
Llwybrau Gwella Dysgu ac Addysgu
Mae’r ‘map tiwb’ yma’n rhoi amlinelliad o linynnau gwaith eang CELT ac yn nodi straeon effaith a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae modd cael rhagor o wybodaeth ac amlinelliad o weithdai yn http://celt.southwales.ac.uk neu drwy gysylltu â celt@southwales.ac.uk

Cyrsiau byr 
a addysgir

Prosiectau a 
arweinir gan CELT

Cymunedau 
Arbenigol

Cyhoeddi Digidol 
wedi’i Dargedu

Prosiectau sy’n 
 canolbwyntio ar SEP

Dangos a Rhannu 
(Seminarau a 
chynadleddau SEP)

Peilota prosiectau strategol 
e.e. Dadansoddi Dysgu 

Ymgysylltu â Dysgwyr 
e.e. Meetoo

Ymarfer Cynhwysol 
e.e. Blackboard Ally

Llythrennedd Digidol

Goruchwylio prosiectau 
PhD/Meistr

Systemau 
Dysgu Loop FindARoom

Sail i strategaeth/polisi 
(gwaith polisi, dyddiau 
cwrdd i ffwrdd gyda thema)

CELT yn ymgorffori’r model 
Prif Ganolfan a Lloerennau

Rhwydweithiau rôl benodol 
(e.e. Rhwydwaith Mentoriaid TSL)

Archwiliadol: 
Ysbrydoli 
Athrawon

Dadansoddi Dysgu

(Jisc)

Ymgysylltu â 
Myfyrwyr Panopto

Datblygiad sy’n 
benodol i rôl

Datblygiad 
Strategol

Seminarau penodol 
am bynciau/offer

Adnoddau
digidol

Gweithdai 
Pwrpasol Ymyraethau cymorth, 

bach, ad-hoc

Seilwaith cronfa 
ddata datblygu addysg

(CARA)

(Rhwydwaith TEA Cynghrair y Prifysgolion)

(ALT, SEDA)

Gwobrau Rhagoriaeth 
Unigolion mewn Dysgu, 
Addysgu ac Asesu 
(IELTA)

Gwobr ar y Cyd am 
Ragoriaeth mewn Addysgu 

(CATE)

Gwobrau’r Times 
Higher Education 

(THEA)

Gwobrau Rhagoriaeth 
Tîm mewn Dysgu, 
Addysgu ac Asesu 
(TELTA)

Cynllun 
Cymrodoriaethau 

Addysgu Cenedlaethol 
(NTFS)

AdvanceHE

Cyfoethogi dysgu trwy dechnoleg — Susan James, FCI
Fel yr Hyfforddwr Technegol ar gyfer Ffasiwn rydw i’n gweithio gyda grwpiau o fyfyrwyr 
sydd angen gweld yr un arddangosiadau ymarferol manwl. Cysylltais â phartner 
Cyfoethogi Dysgu trwy Dechnoleg y Gyfadran am gyngor ac roedd yr ateb yn syml. Pam 
ddim ffrydio’r arddangosiad yn fyw i’r dosbarth cyfan a’i lwytho ar Panopto er mwyn i 
fyfyrwyr ei wylio yn eu hamser eu hunain? Roedd yr adborth yn gadarnhaol ac roedd 
myfyrwyr yn ailwylio’r arddangosiad ac yn cael profiad dysgu gwell yn ystod yr 
arddangosiad diolch i’r ffrwd byw, sy’n golygu fy mod i’n gallu arddangos i lai o grwpiau 
mwy o faint.

Cwestiynu Rhagdybiaethau am Anabledd — Beth Pickard, FLSE
Fi yw Arweinydd y Cwrs BA (Anrh) Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig. Rydw i wedi bod 
yn addysgu ym maes AU ers 2014 ac eleni enillais Gymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol! 
Rwy’n frwd dros addysg gynhwysol ac rwy’n herio unigolion, cymunedau a’r Brifysgol i 
sylwi ar anabledd a chwestiynu eu rhagdybiaethau. Drwy greu cwrs oedd yn adlewyrchu 
fy ngweledigaeth, ro’n i’n gallu tracio’r effaith ar fyfyrwyr a staff addysgu. Defnyddiais 
seminarau SEP a Chynhadledd Haf PDC i arddangos fy ngwaith, profi syniadau newydd ac 
adeiladu rhwydweithiau er mwyn newid. Cyfunais i’r cyfan mewn cais llwyddiannus i’r 
SFHEA drwy TSL@PDC. Rwy’n awyddus i ddatblygu fy ngwaith a helpu eraill i gael 
cydnabyddiaeth am eu gwaith rhagorol.

Arbrofi gydag addysgu – Mohamed Mohamed, FCES
Rwy’n addysgu peirianneg fecanyddol ac awyrenegol yma ers dwy flynedd. Rwy'n 
mwynhau addysgu ond yn ei chael hi’n anodd cael ymateb weithiau gan y myfyrwyr felly 
ro’n i am wneud newidiadau. Roedd gen i rai syniadau ers seminarau SEP ond roedd hi’n 
anodd eu cyflwyno ar fy mhen fy hun. Fel rhan o brosiect LEEP: Dysgu Gweithredol, bues 
i a chydweithiwr yn gweithio ar brosiect o’r enw ‘Annog ymgysylltiad myfyrwyr mewn 
darlithoedd ffurfiol’. Sylweddolais fod y myfyrwyr yn datblygu, bod canlyniadau 
academaidd yn gwella a’u bod yn cael mwy o hwyl. Defnyddiais y damcaniaethau a’r 
syniadau a ddysgais drwy LEEP i wneud cais llwyddiannus am FHEA drwy TSL@PDC. Eleni 
rydw i am barhau â fy mhrosiect addysgu a'r gobaith yw ei rannu neu ei gyhoeddi.

Ymchwil yn sail i addysgu – Lauren Thomas, FBS
Fel rhan o’r Amgylcheddau Dysgu Trawsffurfiol cefais wahoddiad i gymryd rhan mewn 
astudiaeth ethnograffig i weld a fyddai newid dodrefn yr ystafell ddosbarth yn effeithio 
ar ryngweithio’r myfyrwyr. Fel rhan o’r astudiaeth roedd rhaid i mi recordio flogiau byr ac 
rwyf am wneud hyn gyda'r myfyrwyr hefyd. Arbrofais gyda gwahanol gynlluniau i’r 
ystafell ac ro’n i’n teimlo’n fwy hyderus yn paratoi gweithgareddau, e.e. gwaith grŵp yn 
seiliedig ar symud gan ddefnyddio’r byrddau ar y waliau. Daeth y myfyrwyr yn fwy 
hyderus ac yn fwy rhyngweithiol. Rwy’n gweld eisiau’r grŵp yn barod! Rwyf bellach yn 
cynllunio’n benodol sut bydd gwagle yn dylanwadu ar beth rwy’n ceisio’i ddysgu i’r 
myfyrwyr ac rwy’n gobeithio rhannu fy mhrofiadau gyda Chymuned Ymarfer TLS eleni.

Potensial Dadansoddi Dysgu – Clare Johnson, FCES
Fel Hyfforddwr Academaidd Personol, rwy'n cynnal cyfarfodydd tymhorol gyda llawer o 
fyfyrwyr. Mae’n rhaid i mi ddod i ddeall eu hymgysylltiad a’u cynnydd. Y llynedd, roedd yn 
rhaid i mi gasglu data o wahanol systemau. Roedd hyn yn anniben, yn cymryd amser ac 
yn ei gwneud hi’n anodd cymharu rhwng myfyrwyr. Clywais am system dangosfwrdd 
Dadansoddi Dysgu gan Data Explorer felly fe es i sesiwn hyfforddi. Bydd y dangosfwrdd 
yn hwyluso pethau i ni ac yn cadw’r wybodaeth i gyd mewn un lle. Roedd yn ddefnyddiol 
er mwyn gweld faint o ymgysylltiad oedd mewn cynnwys dysgu ar y Rhith-amgylchedd 
Dysgu, defnydd o lyfrgelloedd, presenoldeb ac yn benodol gwybodaeth am asesu. Rwy’n 
hyderus y bydd o fudd i reoli fy modiwlau a chynnig cymorth gwell i fyfyrwyr.
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Gweithgarwch CELT 2017/18 a 2018/19
2017/18 — Mae’r ffigurau a’r siartiau isod yn rhoi blas ar lwyddiannau a gweithgarwch mawr CELT yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf

2018/19 — Gweithgareddau CELT ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol

Yma, rydyn ni’n nodi manylion am rai o’n llinellau ar y tiwb 
gweithgarwch dros y ddalen. Yn seiliedig ar adborth ac 
awgrymiadau, mae eitemau sydd mewn italig yn newydd 
ar gyfer 2018/2019. Cysylltwch â’r tîm i drafod sut gallwn ni 
weithio gyda chi a’ch cydweithwyr.

Datblygiad Proffesiynol:

Cyrsiau byr a addysgir:
• LEEP: Dysgu Gweithredol;
• LEEP: Dysgu, Addysgu ac Asesu (Penodol i FCES);
• LEEP: Newid Addysgol (peilot);
• LEEP: Cyhoeddi (peilot);
• LEEP: Cymrodoriaeth;
• LEEP: TEL (wrthi’n cael ei ddatblygu).

Datblygiad yn benodol i’r rôl:
• Cyfrannu at y Dystysgrif Ôl-raddedig Dysgu ac Addysgu 

ym Maes Addysg Uwch (PgCLTHE);
• Cyfrannu at y cynllun Newydd i Addysgu mewn Addysg 

Uwch (peilot);
• Cyfrannu at Ddatblygu Rheolwyr Pwnc Academaidd; 
• Cyfrannu at Raglen Arweinwyr Cwrs;
• Datblygiad rôl ar gyfer:

 - Mentoriaid TSL@PDC;
 - Aseswyr TSL@PDC;
 - Mentoriaid PgCLTHE.

Gweithdai Pwrpasol: Ar gais ac yn ôl gallu i ddarparu 
adnoddau e.e.

• Hyrwyddo drwy lwybrau Dysgu, Addysgu ac Asesu;
• Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu;
• Asesu ac adborth mewn cyd-destun;
• TEL — ymarferol a damcaniaethol ar gyfer cyfadrannau 

a gwasanaethau proffesiynol ar gais.

Datblygiad Strategol:
• Cymorth cwrdd i ffwrdd LTEC/SEP;

• Cymorth yn seiliedig ar y pwnc, Ysgol a Chyfadran ar 
gyfer TEL — sy’n mewnbynnu i: Cynadleddau’r Gyfadran, 
dysgu dros ginio, diwrnodau datblygu’r gyfadran;

• TEL mewn Datblygu’r Cwricwlwm.

Ymyraethau byr, ad hoc:
• Cynefino Academaidd;
• Ymgyngoriadau datblygu academaidd 1:1 
• Cymorth partner TEL 1:1/grŵp (e-bost, ffôn, wyneb yn 

wyneb).

Gweithdai Datblygu Cwricwlwm drwy’r Brifysgol:
• Cyfres Hygrededd Academaidd;
• Ysgrifennu ar gyfer Dilysu’r Cwrs; 
• Cynhwysiant yn yr ystafell ddosbarth: UDL;
• Cynhwysiant yn yr ystafell ddosbarth: cefnogi myfyrwyr 

awtistig. 

Seminarau testunol/penodol am declynnau:
• Sut i wneud y mwyaf o...

 - Hanfodion Blackboard;
 - Defnyddio Blackboard yn Effeithiol;
 - Enyn diddordeb eich myfyrwyr gan ddefnyddio 

Panopto;
 - Asesu Cyfoedion gyda Turnitin;
 - Asesu ac Adborth gyda Turnitin a Grademark;
 - Defnyddio gridiau marcio a chyfeirebau;
 - Defnyddio Arolygon a Chwisiau;
 - Defnyddio Panopto i gefnogi gwaith asesu;
 - Asesu ac Adborth gyda theclyn Aseinio Blackboard.

• Gweminarau/sesiynau wyneb yn wyneb MeeToo;
• Dadansoddi Dysgu (DS: mae hwn yn symud i 

Wasanaethau Technoleg Gwybodaeth ym mis 
Tachwedd 2018).

12 cam TEL

Adnoddau digidol:
• Datblygu a churadu gwefan newydd ar y cyd rhwng 

CELT a TEACH gydag adnoddau i gefnogi rolau 
academaidd amrywiol PDC;

• Grŵp Cyhoeddi Digidol;
• Blog CELT/TEL.

Cydnabyddiaeth Unigol ac fel Tîm:

Cydnabyddiaeth Fframwaith Safonau Proffesiynol y 
Deyrnas Unedig:

• Gweithdai TSL@PDC;
• Encilion Ysgrifennu TSL@PDC;
• Gwneud cais i fod yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg 

Uwch nawr neu yn y dyfodol?

Cydnabyddiaeth Allanol:
• Sicrhau cydnabyddiaeth allanol am eich gweithdai 

cymorth dysgu/addysgu;
• Cynlluniau ysgrifennu a chynllunio trylwyr 1:1

Adeiladu Cymunedol a Rhannu:

Mewnol:

Seminarau SEP: pedwar thema ar gyfer 2018/19:
1. Creadigrwydd yn y cwricwlwm:

 - Canolbwyntio ar Briodoleddau Graddedigion;
 - Ffocysu ar ddysgu yn seiliedig ar waith;
 - Creadigrwydd wrth ddylunio;
 - Dull hyblyg o ddarparu.

2. Hyrwyddo dysgu gweithredol a chwilfrydedd:
 - Myfyrwyr fel partneriaid;
 - Cynhwysiant myfyrwyr a pherchnogaeth;
 - Gwneud dysgu’n weledol.

3. Colegoldeb staff;
4. Seminarau cinio TEL:

 - Cyfryngau Cymdeithasol;

 - Defnyddio Fideo (mini-gynhadledd);
 - Cyfres Weminar TEL.

Cynadleddau:
• Cynhadledd haf Dysgu ac Addysgu;
• Cynhadledd hydref;
• Cymorth ar gyfer cynadleddau/digwyddiadau pwrpasol 

lleol yn ôl gallu i ddarparu adnoddau;
• TEL@PDC (haf 2019);
• Mini-gynhadledd Cipio Darlithoedd.

Cymunedau o Arbenigedd:
• Efelychu (peilot).

Rhwydweithiau Penodol i’r Rôl:
• Rhwydwaith mentoriaid ac aseswyr TSL@PDC (peilot);
• Rhwydwaith Technolegwyr Dysgu.

Grŵp Darllen Dysgu ac Addysgu.

Allanol: 

Cara (y cyngor dros gynorthwyo academyddion sy’n 
ffoaduriaid): 

• Cyfraniadau gweminarau;
• Gweithdai Datblygu Sgiliau Academaidd.

Ymchwil Addysgeg:

Prosiectau CELT:
• Ysbrydoli Athrawon;
• Adolygiad Panopto;
• Strategaeth TEL;
• Darpariaeth cyfrwng Cymraeg;
• Cydweithio Trawswladol ar y Cwricwlwm.

Prosiectau sy’n canolbwyntio ar SEP:
• Prosiect Ymgysylltu â Myfyrwyr 1819

Goruchwylio myfyrwyr PhD a Meistr

Gweithgarwch Prosiectau a Seilwaith 
PDC:

Cynnal a datblygu:
• Systemau dysgu (DS: mae hwn yn symud i Wasanaethau 

Technoleg Gwybodaeth ym mis Tachwedd 2018); 
• LOOP (DS: mae hwn yn symud i Wasanaethau 

Technoleg Gwybodaeth ym mis Tachwedd 2018); 
• FindARoom;
• Seilwaith cronfa ddata datblygiad addysgol;
• Adolygu Systemau Dysgu;
• Cydymffurfiaeth achrediad TSL@PDC;
• Cymorth a dathlu dyfarniadau Mewnol ac Allanol.

Peilota prosiectau strategol:
• Dadansoddi Dysgu (DS: mae hwn yn symud i 

Wasanaethau Technoleg Gwybodaeth ym mis Tachwedd 
2018);

• Meetoo;
• Ymarfer Cynhwysol: Blackboard Ally;

Galwadau POB:
• Adolygu cymorth ar gyfer POB ar sail argymhellion 

gwerthusiad partner TEL.

Llythrennedd Digidol:
• Adolygu argymhellion yr adolygiad Llythrennedd 

Digidol i sicrhau eu bod yn gyfredol a’u gweithredu 
yn barhaus, yn benodol o ran cynhwysiant a chodi 
ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael;

• Hyfforddiant ar gyfer mentoriaid myfyrwyr wrth i 
gymorth digidol ddod yn rhan o’u rôl;

• Gweithdai a datblygiad staff sy’n canolbwyntio ar 
offerynnau JISC Insights;

• Gweithdai a datblygiad staff ar offerynnau TEL;
• Gwaith partner TEL.

Adeiladu Cymuned

Cydnabyddiaeth Unigol ac fel Tîm

Ymchwil Addysgeg

Prosiectau a Seilwaith PDC
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Gweithgarwch CELT (17/18) fesul edefyn
(nifer y rhyngweithiadau â staff )

Manylion yr edefyn Datblygiad Proffesiynol
(nifer y rhyngweithiadau â staff )

Digwyddiadau CELT fesul campws Pobl sy’n cael cymorth gan CELT, fesul campws


