr.  
 
Geiriau allweddol:  Dysgu trochol, myfyrwyr o Tsieina, byrddau trafod, llais y myfyrwyr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1210 – 1310      A2 
 
Y Model DNA a'r Cwricwlwm Sbiral – Crynodeb Cynhadledd  
Dr Steve Walden (CGBA) 
 
Sylfaen model cwricwlwm sbiral Bruner yw bod myfyrwyr yn ailedrych ar gysyniadau, 
syniadau, pynciau a themâu drwy gydol eu cwrs gradd. Wrth ailedrych ar waith, mae'n mynd 
yn fwyfwy cymhleth ac mae gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyrwyr yn gwella, wrth 
gysylltu'r wybodaeth flaenorol gyda'r pethau newydd sy'n cael eu dysgu. Yn ôl model sbiral 
Bruner felly, y bwriad ar gyfer yr addysgwr yw bod y cwricwlwm maen nhw wedi'i ddylunio 
a'i gynnwys yn parhau i ddatblygu drwy gydol cwrs gradd y myfyriwr, gan ddatblygu sgiliau 
fel ysgrifennu, myfyrio, a meddwl beirniadol yn ogystal â chymhlethdod a dyfnder y cynnwys 
(Gibbs, 2014: 41-44; Bruner, 1960: 52-54). Mae'r awdur yn rhagdybio bod modd dychmygu 
model sbiral Bruner fel strwythur a swyddogaeth moleciwl DNA dwbl-heligol, o safbwynt 
gofodol Euclideaidd (Kool ac eraill, 2000: 990-1009: Tovey, 1993). 
    
Mae modd gweld tebygrwydd rhwng cysyniadau, syniadau, pynciau a themâu sy'n elfennau 
craidd i sbiral Bruner ac elfennau craidd y moleciwl DNA – adenosin, cytosin, tymin a guanin 
(Kame, ennui a Simmons, 2001: 203-210). Mewn DNA, mae eu trefn yn amgodio proteinau 
sy'n cael eu trefnu fel elfennau strwythurol a swyddogaethol organeb. Mae'r elfennau 
sylfaenol sydd yn sbiral Bruner yn amgodio gwybodaeth a sgiliau fel strwythur a 
swyddogaeth cwrs gradd. Mae modd dychmygu'r ddau fodel fel adeiladwaith sbiral 
hierarchaidd lle mae newidiadau cyfnewidiol yn eu helfennau sylfaenol yn y ddau fodel yn 
achosi newid hanfodol yn y ddau sy'n cael effaith ar y strwythur a'r swyddogaeth o ran 
gwybodaeth a sgiliau (Kame, ennui a Simmons, 2001: 203-210; Gibbs, 2014: 41-44; Bruner, 
1960: 52-54). Gall newidiadau o'r fath fod yn bositif, sy'n arwain at esblygu a datblygu, neu'n 
negyddol, sy'n arwain at ddifrod etifeddadwy sy'n treiddio (Ibid). Er mwyn symleiddio proses 
fiolegol gymhleth, mae RNA trosglwyddo yn darllen DNA ac yn syntheseiddio protein. Mae'r 
broses hon yn cael ei chyfryngu gan lawer o gydffactorau sy'n gweithredu mewn rôl 
gefnogol a chyfarwyddol. Felly, drwy gyfuno'r modelau hyn, gellir dadlau fod RNA 
trosglwyddo a chydffactorau cefnogol yn ddwyfoliad ar gyfer y myfyriwr a'r addysgwr fel ei 
gilydd, gan fod sgiliau a gwybodaeth yn cael eu syntheseiddio (Kool ac eraill, 2000: 990-
1009; Gibbs, 2014: 41-44; Bruner, 1960: 52-54). Mae'r awdur hwn yn cyflwyno'r cyfuniad fel 
cyflwyniad rhyngweithiol a thrafodaeth fer i gynulleidfa amlddisgyblaethol.   
 
Geiriau allweddol: Cwricwlwm, sbiral, DNA Model, Themâu cysyniadau  
 
** 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Amgylcheddau Dysgu Trawsffurfiol: Pa effaith mae amgylcheddau dysgu hyblyg yn eu cael ar addysgu 
a dysgu?  
Dr Clare Kell, Charlotte Rowlands (CWDA) a Greg Kemp (Ystadau) 
 
Ers mis Medi 2017, mae Prifysgol De Cymru wedi bod yn cynnal prosiect ymchwil 
'Amgylcheddau Dysgu Trawsffurfiol' fel rhan o'r llinyn gwaith Cynllun Profiad Myfyrwyr. 
Yn ystod Cyfnod 1, mabwysiadwyd dull damcaniaeth wedi'i seilio (Glaser a Strauss, 1967) er 
mwyn gwerthuso effaith dodrefn newydd ar ryngweithiad yr ystafell ddosbarth. Drwy 
arsylwadau agos cafwyd nodiadau maes ethnograffig gweledol (Kell a Sweet, 2017) a oedd 
yn canolbwyntio ar dri math o ryngweithio yn yr ystafell ddosbarth: rhwng myfyriwr a 
myfyriwr, rhwng myfyriwr a'r athro a rhwng myfyriwr/athro a'r amgylchedd. Astudiwyd 
canfyddiadau'r staff a'r myfyrwyr o effaith y dodrefn newydd ar eu profiadau addysgu / 
dysgu drwy flogiau fideo staff a grwpiau ffocws a gweithgareddau cipluniau gyda'r 
myfyrwyr.  
 
Roedd y canfyddiadau'n awgrymu bod amgylcheddau dysgu hyblyg yn newid y tri math o 
ryngweithio a astudiwyd. Yn benodol, gwelwyd cynnydd yn y cydweithio rhwng myfyrwyr, 
trafodaethau grŵp a'r ffordd roedd staff a myfyrwyr yn symud o amgylch yr ystafell. Roedd 
defnyddio byrddau gwyn cludadwy ac ar y waliau yn cynnig amgylchedd dysgu / meddwl 
gweledol gwell ac arweiniodd hynny at staff a myfyrwyr i nodi bod gwelliant wedi bod yn y 
cyfnod meddwl beirniadol yn ystod yr amser cyswllt yn y dosbarth. Wrth i'r myfyrwyr ddod 
yn fwy cyfarwydd â'r amgylchedd, gwelwyd mwy o ddefnydd o'r ystafelloedd dosbarth 
hyblyg a'r cyfleusterau eraill y tu allan i'r amser a neilltuwyd.  
 
Mae Cyfnod 2 y prosiect wedi bod yn edrych ar effaith newidiadau i gynllun yr ystafell, gyda 
dodrefn safonol, ac wedi dechrau holi am farn myfyrwyr am eu defnydd o ardaloedd 
cymdeithasol ym Mhrifysgol De Cymru.   
 
Bydd y cyflwyniad yn dangos sut mae data'r prosiect yn sail i ddatblygu a gweithrediad 
cynlluniau dylunio ystafelloedd dosbarth Prifysgol De Cymru.   
 
Geiriau allweddol: Amgylchedd dysgu, rhyngweithiad dysgu, dysgu ar y cyd, ardaloedd 
cymdeithasol, ystafelloedd dosbarth, dodrefn 
 
** 
 
 
 
 
 



 

 
Mentoriaid Diwydiant 
Heddus Davies (CDC) 
 
Dyma gynnig am gyflwyniad byr i gyflwyno'r cynllun mentora llwyddiannus ar gyfer 
myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf ar y cwrs Gradd Cynllunio Cartref yn yr ATRiuM, Caerdydd. 
Mae hyn yn ymwneud â newid ymarfer addysgeg a'r thema o adeiladu cymunedau o staff 
a/neu fyfyrwyr drwy ddefnyddio sgiliau hanfodol i'r diwydiant a'r cwricwlwm drwy ddechrau 
cynllun mentora, o Gyn-fyfyrwyr yn bennaf, i greu cymuned o fyfyrwyr a diwydiant.    
 
Bydd y cyflwyniad yn trafod sut cafodd ei sefydlu, ei fformat a'i drefniadau, yn ogystal â'r 
canlyniadau hyd yn hyn a myfyrdod ar redeg y cynllun eleni.   
 
Fel rhagflas, yn dilyn treialu'r cynllun yn 2016-17, rydyn ni wedi sefydlu trefniant mentora 
mewn diwydiant ar gyfer yr holl fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf ar y cwrs gradd Cynllunio 
Cartref. Eleni, mae 24 o fyfyrwyr sydd â mentor sy'n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant 
dylunio. Fel cwrs sefydledig, mae'r cysylltiadau hyn wedi tyfu i fod yn system gymorth hynod 
werthfawr ar gyfer y cwrs, sy'n golygu bod y cynllun mentora'n bosibl.   
  
Drwy'r cyswllt hwn a'r digwyddiadau sy'n gysylltiedig â diwydiant sy'n cael eu cefnogi gan 
fentoriaid, mae'r myfyrwyr yn meithrin hyder mewn rhwydweithio, maen nhw'n cael 
arweiniad profiadol ar bob agwedd ar eu gwaith ac yn benodol y modiwl ymarfer 
proffesiynol. Yn bwysicach oll, mae hefyd yn rhoi cyfle am brofiad gwaith a lleoliad gwaith a 
chyswllt uniongyrchol i unrhyw swydd wag sy'n bodoli. Mae hyn yn sicrhau cyswllt clir â'r 
gweithle ac yn creu perthynas amlwg rhwng academia a'r amgylchedd gwaith dylunio. Ers 
rhoi'r cynllun hwn ar waith, mae myfyrwyr y flwyddyn olaf wedi cael blas amhrisiadwy o 
amgylchedd gwaith proffesiynol ac wedi cael barn yn seiliedig ar ddiwydiant am eu gwaith.  
  
Geiriau allweddol: Mentoriaid, Cyn-fyfyrwyr, Ymarfer Proffesiynol, Cymorth gan Ddiwydiant  
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Ymarferiad Golau Glas – Efelychu Aml-broffesiynol 
Bridie Jones a Paul Burrows (CGBA) 
 
Mae efelychu fel dull addysgegol o addysgu a dysgu wedi bod yn ddull sydd wedi'i 
ymgorffori'n eang yn y rhaglen nyrsio i israddedigion yng Nghyfadran y Gwyddorau Bywyd 
ac Addysg ers blynyddoedd. Mae wedi cael ei ddefnyddio, yn bennaf ar ffurf 1:1 neu 
grwpiau bach, gan ei fod yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu sgiliau, gan fod amser ar leoliad 
clinigol gyda chleifion go iawn yn gallu bod yn rhy fyr. Mae efelychu hefyd yn chwarae rhan 
allweddol er mwyn gwneud y pontio i'r sefyllfa go iawn mor esmwyth â phosibl, gan leihau 
sioc y realiti o fynd i leoliad clinigol ymarferol. Nid maes nyrsio yn unig sydd wedi cael budd 
o ddefnyddio efelychu fel offeryn dysgu ac addysgu - mae grwpiau proffesiynol eraill wedi 
cael budd hefyd, gan gynnwys meddygon, gweithwyr cymdeithasol, athrawon, heddlu a 
phersonél ambiwlans cyn gweithio mewn ysbyty. Gyda hynny mewn cof, a'r angen cynyddol 
am addysg ryng-broffesiynol fel ffordd o baratoi myfyrwyr iechyd proffesiynol i ddarparu 
gofal i gleifion mewn amgylchedd tîm ar y cyd, mae Ysgol y Gwyddorau Gofal yn Nghyfadran 
y Gwyddorau Bywyd ac Addysg wedi cynnal prosiect efelychu er mwyn cynnwys efelychu ar 
raddfa fawr drwy gynnwys llawer o grwpiau proffesiynol eraill. 
 
Sefydlwyd grŵp prosiect i archwilio, cydlynu a chychwyn profiad efelychu lle byddai modd i 
lawer o grwpiau proffesiynol gael profiad dysgu sylweddol. 
 
Penllanw'r prosiect hwn oedd digwyddiad ar 21 Mawrth 2018 ar gampws Glyntaf, lle daeth 
80 o fyfyrwyr nyrsio maes oedolion, 19 o swyddogion heddlu ar brawf, 6 o fyfyrwyr 
ffotonewyddiaduraeth, 2 parafeddyg Ambiwlans Cymru, 5 aelod o staff o ysbyty maes 203, 2 
o swyddogion Urdd Sant Ioan, 1 ymatebwr cyntaf cymunedol a 6 phersonél Tân ac Achub at 
ei gilydd i ymateb i sefyllfa argyfwng efelychol gyda llawer o gleifion. 
 
Roedd y digwyddiad yn cynnwys rhedeg ward ysbyty arferol ac Adran Damweiniau ac 
Achosion Brys. Wrth i'r digwyddiad ddatblygu, sef efelychiad o wrthdrawiad traffig ffyrdd 
rhwng car a bws mini a'r ddau'n llawn teithwyr, roedd 18 o gleifion yn cyrraedd yr ysbyty ar 
wahanol adegau gydag amrywiaeth o gyflyrau ac anafiadau. 
 
Geiriau allweddol - efelychu, aml-broffesiynol, grwpiau proffesiynol, digwyddiad â llawer o 
gleifion, efelychu ymateb i argyfwng, golau glas. 
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FALSE! Ffactorau sy'n effeithio ar ddysgu mewn amgylcheddau clyfar: Astudiaeth Achos. 
Lauren Josie Thomas, Michael Parsons (CBC), a Dean Whitcombe (CGBA) 
 
Yn sgil dyfodiad y Genhedlaeth Z i'r sector addysg uwch, mae yna angen sylweddol i gynnal 
gwaith ymchwil i'w hanghenion dysgu. Mae amgylcheddau dysgu trochol yn ymddangos yn 
aml iawn mewn llenyddiaeth am addysgeg oherwydd eu gallu i gael effaith gadarnhaol ar 
brofiad dysgu'r myfyriwr. Mae amgylcheddau dysgu clyfar wedi'u dylunio i fod yn effeithiol 
ac yn effeithlon ac i fod yn amgylcheddau difyr i fyfyrwyr a darlithwyr (Spector, 2014; 
Spector a Merrill, 2008). Yn yr amgylcheddau hyn, mae modd ymgorffori amrywiaeth o 
dechnoleg er mwyn gwella canlyniadau dysgu'r myfyrwyr. Mae'r corff hwn o lenyddiaeth 
sy'n tyfu yn edrych ar ddysgu o ddydd i ddydd, ond ychydig iawn o'r gwaith ymchwil sy'n 
ystyried defnyddio'r amgylcheddau hyn ar gyfer asesiadau ffurfiannol a chyfunol.  
 
Mae'r papur hwn yn canolbwyntio ar efelychiad arloesol o argyfwng a gynhaliwyd mewn 
amgylchedd dysgu clyfar unigryw ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'r ystafell efelychu yn 
cynnwys amrywiaeth o dechnolegau sy'n sicrhau'r canlyniadau dysgu gorau posibl i'r 
myfyrwyr a'r darlithwyr, sy'n rhoi sgiliau allweddol i fyfyrwyr sydd wedi'u nodi fel rhai prin 
yn y farchnad gyfoes o raddedigion (Riebe ac eraill, 2016; Britton ac eraill 2017). Yn benodol, 
rydyn ni'n ymchwilio i sut mae modd defnyddio amgylcheddau dysgu clyfar i gynnal 
efelychiadau amser go iawn ar gyfer asesiadau cyfunol.  
 
Drwy ddefnyddio dull astudiaeth achos a methodoleg PLS SEM mae'r gwaith ymchwil hwn 
yn dangos bod y ffactorau seicolegol o gymorth cymdeithasol a pherthnasedd i yrfa yn cael 
effeithiau cadarnhaol sylweddol ar y dysgu canfyddiedig yn yr amgylcheddau hyn. Yn 
ddiddorol, nid yw pa mor hawdd mae'r dechnoleg yn teimlo yn cael effaith arwyddocaol ar y 
dysgu canfyddedig. Mae'r gwaith ymchwil hwn yn cyfrannu dealltwriaeth werthfawr o 
ddysgu efelychol mewn amgylcheddau dysgu clyfar, a'i berthynas â chanlyniadau cadarnhaol 
yn nysgu canfyddedig y myfyriwr. Caiff goblygiadau i academyddion ac ymarferwyr eu 
trafod, a gwneir awgrymiadau ar gyfer gwaith ymchwil yn y dyfodol.  
 
Geiriau allweddol: amgylcheddau dysgu clyfar, dysgu drwy dechnoleg, cymorth 
cymdeithasol, hawdd ei ddefnyddio, perthnasedd, dysgu canfyddedig. 
 
** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Myfyrwyr fel cydbartneriaid: addysgeg arloesol sy'n defnyddio byd gwaith go iawn, astudiaeth 

achos ryngddisgyblaethol yng Nghanolfan Hydra Minerva, Prifysgol De Cymru.  

Annie McCartney, Shane Galvin & Jolene Duggins, Richard Jones, Joel Bayliss (CCPG) 

Mae Isherwood (2018) mewn adroddiad am arolwg blynyddol (ISE) yn nodi bod bylchau yn sgiliau 

allweddol graddedigion sy'n ymwneud â, ‘Gwaith tîm…delio â gwrthdaro, a gweithio mewn 

strwythurau tîm cymhleth.’ Mae canfyddiadau tebyg wedi'u nodi gan y Sefydliad Rheolaeth 

Siartredig yn ei adroddiad diweddar yn 2018.  

O ystyried y canfyddiadau yn yr adroddiadau hyn, bydd ffocws newydd ar addysgeg sy'n diwallu 

gofynion cyflogwyr wedi'i gyfuno â ffocws rhyngddisgyblaethol cryf5 ar asesiadau yn galluogi 

myfyrwyr i ddatblygu'u sgiliau allweddol.  

Bydd yr astudiaeth achos hon yn amlinellu'r buddion a'r anawsterau o weithio gyda myfyrwyr fel 

cydbartneriaid yng nghyd-destun ymarferiad asesu ffurfiannol rhyngddisgyblaethol yng Nghanolfan 

Hydra Minerva Prifysgol De Cymru. Roedd yr asesiad yn ymwneud ag ymarfer 'byd gwaith go iawn' 

yn seiliedig ar brofiad y bydd holl fyfyrwyr mesur meintiau a rheoli adeiladu yn ei gael yn gynnar yn 

ystod eu gyrfaoedd. Roedd yn rhaid i'r myfyrwyr negodi cymal atebolrwydd dylunio mewn contract 

adeiladu yr oedd angen cael cytundeb terfynol arno cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau. Rhannwyd y 

myfyrwyr yn saith grŵp i gyd-fynd â'r saith pod sydd yn y ganolfan. Enwebodd pob grŵp fyfyriwr i 

farcio'r asesiad ar sail y cynllun marcio a gytunwyd, ac fe ymunon nhw â'r tîm o staff o'r amgylchedd 

adeiladu yn ystafell reoli/arsylwi'r ganolfan. Roedd yn rhaid i'r timau weithio ar y cyd i ddatrys y 

broblem, sef sut y dylid rheoli'r safon dylunio yn y contract er mwyn bod o fudd i'r holl bartïon yn y 

contract a'u hyswirwyr. Roedd yr ymarferiad yn ffordd o ddangos sgiliau negodi'r myfyrwyr, eu 

sgiliau gweithio mewn tîm, eu sgiliau datrys problemau, eu gwybodaeth gyfreithiol, eu sgiliau 

meddwl beirniadol, a'u sgiliau rheoli prosiectau cryf. Cafwyd yr anawsterau pennaf gyda materion 

'adnoddau' oherwydd bod cymaint o staff yn cymryd rhan. Roedd y buddion yn ymwneud â dangos 

perthnasedd astudiaethau academaidd yn ogystal â chydberthynas materion technegol a chyfreithiol 

amrywiol a astudiwyd dros wahanol fodiwlau. Cafodd y marciau eu pennu'n derfynol gan fyfyrwyr a 

staff yn gyfartal.  

Geiriau allweddol: Cyflogadwyedd, cydweithio, datrys problemau, gweithio mewn tîm, 

rhyngddisgyblaethol, cydbartneriaid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1210 – 1310      A4 
 
Camu i'r Digidol  
Layla Pearce a Louise Taylor (Coleg Gwent) 
  
Mae'r genhedlaeth bresennol o fyfyrwyr yn cael eu magu mewn byd digidol. Yr her yw 
gwybod sut i ddefnyddio hyn ar gyfer dysgu ac addysgu oddi mewn a thu allan i'r lleoliad 
addysg. Y cwestiwn hanfodol yw, a yw technoleg yn effeithio ar ganlyniadau mewn 
gwirionedd?  
 
Mae'r effaith mae technoleg yn ei chael ar ganlyniadau dysgu yn amhendant. Wedi dweud 
hynny, mae tystiolaeth sy'n awgrymu bod effaith anuniongyrchol ar ganlyniadau dysgu. 
Mae'r rhain yn cynnwys gwelliant o ran ymgysylltiad, ysgogiad, dysgu annibynnol a dysgwyr 
yn cyrchu adnoddau o bell ar gyfer dysgu o unrhyw le ac ar unrhyw bryd. Fodd bynnag, nid 
yw defnyddio gweithgareddau digidol ar gyrsiau mor gyffredin ag y bydden ni'n ei ddisgwyl. 
Mae hyn yn awgrymu nad yw holl fuddion technoleg i gefnogi dysgu yn cael eu defnyddio 
hyd yma, wrth i dechnoleg gael ei defnyddio er mwyn cyfleustra yn hytrach nag i gefnogi 
addysgeg fwy effeithiol (Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth, 2017).    
 
Ni allwn ond ymdrechu i rymuso staff i gyfuno technoleg gydag addysgeg yn effeithiol er 
mwyn trawsnewid y profiad dysgu ac i helpu i ddatblygu'u sgiliau digidol yn barod ar gyfer y 
byd gwaith. Mae'r Adran Sgiliau a Dysgu Gydol Oes wedi cefnogi hyn ac wedi cydnabod bod 
galw cynyddol wedi bod am sgiliau digidol yn y gweithlu ym Mhrydain.   
 
Diben y gweithdy hwn yw dangos sut rydyn ni'n ymateb i newid yn ein hymarfer addysgeg er 
mwyn parhau i wella ansawdd ein dulliau dysgu, addysgu ac asesu. Bydd y gweithdy'n 
cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol a chydweithiol er mwyn cael blas ar gyfuno 
technoleg ac addysgeg o safbwynt y dysgwr. Bydd modd i chi ddysgu syniadau i'w defnyddio 
yn eich ymarfer addysgu a myfyrio ar eich dull o gyfuno addysgeg a thechnoleg er mwyn 
sicrhau integreiddiad technolegol effeithiol sy'n gysylltiedig â lefelau gwybyddol uwch. Bydd 
cyfeiriadau addysgegol yn cael eu gwneud i waith Dr. Ruben Puentedura (Model SAMR), 
Matthew Koehler a Punya Mishra (TPACK) a Benjamin Bloom (Tacsonomeg Bloom).   
 
Drwy ddefnyddio'r dull deublyg hwn yn y sesiwn (technoleg ac addysgeg) bydd modd i chi 
ddysgu sut i gyfuno technoleg addysgol gyda'ch ymarfer, a chydnabod nad oes yr un 
cyfuniad o gynnwys, technoleg ac addysgeg sy'n mynd i weithio gyda phob athro, ar bob 
cwrs na gyda phob dull o addysgu gan fod pob sefyllfa yn unigryw.  
  
Geiriau allweddol:  Cyfuno, addysgu, addysg technoleg, trawsnewid, ymgysylltiad, dysgu 
gweithredol  
 
 
 
 
 
 
 



 

1210 – 1310      A5 
 
Adlewyrchu ar Nodweddion Graddedigion a Dylunio'r Cwricwlwm 
Lloyd Williams (Gwasanaethau Dysgu) 
 
Cefndir i Fy Nyfodol: 
Yn 2017-18 lansiwyd offeryn hunanwerthuso syml fel rhan o edefyn Codi Dyheadau y 
Cynllun Profiad Myfyrwyr. Mae'r offeryn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr asesu eu hunain yn erbyn 
chwech o briodoleddau graddedigion; ymwybyddiaeth fasnachol, cyfathrebu, 
arweinyddiaeth, llythrennedd digidol, bod yn arloesol a rheoli prosiectau. Roedd cwestiynau 
a oedd yn dangos pa mor hyderus roedden nhw wrth ddatblygu rhwydwaith, cynhyrchu 
syniadau, dangos proffil ar-lein yn sail i'r offeryn ac yn rhoi galwad i weithredu bendant i 
fyfyrwyr mewn meysydd a oedd angen eu datblygu yn eu tyb nhw. 
 
Seilio ac Ymgorffori Fy Nyfodol mewn ymarfer academaidd/addysgeg: 
Cynnyrch diddorol a ddaeth y sgil y prosiect hwn oedd edrych ar atebion y clystyrau o 
fyfyrwyr o gyrsiau penodol pan ofynnwyd iddyn nhw lenwi'r arolwg hwn fel rhan o'r 
sesiynau hunan-fyfyrio a oedd yn cael eu cynnal gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a 
Chyflogadwyedd. Nodwyd ffrwd werthfawr o ddata y gellid ei defnyddio fel sail i sgyrsiau am 
y meysydd y mae angen cymorth pellach arnynt ac fel adnodd defnyddiol wrth ddylunio a 
datblygu'r cwrs. Ar nodyn mwy uniongyrchol, penderfynodd un tiwtor ddarparu mewnbwn 
yn syth i'w charfan ar sail y pynciau a nodwyd yr oedd angen edrych arnynt ymhellach. 
 
Defnydd pellach o'r offeryn: 
Bydd y sesiwn hon yn rhoi cyflwyniad i'r math o ddata rydyn ni'n gallu ei ddarparu ar sail yr 
arolwg, trafod lle byddai modd ei ymgorffori, a dangos y ffyrdd mae tiwtoriaid neu dimau 
cyrsiau eisoes wedi ei ddefnyddio fel rhan o'u prosesau adolygu ac ymateb. Mae gofyn i'r 
garfan gyfan gyflwyno'r arolwg, ac mae'n werth trafod sut byddai modd gwneud hyn yn 
rhan o fodiwlau penodol, prosesau adolygu, neu diwtorialau. Mae hefyd yn bwysig ystyried 
ar ba bwynt y gellir defnyddio'r data fel sail i benderfyniadau mwy strategol am gynnwys y 
cwrs, a'i gyfuno ag unrhyw waith a gwblhawyd i osod priodoleddau graddedigion yn y 
cwricwlwm. 
 
Geiriau allweddol: priodoleddau graddedigion, cyflogadwyedd, menter, cynllunio’r 
cwricwlwm, dadansoddi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1400 – 1500      B1 
 
Gweithdy Teclyn Darganfyddiad Digidol 
Catherine Naamani (CWDA) 
 
Mae'r gweithdy hwn wedi'i ddylunio i'ch helpu i ddarganfod eich gallu digidol. 
Mae'r adnodd darganfod digidol, a ddatblygwyd gan JISC, yn eich helpu i adlewyrchu ar eich 
arbenigrwydd digidol a'ch hyder wrth ddefnyddio technolegau digidol. Dewch i'r gweithdy i 
wybod sut i dynnu sylw at y sgiliau sydd gennych eisoes - a sut y gallwch addasu technolegau 
digidol at eich pwrpas eich hun. Mae'r sesiwn hon yn cynnwys cyfle i weithio trwy'r adnodd 
darganfod er mwyn i chi allu asesu ac adlewyrchu ar eich arfer digidol a thrafod sut y gallech 
ddatblygu'ch cryfderau ac adnabod cyfleoedd i newid eich arferion. 
 
Geiriau allweddol: TEL, Technoleg, Digidol, Cymhwysedd-Digidol, Gwella-Dysgu-gyda-
Thechnoleg, Llythrennedd-Digidol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1400 – 1500      B2 
 
Ymgorffori Dysgu Arweinyddiaeth ym Mhrofiadau Rhyngwladol Myfyrwyr   
Dr Nicky Genders, Maria Parry, Iwan Dowie, Cath Blyth, Peter Griffiths (CGBA) 
 
Nod: Diben y crynodeb hwn yw edrych ar ddatblygu a gwella sgiliau arweinyddiaeth ymysg 
myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth sy'n cael profiadau rhyngwladol.  
  
Cyd-destun: Credir bod llawer o sgiliau yn cael eu datblygu, eu gwella a'u cynnal pan fydd 
myfyrwyr yn cael profiadau neu leoliadau rhyngwladol yn ystod eu cyrsiau nyrsio neu 
fydwreigiaeth israddedig. Gall y profiadau yma fod yn brofiadau strwythuredig sydd wedi'u 
cynllunio, er enghraifft lleoliadau gwaith neu brofiadau ERASMUS, neu gallant fod yn rhan o 
amser y myfyriwr tu allan i'r cwrs, er enghraifft drwy wirfoddoli.   
 
Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod myfyrwyr sy'n gwneud lleoliadau rhyngwladol fel rhan 
o'u rhaglen astudio yn gallu dysgu ystod o sgiliau sy'n ymwneud â datblygu arweinyddiaeth. 
Credir bod sgiliau gwneud penderfyniadau, blaenoriaethu a datrys problemau yn elfennau 
allweddol o gynllunio ac ymgymryd â gwaith tu allan i'w gwlad eu hunain (Burges ac eraill 
2014; Gower 2017; Browne ac eraill 2015). Yn ogystal, gall sgiliau meithrin tîm ac 
ymwybyddiaeth risg gael eu datblygu a'u gwella wrth ymgymryd â'r profiadau yma (Ackers 
ac eraill 2017; Norton a Mark-Maran 2014)  
 
Gall profiadau rhyngwladol hefyd gynnig cyfle i ddatblygu sgiliau pellach mewn myfyrio, 
deallusrwydd emosiynol, ysgogi ac allgaredd, sy'n cael eu nodi fel elfennau allweddol ar 
gyfer datblygu arweinyddiaeth mewn llawer o astudiaethau (Pullen 2003; Foli ac eraill 2014; 
Browne ac eraill 2015; Goleman 1996)  
 
Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal ym Mhrifysgol De Cymru wedi cynyddu'r cyfleoedd dysgu 
rhyngwladol sydd ar agor i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth cyn-cofrestru yn ystod eu cwrs er 
mwyn cynnwys cyfleoedd dysgu neu leoliadau strwythuredig a gwybodaeth am gyfleoedd i 
wirfoddoli dramor.  
Casgliad: Byddai'r cyflwyniad hwn yn cynnig blas ar brofiadau dau fyfyriwr sy'n ymgymryd â 
phrofiad Erasmus yn y Ffindir, eu canfyddiadau am ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth a'r 
buddion posib i ofal cleifion fel rhan o'r rhaglen israddedig.  
 
Geiriau allweddol:  Arweinyddiaeth; profiad myfyrwyr; rhyngwladol; Erasmus; nyrsio; 
myfyriwr   
 
** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Archwilio newid mewn ymarfer addysgeg - Dylunio Rhaglen - Academi Seiberddiogelwch 
Genedlaethol Prifysgol De Cymru – Dull Arloesol sy'n Seiliedig ar Brosiect 
Clare Johnson ac Eric Llewellyn (CCPG) 
 
Allwch chi ddim addysgu sgiliau meddal! Heb gyd-destun a pherthnasedd, nid yw'r rhan 
fwyaf o fyfyrwyr 18 oed yn gallu cymathu'r wybodaeth rydyn ni'n ei darparu.  Yn 
draddodiadol, bydden ni'n rhoi profion rolau tîm Belbin i fyfyrwyr, yn eu haddysgu ynghylch 
sut i gyflwyno, sut i ymchwilio, sut i gyfeirnodi ac ati, ond y tu hwnt i fod â pheth diddordeb 
yn eu math o bersonoliaeth nhw eu hunain, does ganddyn nhw ddim diddordeb.  Mae pob 
un ohonon ni wedi dysgu sut i gyfrifo arwynebedd triongl yn yr ysgol, ond faint ohonon ni 
sydd wedi defnyddio hynny yn ein bywydau fel oedolion? Faint ohonon ni sy'n gallu cofio'r 
fformiwla?  Nid llawer, oherwydd os nad yw'n berthnasol i ni yn y fan a'r lle, mae'n 
amherthnasol!  Mae model yr academi yn ceisio cyfuno ymarfer a damcaniaeth drwy 
ddysgu'r sgiliau ymarferol a chreu angen am y sgiliau meddal er mwyn cwblhau prosiect.  Yn 
y dull hwn, mae popeth yn dod yn berthnasol ac mae popeth yn cael ei roi mewn cyd-
destun.  
 
Datblygwyd y cwrs BSc mewn Seiberddiogelwch Gymhwysol yn sgil galwadau gan y 
diwydiant am raddedigion sy'n barod o'r cychwyn, yn dilyn trafodaethau ar y cyd rhwng 
Prifysgol De Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn y diwydiant. Yn wahanol i'r dull 
cyflwyno traddodiadol drwy ddarlithoedd / tiwtorialau, mae myfyrwyr yn canolbwyntio ar 
brosiectau diwydiant byw (neu flwch tywod), sy'n cael eu cychwyn gan ein partneriaid yn y 
diwydiant a'u mapio i lefel academaidd briodol gan y staff. Yn sail i ychydig bach o addysgu o 
flaen llaw (oddeutu hanner o gymharu â gradd addysg uwch arferol) mae mewnbwn 
addysgu llai ffurfiol gan y diwydiant a staff yr Academi Seibrddiogelwch Genedlaethol fel 
sy'n briodol. Mae'r dangosyddion cynnar yn awgrymu bod myfyrwyr yn elwa'n fawr o 
weithio'n uniongyrchol â phartneriaid yn y diwydiant, sy'n cynnig gwerth ychwanegol drwy 
sesiynau cinio a dysgu, gweithdai ymarferol a thrafodaethau. Fel hyn, mae myfyrwyr yn 
datblygu eu sgiliau meddal ac yn cael eu haddysgu ynghylch sut i weithio'n broffesiynol 
ymhell cyn iddyn nhw orffen eu gradd. 
 
Geiriau allweddol: Dysgu cyd-destunol, diwydiant, 'briffiadau byw', prosiect 
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Gwella effaith dysgu seiliedig ar waith ar ddatblygu gyrfa yn y dyfodol:  
BMus 4 - Prosiect Galwedigaethol, Lefel 6, 20 neu 40 credyd  
Zoe Smith ac Andrea Jones  
  
Mae'r Prosiect Galwedigaethol yn fodiwl blwyddyn olaf dewisol i israddedigion ac mae'n 
cynnig cyfle i fyfyrwyr cerdd o'r Coleg Cerdd a Drama Brenhinol gymryd rhan mewn profiad 
dysgu seiliedig ar waith dros 5 i 10 diwrnod yn y diwydiant celfyddydau'n ehangach. Mae'n 
ddewis poblogaidd iawn, gyda thros 50% o fyfyrwyr y Bedwaredd Flwyddyn eleni yn dewis 
un o gyrsiau amrywiol y modiwl. Drwy'r broses o adolygu ac ailwerthuso'r cwrs BMus yn 
2016, nodwyd llwybrau newydd ar gyfer y modiwl Prosiect Galwedigaethol, sy'n galluogi 
myfyrwyr i arbenigo mewn Addysgu, Allgymorth neu Reoli Prosiect os ydyn nhw'n dymuno, 
gan gefnogi uchelgais gyrfa benodol a'u datblygiad er mwyn cyflawni hyn.   
   
Pan gyflwynwyd y modiwl dros ddegawd yn ôl, roedd yn gwrs ysgafn iawn, gyda pheth 
cymorth i adnabod meysydd o ddiddordeb a darparwyr lleoliad gwaith posibl, a pheth 
cyngor cyffredinol o ran y cydrannau asesu: cyflwyniad (gwerth 20 credyd) a chyflwyniad ac 
adroddiad (gwerth 40 credyd). Mae ein disgwyliadau a'n dyheadau ar gyfer y modiwl hwn, 
yn rhannol drwy ymateb i'w botensial i gael effaith ar fyfyrwyr unigol, wedi ein harwain i 
greu fframwaith cliriach ar gyfer y profiad, gan ymestyn y profiad dysgu y tu hwnt i'r 
gweithle.  
   
Drwy adolygu'r deunydd addysgu ar gyfer 2017-18, rydyn ni wedi cynnwys y canlynol yn y 
modiwl, ynghyd â'r gofyniad craidd o gael ymarfer myfyriol sy'n sail i'r holl brosiect:  
  

1. Dadansoddiadau SWOT cyn ac ar ôl y prosiect  
2. Datblygu ein canlyniadau dysgu a rolau/cyfrifoldebau pwrpasol  
3. Nodi sgiliau trosglwyddadwy allweddol  
4. Defnyddio techneg STARS i lywio'r drafodaeth am ddatblygu sgiliau  
5. Defnyddio targedau CAMPUS i gynllunio ar gyfer y dyfodol  

  
Mae'r gwaith sy'n cael ei wneud gan fyfyrwyr yn ystod y tri phwynt cyntaf hyn cyn y prosiect 
wedi arwain at lawer gwell ymgysylltiad gyda'r broses gyfan, ac wedi codi lefel y 
ddealltwriaeth am sgiliau trosglwyddadwy a enillir ac a ddatblygir yn sylweddol. Mae'r 
cyflwyniad i feysydd sy'n gyffredin mewn ceisiadau swydd (pwynt 2 a 4) yn helpu i egluro'r 
broses honno ac i rymuso'r myfyrwyr ar gyfer eu dyfodol. Drwy hynny, mae'r cyswllt â 
chyflogadwyedd yn cael ei danlinellu a'i wella, sy'n rhoi mynediad â chymorth i ystod o 
brofiadau sy'n sicrhau dysgu perthnasol a fydd yn parhau i gael effaith a dylanwad ar ôl 
graddio.  
   
Geiriau allweddol: Gyrfa, cyflogadwyedd, trosglwyddadwy, myfyrio, dysgu, seiliedig ar waith  
 
 
 
 
 
 



 

1400 – 1500      B3 
 
“Un llêf, pedwar llais”: Cyd-weithio a chyd-greu traws-sefydliadol 
Rhiannon Williams, Sera Moore Williams, Matthew Davies (CDC) 
 
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi gallu cynnig rhai adnoddau i Brifysgolion Cymru er 
mwyn iddynt elwa oddi wrth arbenigedd staff yn eu priod-bynciau yn y Gymraeg drwy gyd-
weithio.  Oherwydd hyn, bu modd i ni ym maes Theatr a Drama greu cyfleoedd addysgiadol 
unigryw a chyfoethog i’n myfyrwyr, a oedd yn golygu newid ar ofodau a strwythurau 
addysgu arferol y radd,  
 
Yn y papur hwn, byddwn yn trafod rhai o’r profiadau yr ydym yn cael wrth arwain a 
gweithredu  gweithgareddau cyd-weithredol drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Er 
enghraifft, mae’r modiwlau sgriptio, yn cael eu haddysgu drwy’r rhwydwaith fideo, gyda 
myfyrwyr o Brifysgolion Bangor ac Aberystwyth yn ymuno.  Mae hyn yn galluogi, yn aml, 
trafodaeth gyda dramodwyr gwâdd, sydd yn hygyrch i bawb, ac yn brofiad na fyddai yn 
bosib mewn un o’r gofodau hyn yn unig.  Credwn fod y gofod rhithiol hwn yn torri ar hualau 
daearyddol a chreu hunaniaeth grŵp i’r myfyrwyr yma sydd fel arfer yn y lleiafrif. 
Mae’r myfyrwyr hefyd yn cwrdd mewn digwyddiadau byw sawl gwaith y flwyddyn.  Mae hyn 
yn cynnwys Gwyl MAP (Myfyrwyr Arloesi Perfformio), sydd yn cael ei drefnu gyda ni i 
fyfyrwyr o Brifysgolion De Cymru, Aberystwyth, a’r Drindod Dewi Sant, er mwyn iddynt 
rannu eu gwaith ac i gymryd rhan mewn gweithdai.  Mae hyn yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr nid 
yn unig i gwrdd, ond i ddarganfod mwy am natur eu gwaith nhw eu hunain. 
Byddwn hefyd yn trafod yr heriau sydd yn dod o fod y sefydliad sydd yn arwain ar y 
ddarpariaeth hwn, o gyd-weithio gyda’r sefydliadau eraill yn ogystal a’r Coleg, ac o geisio 
cael adborth y myfyrwyr ar y digwyddiadau. 
 
Geiriau allweddol: Arbenigedd, cyfoethog, cydweithredol, lleiafrif, rhannu, anian 
 
** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Adeiladu Cymunedau Ymarfer o Staff  
Stacey Jenkins (CGBA) 
 
Caiff Cymunedau Ymarfer eu diffinio fel grwpiau o bobl sy'n rhannu pryder neu angerdd 
dros rywbeth maen nhw'n ei wneud a dysgu sut i'w wneud yn well wrth iddyn nhw 
ryngweithio'n rheolaidd (Lave a Wenger, 1991). Nod creu Cymunedau Ymarfer yw 
darganfod a rhannu arferion da oddi mewn i'r ysgol.   
 
Mewn digwyddiad Cymunedau Ymarfer diweddar gwelwyd staff academaidd a staff cymorth 
yn rhannu eu harferion addysgu a dysgu cyfredol sydd wedi bod yn allweddol i ddatblygu ac 
ymgysylltu â myfyrwyr. Ffocws y digwyddiad hwn oedd efelychu yn yr ysgol Nyrsio a 
Bydwreigiaeth. Mae'r digwyddiad nesaf wrthi'n cael ei drefnu ac mae llawer o aelodau o 
staff wedi dangos diddordeb mewn rhannu ymarfer, gydag un o'r themâu yn edrych ar 
ddatblygiadau o ran darparu damcaniaeth am anghenion iechyd cymhleth ar gyfer myfyrwyr 
nyrsio yn eu trydedd flwyddyn.   
 
Er mai dyddiau cynnar yw hi o ran datblygu'r Cymunedau Ymarfer, maent wedi bod yn 
ddefnyddiol er mwyn galluogi staff i rannu syniadau a datblygu ymarferion cyfredol. Mae'r 
Cymunedau Ymarfer yn ddatblygiad cyffrous, yn enwedig i Ysgol y Gwyddorau Gofal, gan ein 
bod yn y broses o ailysgrifennu'r cwricwlwm newydd i gyrraedd safonau newydd y Cyngor 
Nyrsio a Bydwreigiaeth. Rydyn ni bellach mewn sefyllfa dda i fod yn trafod, yn rhannu ac yn 
dathlu ymarferion rhagorol sydd gan yr ysgol. Rwy'n rhagweld y bydd y Cymunedau Ymarfer 
yn tyfu ac yn datblygu i fod yn elfen greiddiol o ymarfer gyda diddordeb a mewnbwn gan y 
gyfadran gyfan. Bydd yn gyfle i ni ddysgu gan ein gilydd, i ddatblygu ein hymarferion 
addysgeg ein hunain ac i ddod ynghyd fel cymuned i ddarparu'r safonau dysgu ac addysgu 
uchaf er budd ein dysgwyr.   
 
Geiriau allweddol: Cymunedau Ymarfer, datblygiad staff, addysgeg, ymarfer addysgeg, 
dysgu ac addysgu  
 
** 
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A oes cysylltiad rhwng adborth a marciau myfyrwyr?  
Aimee Ward (CDC) a Richard Ward (CCPG) 
 
Mae llawer wedi cael ei ysgrifennu am bwysigrwydd darparu adborth rheolaidd i fyfyrwyr, 
yn ogystal â sut mae ymgysylltiad myfyrwyr ag adborth yn gallu gwella dysgu'r myfyriwr; 
fodd bynnag, ychydig iawn o waith sydd wedi'i gyhoeddi am y cysylltiad rhwng adborth a 
marciau myfyrwyr ar lefel unigol neu lefel y cwrs. Os mai bwriad adborth yw gwella dysgu, 
efallai y gellir gweld hyn yn y marciau. Mae hyn yn arwyddocaol, gan mai marciau rhifiadol 
yn hytrach na chysyniad mwy cyffredinol o 'ddysgu' sy'n pennu canlyniad gradd y myfyriwr, 
a all effeithio ar eu rhagolygon am swyddi yn y dyfodol. Yn ail, mae hyn yn arwyddocaol i 
ddarlithwyr sy'n ymgymryd â'r gwaith llafurus o farcio aseiniadau a rhoi adborth, gan ei bod 
hi'n hanfodol bod yn hyderus yn effeithiolrwydd eich ymarfer eich hun. Yn y cyflwyniad 
poster hwn, byddaf yn creu cysylltiad rhwng adborth a marciau myfyrwyr drwy 
ddadansoddi'r taflenni adborth a ddarparwyd gennyf i'r myfyrwyr BA [Anrh] Cynllunio 
Cartref ar fodiwlau Astudiaethau cyd-destunol dros chwe blynedd, gan ddechrau gyda 
myfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf a dilyn eu taith i'r drydedd flwyddyn. Yn ystod y cyfnod hwn, 
fe ddilynais i'r meini prawf marcio a defnyddio'r un dull i roi adborth, felly mae modd 
defnyddio data o'r sampl hwn. Bydd dadansoddi'r data hwn yn ffordd o weld os/sut 
gwnaeth marciau myfyrwyr newid drwy gydol y cwrs, a bydd yn dangos patrymau neu 
newidiadau yn fy adborth i fyfyrwyr unigol, er mwyn pennu i ba raddau y gwnaeth adborth a 
gafodd ei roi i fyfyrwyr yn flaenorol hysbysu eu haseiniadau wedi hynny. Gellir defnyddio 
canfyddiadau'r astudiaeth hon wrth ddarparu adborth yn y dyfodol, yn ogystal ag wrth 
gynllunio asesiadau ffurfiannol a chyfansymiol. 
 
Geiriau allweddol: adborth, effaith ar farciau  
 
** 
 
Datblygu a rhannu dulliau o addysgu'n arloesol 
Dr Andy Thompson, Dr Tim John, Emma Chivers, Ian McKim (CBC) 
 
Yng Nghynhadledd Dysgu ac Addysgu'r Hydref, cytunodd uwch dîm rheoli'r Ysgol Dyniaethau 
a Gwyddorau Cymdeithasol ar raglen waith er mwyn cynnwys dealltwriaeth a rhannu 
ymarferion dysgu ac addysgu yn yr ystafell ddosbarth. 
Ers cynhadledd yr hydref, mae'r tîm wedi sefydlu ffocws dysgu ac addysgu yn yr Ysgol 
drwyddi draw gyda sgyrsiau, amcanion, a digwyddiadau ffurfiol ac anffurfiol.  Mae staff yr 
Ysgol wedi nodi dau amcan dysgu ac addysgu maen nhw am eu cyflawni dros y flwyddyn 
nesaf, rydyn ni wedi cynnal cynhadledd Ysgol lwyddiannus iawn ar asesu a llawer o 
gyfleoedd i ddangos a rhannu ymarfer yn anffurfiol. 
Bydd y papur yn rhannu safbwyntiau'r uwch dîm rheoli am y dull maen nhw wedi'i 
ddefnyddio i annog cydweithwyr yn yr Ysgol i fod yn rhan o'r rhaglen, gan gynnwys sut mae 
defnyddio dull sgaffaldwaith o ddeall addysgeg dysgu ac addysgu wedi galluogi'r holl staff i 
dderbyn dyheadau cytûn yr Ysgol. 
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Efelychu Efelychiad 
Steve Fisher (CDC) a Stuart Twigg (CGBA)  
  
Arddangos modelau ymarfer proffesiynol ar gyfer myfyrwyr Drama a Pherfformio, darparu 
sefyllfaoedd "chwarae rôl" i gleientiaid, yn benodol y cwrs gradd BSc Gwyddorau Heddlu, 
creu/ail-greu sefyllfaoedd 'profiad gwaith' sy'n dangos cydweithio rhwng cyfadrannau a 
gweithgarwch ymgysylltiad cyhoeddus.   
  
Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno ac yn trafod:  

 Gweithgareddau ymgysylltu allgyrsiol a gynhaliwyd dros y pedair blynedd ddiwethaf 
gyda myfyrwyr ar gyrsiau BA Anrhydedd Theatr a Drama, Perfformio a Chyfryngau a 
Chelfyddydau Perfformio ar y cyd â BSc Gwyddorau Heddlu   
 Buddion ychwanegol i'r myfyrwyr sy'n cymryd rhan drwy eu tystlythyron personol   
 Sut y bu i weithgarwch heb fod ar y cwricwlwm ysbrydoli gwaith cwrs a asesir y 
myfyrwyr.  
 Creu modiwl ar sail y gweithgaredd chwarae rôl.  
 Cyflwyno'n llwyddiannus i gleient adran glinigol yn y gwasanaeth iechyd.   
 Sefydlu ymarfer gwaith parhaus rhwng cyfadrannau sy'n galluogi myfyrwyr Drama i 
weithio ochr yn ochr â staff a myfyrwyr BSc Gwyddorau Heddlu wrth addysgu a chynnal 
asesiadau byw.   
  
Byddwn yn dangos bod y myfyrwyr perfformio wedi meithrin digon o hyder yn eu 
hymarfer proffesiynol i barhau i gymryd rhan yn y prosiect heb oruchwyliaeth gan 
arweinydd y cwrs (yn ystod cyfnod sylweddol ac annisgwyl o absenoldeb staff) a gafodd 
effaith sylweddol a chadarnhaol ar eu profiad myfyrwyr yn ogystal â charfan o fyfyrwyr 
mewn cyfadran arall.    
  

Chwarae Röl  
Fel actor a chyfarwyddwr proffesiynol, mae gan Steve Fisher hanes hir o gael ei gyflogi 
mewn gwaith 'chwarae rôl proffesiynol'; yn creu 'efelychiadau' sy'n galluogi sefydliadau i 
brofi ymgeiswyr ar gyfer dibenion hyfforddi, recriwtio neu arholi. Mae'r heddlu, y 
gwasanaeth iechyd, y diwydiant bancio a chyllid, canghennau o'r llywodraeth a diwydiant 
preifat yn defnyddio actorion mewn gwaith chwarae rôl mewn amrywiaeth o feysydd.   
Mae Stuart Twigg yn gyn-uwcharolygydd gyda Heddlu De Cymru a Choleg Staff yr Heddlu. 
Mae Stuart yn addysgu ar y cwrs gradd BSc Anrh. Gwyddorau Heddlu ac mae'n brofiadol 
iawn wrth ddefnyddio'r ystafell Efelychu Hydra.  
  
Bydd Steve Fisher a Stuart Twigg yn ail-greu rhai o'r gweithgareddau chwarae rôl mewn 
gweithdy, ynghyd â chael myfyrwyr o'r ddwy gyfadran i actio'u rolau efelychu gwreiddiol. 
Bydd y myfyrwyr hefyd yn trafod eu profiadau dysgu a'u hymgysylltiad cyffredinol gyda'r 
prosiect.  


