
 

 

 

Rhith-amgylchedd Dysgu  

Disgwyliadau Sylfaenol ar gyfer y Cwrs a'r Modiwl 

 

Mae'r ddogfen yma'n nodi disgwyliadau'r Brifysgol o ran yr isafswm o wybodaeth y 

gall myfyriwr ddisgwyl ei chael yn y Rhith-amgylchedd Dysgu (ar lefel y Cwrs a'r 

Modiwl). Mae'n sicrhau dull gwell o weithredu, gan hwyluso gwell cymorth a sicrhau 

profiad mwy cyson i ddefnyddwyr, a dylid darllen y ddogfen ar y cyd â'r 'Canllawiau i 

Staff', DEAL Prifysgol De Cymru a deunyddiau cymorth ar-lein. 
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Disgwyliadau o ran Gofynion Sylfaenol y Brifysgol   

Mae'r ddogfen wedi'i rhannu'n dair adran. Mae'r adran gyntaf yn ymwneud â lleoli'r 

disgwyliadau yng nghyd-destun DEAL Prifysgol De Cymru, mae'r ail adran yn 

ymwneud â chynnwys Trefniadaeth y Cwrs a'r drydedd adran yn ymwneud â 

chynnwys Modiwlau. 

1. DEAL Prifysgol De Cymru 

Mae DEAL (Dysgu Gweithredol wedi'i Alluogi'n Ddigidol) PDC yn cynnig sylfaen 

darpariaeth gyson i'n holl ddysgwyr, lle bynnag a sut bynnag maen nhw'n astudio 

gyda ni, er mwyn rheoli disgwyliadau. Bydd canllawiau a Fframwaith Gweithredu 

DEAL PDC yn helpu staff i adolygu eu darpariaeth ym mis Medi 2020 yng nghyd-

destun yr Egwyddorion. Bydd ystod o adnoddau a chefnogaeth yn cyd-fynd â'i 

weithredu. Mae DEAL wedi'i seilio ar yr agenda a gynlluniwyd i weithredu 

Strategaeth 2030 PDC, ac yn cefnogi ei dull gweithredu. 

Mae DEAL PDC wedi'i seilio ar yr egwyddorion canlynol ar gyfer dysgu hygyrch a 

chynhwysol mewn cyd-destun dysgu wedi'i alluogi'n ddigidol. Bydd DEAL PDC yn 

cyflawni'r canlynol:  

1. Meithrin cymunedau dysgu cymdeithasol;  

2. Hwyluso chwilfrydedd yn hytrach na rhoi cyfarwyddyd yn ystod 

rhyngweithiadau Dysgwr/Tiwtor;  
3. Darparu deunydd digidol addysgiadol sy'n gynhwysol, yn hygyrch, ac y gellir 

cael mynediad ato mewn modd hyblyg, ac sy'n meithrin dealltwriaeth ac 

ymgysylltiad;  
4. Cefnogi rhyngweithiadau personol o ansawdd gyda staff academaidd a 

gwasanaethau proffesiynol;  

5. Cynnig cyfleoedd dysgu gweithredol sy'n heriol i lefel briodol, yn unigol a gyda 

chyfoedion;  
6. Ymateb i'n dysgwyr a'n hethos o 'Fyfyrwyr fel partneriaid';  

7. Dysgu drwy ddull sgaffald a sicrhau bod cynnydd yn weladwy i ddysgwyr wrth 

iddyn nhw ddatblygu;  
8. Sicrhau mynediad at wasanaethau cymorth ar-lein o ansawdd uchel. 

Mae'r holl wybodaeth allweddol am y Cyrsiau a'r Modiwlau a welir isod wedi'i 

chysylltu â'r egwyddorion a restrir uchod. 

Cyfeiriwch at dudalennau DEAL PDC ar Connect i gael rhagor o wybodaeth. 

 

 

https://universityofsouthwales.sharepoint.com/sites/staff/sitepages/en-gb/the-usw-deal---digitally-enabled-active-learning-(en).aspx


 

 

 

2. Trefniadaeth Cwrs 

Dylid darllen y disgwyliadau yma ar y cyd â Chanllawiau'r Brifysgol ar gyhoeddi 

Llawlyfr Cwrs i Fyfyrwyr a'r rhestr wirio Arweinwyr y Cwrs ar greu Trefniadaeth Cwrs. 

Mae canllawiau ychwanegol ar gael ar Blackboard. 

Mae Glasbrint Academaidd y Brifysgol, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2015, yn tynnu 

sylw at yr angen i fyfyrwyr deimlo bod ganddynt gydberthynas â'u cwrs ac i sicrhau 

bod ganddynt hunaniaeth fel rhan o'u carfan ac fel rhan o'u cwrs. Mae Gweithgor 

Llawlyfr y Myfyrwyr hefyd wedi nodi anghysondebau yn y ffordd mae gwybodaeth am 

gyrsiau yn cael ei chyflwyno i fyfyrwyr.  

Dylai pob trefniadaeth cwrs ar Blackboard ddarparu'r wybodaeth ganlynol i fyfyrwyr, 

wedi'i chyflwyno mewn modd clir a chyson. Lle bo'n briodol, dylid ystyried darparu'r 

wybodaeth mewn dewis o fformatau er mwyn ei gwneud yn haws gweld neu 

argraffu'r wybodaeth: 

• Gwybodaeth am y cwrs fel y'i hamlinellir mewn dogfennau cwrs sydd wedi'u 

dilysu (Egwyddorion DEAL: 1-8); 
• Gwybodaeth am fodiwlau'r Cwrs fel y'i hamlinellir mewn dogfennau cwrs sydd 

wedi'u dilysu (Egwyddorion DEAL: 1-8); 

• Dolen at Lawlyfr y Cwrs (Egwyddorion DEAL: 1-8); 

• Cyflwyniad fideo wedi'i recordio ymlaen llaw sy'n croesawu dysgwyr 

(newydd?) i'r cwrs ac yn cyflwyno'ch hun, er mwyn i ddysgwyr allu ei wylio 

ymlaen llaw. (Egwyddorion DEAL: 1, 2, 3, 4, 7) 

• Gwybodaeth am Gynrychiolwyr y Cwrs; (Egwyddorion DEAL: 1, 4, 8); 

• Gwybodaeth am Dîm y Cwrs (Egwyddorion DEAL: 1, 4, 8); 

• Ymateb i adborth gan fyfyrwyr am y cwrs (Egwyddorion DEAL: 6); 

• Gwybodaeth am Arholwyr Allanol (Egwyddorion DEAL: 4, 6, 8); 

• Cyfathrebu ar Lefel y Cwrs i gynnwys Cyhoeddiadau, fforwm drafod ar lefel y 

Cwrs, e-bost a Blackboard Collaborate (Egwyddorion DEAL: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Modiwlau 

Dylai pob modiwl ddarparu'r wybodaeth ganlynol i fyfyrwyr, wedi'i chyflwyno mewn 

modd clir gyda chysondeb o ran cynllun a dyluniad (lle bo'n briodol):  

Gwybodaeth Weinyddol:  

• Enw(au) a manylion cyswllt ar gyfer y tîm addysgu (Egwyddorion DEAL: 1, 2, 3, 4, 

7) 

• Cyflwyniad fideo wedi'i recordio ymlaen llaw yn croesawu dysgwyr i'r modiwl 

ac yn cyflwyno'ch hun, er mwyn i ddysgwyr allu ei wylio ymlaen llaw. 
(Egwyddorion DEAL: 1, 2, 3, 4, 7) 

• Disgrifiad o'r modiwl (Egwyddorion DEAL: 5, 7); 

• Math o Asesiad (Egwyddorion DEAL: 5, 7); 

• Ble i fynd i gael cymorth (sgiliau astudio/nad ydynt yn academaidd); 
(Egwyddorion DEAL: 4, 8) 

• Dolenni at reoliadau myfyrwyr perthnasol a gwybodaeth briodol (hynny yw, 

uniondeb academaidd/cyfryngau cymdeithasol) (Egwyddorion DEAL: 4, 8) 

Gwybodaeth am Ddysgu ac Addysgu  

Profiad dysgu mewn modiwl i gynnwys: 

• Atodlen gyflawni – crynodeb o'r gweithgareddau dysgu ac addysgu fesul 

wythnos neu bwnc (Egwyddorion DEAL: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

• Deunyddiau dysgu cyfredol (gan gynnwys gweithgareddau cydamserol ac 

anghydamserol) sy'n cynnwys deunydd digidol addysgiadol sy'n hygyrch a 

chynhwysol (e.e. Fideos, Podlediadau ac ati) (Egwyddorion DEAL: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7); 

• Rhestr Ddarllen Ar-lein i gynnwys adnoddau gofynnol ac awgrymedig, gan 

gynnwys e-adnoddau (Egwyddorion DEAL: 3, 5, 7, 8); 

• Gwybodaeth Asesu ac Adborth fel y'i nodir ar yr Asesiad (Egwyddorion DEAL: 2, 

3, 4, 5, 6, 7); 

• Tudalen Flaen (lle bo'n briodol) a chanllawiau Adborth (Egwyddor DEAL: 7); 

• Dolenni at gynnwys rhyngweithiol fel blogiau, wicis ac offer cydweithredol 

arall, hynny yw, Fforwm Trafod y Modiwl, Collaborate, Panopto, Vevo 

(Egwyddorion DEAL: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

• Gwerthusiad o'r Modiwl (LOOP) (Egwyddor DEAL: 6).  

 

Parhad Busnes  

• Dylid uwchlwytho cynnwys addysgu ymlaen llaw fel y gall myfyrwyr barhau i 

astudio oddi ar y campws. Cytunir y dylid uwchlwytho gwerth o leiaf tair 

wythnos o gynnwys a deunyddiau dysgu. 


