
These qualifications provide 
opportunities for those who are 
intrigued and motivated by the arts  
to explore, develop and test their 
creativity within a structure that  
will provide a sound base of skills  
and knowledge, while enhancing self-
confidence and revealing the potential 
career demands and opportunities 
within the sector. They draw upon 
established approaches to teaching, 
learning and assessment that are 
successfully proven to appeal to and 
engage students seeking practical 
study over a more academic route.
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Ffrâm
 

gyfeirio

Bydd strwythur y cymhwyster 
yn darparu sylfaen o sgiliau a 
gwybodaeth, bydd yn gwella 
hunanhyder, ac yn rhoi 
dealltwriaeth o ofynion 
gyrfaoedd a chyfleoedd ym 
meysydd cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Nid oes cyfyngiad ar yr amser y 
gellir ei dreulio yn ennill y 
cymwysterau cyfunedig, ond 
bydd dros gyfnod o flwyddyn fel 
arfer, ac mae’n debyg o apelio 
at y sawl sy’n dymuno cwblhau 
cyfnod o astudiaethau ymarferol 
fel dewis yn lle llwybr 
astudiaethau mwy academaidd.  
Bydd strwythur y Diploma, sydd 
ag unedau wedi’u cysylltu i 
sicrhau cydlyniad, yn caniatáu i 
ddysgwyr ddatblygu sgiliau 
ymarferol a dealltwriaeth 
ehangach trwy broses o 
ailadrodd a chadarnhau, ynghyd 
ag arferion gwaith effeithiol a 
fydd yn cynorthwyo 
creadigrwydd ar draws ystod o 
weithgareddau ysgogol a heriol 
ym maes cerddoriaeth a’r 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. I hwyluso’r pontio 
rhwng lefelau’r astudio, mae’r 
cymhwyster yn ymgorffori 
unedau ar Lefelau 1 a 2.  Gellir 
cyflawni’r uned olaf ar Lefel 1 
neu Lefel 2, ac i’w chyflawni 
mae angen i’r dysgwr ddangos 
y gall ddefnyddio ei wybodaeth, 
ei sgiliau a’i ddealltwriaeth i 
gyflawni aseiniad yn 
llwyddiannus sy’n gofyn mwy o 
ymroddiad ac a fydd yn ei 
baratoi at astudiaethau ar lefel 
uwch.

1.1                                                  
Diffiniad a nodweddion
Lluniwyd Dyfarniad Lefel 1 UAL 
Awarding Body mewn 
Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu i gynnig 
cyfle i’r sawl a allai fod â diddordeb 
mewn cerddoriaeth a’r celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu i archwilio 
rhai o’r deunyddiau, y dulliau a’r 
prosesau sy’n ategu llawer o 
weithgareddau ym maes 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, a 
chychwyn datblygu rhywfaint o 
sgiliau cysylltiedig.  Mae strwythur 
y cymhwyster yn darparu 
cyflwyniad cysylltiedig i’r cyd-
destun eang y lleolir gweithgarwch 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu ynddo.  
Bwriedir y bydd y profiad 
cychwynnol hwn o weithgarwch 
ym maes cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu yn cynnig dull cynnar 
i’r dysgwr fesur ei ymroddiad a’i 
ddiddordeb yn y pwnc a’i allu i 
gynnal archwiliad canolbwyntiedig 
o’r sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth sy’n ofynnol i wneud 
cynnydd ym maes addysg 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. Nid oes 
cyfyngiad ar yr amser y gellir ei 
dreulio yn ennill y cymhwyster, ond 
bydd dros gyfnod o 3-5 wythnos 
fel arfer.  Gellir defnyddio’r 
Dyfarniad mewn Cerddoriaeth a 
Chelfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu fel rhagarweiniad i’r 
Diploma Lefel 1.

Lluniwyd y Diploma Lefel 1 mewn 
Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu i 
ychwanegu at y sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
ddatblygir trwy gyfrwng y 
Dyfarniad a chynnig cyfle i 
archwilio a datblygu creadigrwydd 
ac i’w roi ar brawf.

1.2  
Nodau
Bydd y Dyfarniad a’r Diploma 
Lefel 1 mewn Cerddoriaeth a’r 
Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu yn rhoi cyflwyniad i 
bobl ifanc i gerddoriaeth a’r 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu ac yn caniatáu i’r 
dysgwr ail-ymgysylltu ag 
addysg a datblygu’r wybodaeth, 
y sgiliau a’r ddealltwriaeth sy’n 
ofynnol i fynd ymlaen i addysg 
bellach neu gyflogaeth o fewn y 
diwydiannau creadigol.

Bydd y cymwysterau yn galluogi 
dysgwyr i wneud y canlynol:
1.  Cael cyflwyniad i’r offer 

a’r prosesau a ddefnyddir 
ym maes cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, a’r sgiliau sy’n 
ofynnol i gofnodi a mynegi 
syniadau

2.  Bod yn ymwybodol o sut 
defnyddir ymchwil gyd-

 destunol i ategu gweithgared 
 dau creadigol
3.  Cael cyflwyniad i’r sgiliau cy-

fathrebu a ddefnyddir i ategu 
gweithgareddau creadigol 
a datblygu dealltwriaeth o’r 
cyfraniad a wneir gan sgiliau 
cyfathrebu at lywio a datblygu 
syniadau

4.  Defnyddio sgiliau, gwybod- 
aeth a dealltwriaeth a ddat-
blygwyd eisoes i archwilio a 
datrys problemau creadigol

5. Amlygu cryfderau personol   
    ym maes cerddoriaeth a   
 chelfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu a defnyddio’r  
    wybodaeth, y ddealltwriaeth  
    a’r sgiliau a ddatblygwyd  
    mewn unedau blaenorol.
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1.3 Strwythur y cymwysterau

Dyfarniad mewn Cerddoriaeth a’r Celfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu 
 
Unedau gorfodol i’w cyflawni: 2 
Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC): 90 
Cyfanswm Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): 60 
Cyfanswm Credydau: 9

Uned 1 Cyflwyniad i gerddoriaeth 
 a chelfyddydau perfformio 
 a chynhyrchu
 
Uned 2 Cyflwyniad i ymchwil ar  
               gyfer cerddoriaeth a 
 chelfyddydau perfformio 
 a chynhyrchu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mae’r Dyfarniad Lefel 1 mewn Cerddoriaeth, Perfformio a 
Chelfyddydau Cynhyrchu yn cynnwys dwy uned orfodol.

 

Diploma mewn Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu 
 
Unedau gorfodol i’w cyflawni: 6 
Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC): 720 
Cyfanswm Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): 400 
Cyfanswm Credydau: 72

Mae’n rhaid i fyfyrwyr gwblhau Unedau 1 a 2 y Dyfarniad yn 
ogystal ag Unedau 3-5 ac Uned 6 neu Uned 7. 

Uned 3  Cyfathrebu â chynulleidfa ar 
 gyfer cerddoriaeth a 
 chelfyddydau perfformio
 
Uned 4  Datblygu cynhyrchiad ar gyfer 
 cerddoriaeth a chelfyddydau 
 perfformio

Uned 5  Datblygu perfformiad ar gyfer 
 cerddoriaeth a chelfyddydau 
 perfformio

Rhaid i fyfyrwyr gyflawni’r uned Lefel 1 neu’r uned Lefel 2 isod:

 
Uned 6  Prosiect cerddoriaeth a  

chelfyddydau perfformio a  
chynhyrchu

Uned 7   Prosiect cerddoriaeth a 
  chelfyddydau perfformio a 
  chynhyrchu

Mae’r Diploma Lefel 1 mewn Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu yn cwmpasu pum uned orfodol ac un 
o ddwy uned ddewisol.
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Lefel 1
60 ODA, CAU 90 
Credydau: 9

Lefel 1
80 ODA, CAU 120
Credydau: 12 

Lefel 1
80 ODA, CAU 120
Credydau: 12

Lefel 1
120 ODA, CAU 300
Credydau: 30 

Lefel 2
120 ODA, CAU 300
Credydau: 30 

Lefel 1
20 ODA, CAU 30 
Credydau: 3

Lefel 1
40 ODA, CAU 60
Credydau: 6

CAC: Cyfanswm Amser y Cymhwyster 
CAU: Cyfanswm Amser yr Uned 
ODA: Oriau Dysgu dan Arweiniad    
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  Uned 1 — Cyflwyniad i ger-
 ddoriaeth a chelfyddydau per- 
 fformio a chynhyrchu     
 Bydd yr uned hon yn rhoi   
 cyflwyniad i’r myfyriwr i’r elfen- 
 nau allweddol sy’n datblygu ac  
 yn ategu gweithgaredd ym maes  
 cerddoriaeth a chelfyddydau  
 perfformio a chynhyrchu.
  Uned 2 — Cyflwyniad i ymchwil 

ar gyfer cerddoriaeth a chelfy-
ddydau perfformio a chynhyrchu  

 Bydd yr uned hon yn datblygu  
 ymwybyddiaeth y myfyriwr o  
 sut defnyddir ymchwil i ategu  
 gweithgareddau creadigol.

Diploma Lefel 1
Bydd myfyrwyr sy’n dilyn y 
Diploma Lefel 1 mewn 
Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu eisoes 
wedi cwblhau’r ddwy uned orfodol 
yn y Dyfarniad Lefel 1 mewn 
Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu. Yn 
ychwanegol, bydd myfyrwyr yn 
cwblhau pedair uned sy’n rhan o’r 
Diploma.  Bydd unedau yn 
amrywio o ran eu hyd ac, yn achos 
rhai dysgwyr, o ran eu lefel, i 
sicrhau bod y cymhwyster yn 
cynnig profiad ysgogol a 
chefnogol.

Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio aseiniadau a 
fydd yn darparu’r profiadau dysgu 
sy’n ofynnol i alluogi myfyrwyr i 
gyflawni’r meini prawf asesu.  Mae 
gan y Ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau a’r 
gweithgareddau penodol ym maes 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu y gofynnir 
i fyfyrwyr gyfranogi ynddynt. Dylai 
pob aseiniad adlewyrchu 
pwysigrwydd cyfathrebu llafar ac 
ysgrifenedig fel rhywbeth sy’n rhan 
annatod o unrhyw weithgareddau 
ym maes cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

1.4 
Sylwadau ynghylch 
strwythur y cymwysterau
Dyfarniad Lefel 1
Bwriedir y caiff Dyfarniad Lefel 1 
UAL mewn Cerddoriaeth a 
Chelfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu ei ddefnyddio fel 
rhagarweiniad i Ddiploma Lefel 1 
UAL mewn Cerddoriaeth a 
Chelfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu gan gynnig dull 
cynnar i’r dysgwr a’r Ganolfan 
fesur diddordeb y dysgwr yn y 
pwnc, ynghyd â’i ymrwymiad 
iddo. Darperir y cymhwyster trwy 
ddwy uned gysylltiedig sy’n 
cynnig profiad ysgogol a 
chefnogol. 

Bydd Unedau 1 a 2, y dylid eu 
cysylltu i lunio patrwm cydlynol o 
addysgu a dysgu, yn rhoi 
cyflwyniad i’r dysgwr i’r sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth sy’n 
ofynnol i archwilio, gwella a 
chynnal ei ddatblygiad creadigol 
a phennu safon y bydd gweddill y 
dysgu yn datblygu ohono.  Dylai 
canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio aseiniadau a 
fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini prawf 
asesu. Mae gan y Ganolfan hawl i 
ddewis hyd a chymhlethdod yr 
aseiniadau a’r gweithgareddau 
penodol ym maes cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu y gofynnir i fyfyrwyr 
gyfranogi ynddynt. Dylai pob 
aseiniad adlewyrchu 
pwysigrwydd cyfathrebu llafar ac 
ysgrifenedig fel rhywbeth sy’n 
rhan annatod o unrhyw 
weithgareddau ym maes 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.

Bydd Uned 3 yn rhoi cyflwyniad i 
ddysgwyr i bwysigrwydd 
cyfathrebu â chynulleidfa.  Yn yr 
uned hon, bydd angen i’r dysgwr 
ddangos dealltwriaeth o’r 
gynulleidfa o ran ei syniadau a’r 
sgiliau sy’n ofynnol i gyflwyno’r 
syniadau hynny yn effeithiol.
  Uned 3 — Cyfathrebu â 

chynulleidfa ar gyfer 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio  

 Bydd yr uned hon yn rhoi   
 cyflwyniad i fyfyrwyr i’r sgiliau  
 a ddefnyddir i gyfathrebu   
 gweithgaredd celfyddydau  
 perfformio i gynulleidfa.
 
Bydd Unedau 4-5 yn rhoi cyfle 
mwy canolbwyntiedig i’r dysgwr 
archwilio gweithgareddau ym 
meysydd cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. Gellir cysylltu’r 
unedau hyn er mwyn atgyfnerthu 
dealltwriaeth dysgwyr o natur 
ryng-gysylltiedig y disgyblaethau.
   Uned 4 — Datblygu 

cynhyrchiad ar gyfer 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio 

 Bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i  
 fyfyrwyr ddefnyddio’r sgiliau, y  
 wybodaeth a’r ddealltwriaeth a  
 ddatblygwyd eisoes i archwilio,  
 cefnogi, datblygu, cynllunio a  
 hyrwyddo cynhyrchiad.
  Uned 5 — Datblygu 

perfformiad ar gyfer 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio 

 Bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i  
 fyfyrwyr ddefnyddio’r sgiliau, y  
 wybodaeth a’r ddealltwriaeth a  
 ddatblygwyd eisoes i archwilio,  
 datblygu a chynllunio   
 gweithgaredd yn y celfyddydau  
 perfformio.

Ffrâm
 

gyfeirio
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Bydd Uned 6 neu 7, Prosiect 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, sef 
unedau crynodol y cymhw-
yster, yn rhoi cyfle i ddysgwyr 
amlygu’r sgiliau, y wybodaeth 
a’r ddealltwriaeth a ddatblyg-
wyd yn ystod y cwrs. Bydd 
yr unedau yn annog adfyfyrio 
personol ynghylch y cynnydd a 
wnaed ac yn galluogi’r dysgwyr 
i amlygu’r sgiliau galwedigaethol 
sy’n ofynnol i symud ymlaen o 
fewn addysg bellach.  Caiff yr 
unedau hyn eu graddio.
  Uned 6 — Prosiect cerddor-

iaeth a chelfyddydau perf-
formio a chynhyrchu ar Lefel 
1 

 I gyflawni’r prosiect, bydd  
 yn ofynnol i fyfyrwyr amlygu  
 cryfderau personol ym maes  
 cerddoriaeth a chelfyddydau  
 perfformio a chynhyrchu   
 a defnyddio’r wybodaeth,   
 y ddealltwriaeth a’r sgiliau a  
 ddatblygwyd mewn unedau  
 blaenorol. Disgwylir y
 byddant yn cymryd rhywfaint
 o berchnogaeth o’u dysgu,
 a thrwy broses o drafod a
 gwerthuso, yn mynegi eu
 cymhwysedd technegol a’u
 creadigrwydd yn unigol.
  Uned 7 — Prosiect cerddor-

iaeth a chelfyddydau perf-
formio a chynhyrchu ar Lefel 
2 

 I gyflawni’r prosiect, bydd  
 yn ofynnol i fyfyrwyr amlygu  
 cryfderau personol ym maes  
 cerddoriaeth a chelfyddydau  
 perfformio a chynhyrchu   
 a defnyddio’r wybodaeth,  
 y ddealltwriaeth a’r sgiliau  
 a ddatblygwyd mewn unedau 
 blaenorol ond bydd lefel 
 yr her yn uwch.  Disgwylir y
 byddant yn cymryd rhywfaint
 o berchnogaeth o’u dysgu,
 a thrwy broses o drafod
 a gwerthuso, yn mynegi eu
 cymhwysedd technegol a’u 
 creadigrwydd yn unigol.

1.6  
Ymsefydlu
Dylai canolfannau ymsefydlu 
dysgwyr er mwyn sicrhau y 
gwneir y canlynol:
  Darparu llawlyfr y cwrs ac 

unrhyw ddeunydd ategol arall 
i hwyluso dysgu effeithiol

  Cadarnhau trefniadau 
amserlennu

  Darparu systemau tiwtorialau 
academaidd

  Nodi anghenion o ran 
cymorth i ddysgu a darparu 
hynny fel y bo’n briodol

  Egluro strwythurau’r cwrs 
a gofynion asesu yn achos 
asesu mewnol a safoni allanol 

  Egluro rheoliadau a gweith-
drefnau iechyd a diogelwch.

1.5  
Derbyn myfyrwyr
Mae UAL Awarding Body yn 
disgwyl i Ganolfannau recriwtio 
gyda gonestrwydd ac ar sail 
gallu disgwyliedig dysgwyr i 
lwyddo i gyflawni gofynion uned 
neu unedau unigol neu’r 
cymhwyster llawn.

Nid oes gofynion penodol ar 
gyfer y cymhwyster hwn o ran y 
dysgu blaenorol a argymhellir.
 
Rhaid i’r Ganolfan roi cyfleoedd 
i fyfyrwyr ailsefyll Saesneg a 
Mathemateg.

Bydd yn ofynnol i’r rhan fwyaf o 
fyfyrwyr gael clyweliad i 
gadarnhau eu diddordeb yn y 
pwnc.

Ffrâm
 

gyfeirio
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1.7  
Cynllunio’r rhaglen 
Mae UAL Awarding Body yn 
cefnogi dulliau arloesol o lunio 
a darparu rhaglenni o fewn cyd-
destun eang nodau’r cymhwyster 
a’i ganlyniadau dysgu a’i feini 
prawf asesu.  Felly, gellir defnyddio 
amrywiaeth o ddulliau i ddarparu’r 
rhaglen.  Ysgrifennwyd y 
cymhwyster i ategu amrywiaeth o 
ddewisiadau darparu.  Mae’r wyth 
uned yn canolbwyntio ar brosesau 
ac egwyddorion sylfaenol, ac 
maent yn benodol yn osgoi manylu 
ar gyd-destunau y dylid darparu’r 
rhaglen o’u mewn.

Er mai bwriad y cymhwyster yw 
rhoi mynediad i amrywiaeth o 
ddisgyblaethau i fyfyrwyr, mae’n 
gwbl bosibl y gallai modelau 
darparu mwy arbenigol gael eu 
defnyddio i ategu datblygiad 
myfyrwyr sy’n cychwyn y cwrs â 
dealltwriaeth eglurach o’r 
disgyblaethau y maent yn dymuno 
gweithio ynddynt.  Felly, gallai’r 
ddarpariaeth ddigwydd yng 
nghyd-destun maes arbenigol 
penodol ym maes cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Fodd bynnag, dylai’r ddarpariaeth 
fod yn gydlynol ac yn integredig, 
gan roi ffocws cynyddol ar y 
berthynas rhwng datblygiad 
gwaith myfyrwyr a’r dewisiadau a 
wneir ganddynt.  Wrth i’r rhaglen 
symud yn ei blaen, bydd yn rhaid i 
ddysgwyr allu dangos eu bod yn 
llwyddo i ddysgu ac arsylwi ac yn 
cael profiad ymarferol o 
gerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, ynghyd â 
gallu cynyddol i adfyfyrio ynghylch 

eu profiadau i baratoi at gamau 
nesaf eu datblygiad proffesiynol.

Dylai dysgwyr fod yn datblygu 
sylfaen o sgiliau ymarferol trwy’r 
adeg ynghyd â dealltwriaeth o’r 
berthynas rhwng datblygiad eu 
syniadau a’u gwaith a’r 
penderfyniadau a wneir 
ganddynt ynghylch dilyniant yn 
y dyfodol.  Dylai canolfannau 
sy’n cynllunio i ddarparu’r 
cymhwyster ddod yn gyfarwydd 
â manylebau’r wyth uned unigol 
a’r deunydd ategol, yn cynnwys:
 Nodau unedau
 Canlyniadau dysgu unedau 
 Meini prawf asesu unedau
 Cynnwys dangosol unedau 
  Strategaethau addysgu a 

gweithgareddau dysgu 
unedau

  Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

  Adnoddau gofynnol 
 Meini prawf graddio.

Ni fydd disgwyl i bob Canolfan 
sy’n darparu’r Dyfarniad a’r 
Diploma Lefel 1 mewn 
Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu 
ddarparu rhaglen sydd yn union 
yr un fath, ond bydd yn ofynnol 
iddynt gwmpasu’r un 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu a sicrhau dilyniant 
cydlynol (patrymau addysgu, 

dysgu ac asesu sy’n barhaus, yn 
rhyngweithiol ac wedi’u 
hintegreiddio) yn hytrach na dull 
gweithredu tameidiog ar draws 
disgyblaethau amrywiol.  
Rhagwelir y bydd Canolfannau yn 
darparu adnoddau dysgu o fewn 
meysydd perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth, 
celfyddydau perfformio, dawns, 
theatr, theatr dechnegol ac ati.

Ni fwriedir i’r rhestr hon fod yn 
hollgynhwysol, ond yn ganllaw i’r 
meysydd gweithgarwch 
cyffredinol a fydd yn cyflawni 
nodau’r cymwysterau. Mae UAL 
Awarding Body yn cefnogi dulliau 
arloesol o lunio a darparu 
rhaglenni o fewn cyd-destun 
eang nodau’r cymhwyster a’i 
ganlyniadau dysgu a’i feini prawf 
asesu. Felly, gellir defnyddio 
amrywiaeth o ffyrdd i ddarparu’r 
rhaglen.

Ffrâm
 

gyfeirio
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1.8  
Sgiliau Gweithredol
Mae sgiliau gweithredol wedi 
cael eu nodi fel sgiliau ym 
meysydd Saesneg, Mathemateg 
a Thechnoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu sy’n rhoi’r sgiliau 
ymarferol sylfaenol i fyfyrwyr 
sy’n ofynnol mewn bywyd 
beunyddiol, addysg a gwaith. 

Bydd Dyfarniad a Diploma Lefel 
1 UAL mewn Cerddoriaeth a’r 
Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu yn darparu 
cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu, 
defnyddio ac amlygu’r sgiliau 
hyn.

Gellir mapio sgiliau gweithredol 
yn erbyn unedau cymwysterau 
UAL i ddarparu tystiolaeth 
ychwanegol o ddatblygiad 
personol a phroffesiynol 
myfyrwyr.

Yn ogystal â’r sgiliau hyn, bydd 
myfyrwyr hefyd yn datblygu 
sgiliau trosglwyddadwy 
ehangach trwy annog ethos o 
ddatblygiad personol a 
phroffesiynol.  Yn benodol, bydd 
y rhaglen yn caniatáu i fyfyrwyr 
amlygu:
  Blaengarwch
  Ymholi annibynnol
 Meddwl yn greadigol 
  Dysgu adfyfyriol
 Gwaith tîm
  Hunanreoli 
 Cyfranogi effeithiol 
  Datrys problemau 
  Cyfathrebu

1.9  
Asesu
Caiff Unedau 1 a 2 y Dyfarniad 
a’r Diploma Lefel 1 mewn 
Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu eu 
hasesu’n fewnol a’u safoni’n 
fewnol ac yn allanol yn erbyn 
meini prawf asesu’r unedau. 

Caiff Unedau 3-5 y Diploma 
Lefel 1 mewn Cerddoriaeth a 
Chelfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu eu hasesu’n fewnol 
a’u safoni’n fewnol yn erbyn 
meini prawf asesu’r unedau 
hynny. 

Caiff Uned 6 y Diploma Lefel 1 
mewn Cerddoriaeth a 
Chelfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni’n fewnol ac yn allanol 
yn erbyn meini prawf asesu’r 
uned honno.

I gyflawni gradd llwyddo mewn 
unrhyw uned, bydd yn rhaid 
cyflawni’r holl feini prawf asesu.  
Rhoddir graddau Llwyddo, 
Teilyngdod neu Ragoriaeth ar 
gyfer Unedau 6 a 7.

I gyflawni gradd Teilyngdod neu 
Ragoriaeth, bydd yn rhaid i 
ddysgwr gyflawni’r holl feini 
prawf graddio yn y categorïau 
perthnasol yn llawn.

Bydd methu cyflawni meini 
prawf asesu mewn unrhyw 
gategori yn arwain at gyfeiriad. 
Caiff dysgwyr un cyfle i unioni 
cyfeiriad a gallant gyflawni 
gradd Llwyddo yn unig.  

1.10  
Achredu a chyllido
Rheoleiddir y cymwysterau gan 
Ofqual, Cymwysterau Cymru a 
CCEA ac maent yn rhan o’r 
Fframwaith Cymwysterau 
wedi’u Rheoleiddio (RQF).

Rhif achredu cymhwyster neu 
QAN y Dyfarniad Lefel 1 mewn 
Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu yw 
601/6498/X.

Rhif achredu cymhwyster neu 
QAN y Diploma Lefel 1 mewn 
Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu yw  
601/6491/8.

Gall canolfannau ganfod 
manylion llawn trefniadau 
cyllido’r Asiantaeth Cyllido 
Addysg a Sgiliau (ESFA) ar gyfer 
y cymwysterau ar y System 
Cyfeirio Nodau Dysgu (LARS). 

Ffrâm
 

gyfeirio
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Dyfarniad a Diploma 
Lefel 1 

Unedau a chynnwys 
dangosol

9



U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol

 

 
Lefel: 1 
ODA: 20      CAU: 30         Credydau: 3

Nod yr Uned: Bydd yr uned hon yn rhoi cyflwyniad i’r 
myfyriwr i’r elfennau sy’n ofynnol i ddatblygu ac ategu 
gweithgarwch ym maes cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:

1.1   Nodi elfennau i ategu  
        gweithgaredd      
        cerddoriaeth a   
        chelfyddydau perfformio a   
        chynhyrchu. 

1.2  Amlygu’r defnydd o 
elfennau i ategu 
gweithgaredd cerddor-
iaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1. Deall yr elfennau sy’n 
ofynnol i ategu 
gweithgaredd cerddoriaeth 
a chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

Uned 1
Cyflwyniad i 
gerddoriaeth a 
chelfyddydau 
perfformio a 
chynhyrchu 
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neu weithdy sydd wedi’i lunio i 
gryfhau dealltwriaeth, gallu a 
hyder y myfyriwr i ddefnyddio a 
gweithredu amrywiaeth o 
sgiliau.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio amrywiaeth o 
ddeunyddiau a phrosesau.  
Lluniwyd yr uned i gynnig 
profiad ymarferol wedi’i ategu 
gan ymchwil gyd-destunol o 
Uned 2. 

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys:
  Archwilio amrywiaeth o 

brosesau a sgiliau a 
ddefnyddir ym maes 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu

  Defnyddio nodiaduron, 
blogiau ac ati i gofnodi ac 
archwilio syniadau 

  Cyflwyniad i amrywiaeth o 
adnoddau a thechnegau a 
ddefnyddir ym maes 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu

  Iechyd a diogelwch mewn 
gweithdai

  Cyflwyniadau unigol a gwaith 
grŵp

  Grwpiau trafod i archwilio 
effeithiolrwydd technegau 
amrywiol

  Asesu gan gymheiriaid a 
hunanasesu.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
model darparu sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol 
hwy.  Dylid ystyried nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig 
canfyddedig, a dylid gweithredu 
dulliau priodol o gynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o 
gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n 
fewnol, a’i safoni’n fewnol trwy 
gymharu portffolio tystiolaeth 
myfyrwyr â chanlyniadau a 
meini prawf asesu’r uned. 
Dylai’r gweithgareddau asesu 
ar gyfer yr uned hon gael eu 
cyfuno â’r rhai ar gyfer Uned 2.  

Nid oes tystiolaeth benodedig, 
ond yn gyffredinol, gallai 
hynny gynnwys: perfformiadau 
archwiliol, cynyrchiadau 
dadansoddol, nodiaduron, 
dyddlyfrau, recordiadau 
digidol, ffotograffau a fideo. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol.  Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu  
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Mae’r uned hon, y dylid ei 
chysylltu’n ffurfiol trwy aseiniad 
neu aseiniadau cyffredin ag 
Uned 2, wedi’i llunio i ddarparu 
corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyrwyr i 
ddatblygu dealltwriaeth o’r 
amrywiaeth o ddeunyddiau, 
prosesau a sgiliau a ddefnyddir 
mewn gweithgarwch 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.

Dylid annog myfyrwyr i 
ddatblygu lefel briodol o sgiliau 
personol yn eu gwaith sy’n eu 
galluogi i fynegi eu profiadau a’u 
syniadau.

Dylai’r uned hon, ynghyd ag 
Uned 2, ddarparu’r sylfaen o 
sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth y bydd yr holl 
ddysgu dilynol yn y cymhwyster 
yn seiliedig arnynt. Mae’n 
bwysig felly sicrhau bod 
myfyrwyr yn cyflawni safonau 
priodol mewn gweithgareddau 
ymarferol a damcaniaethol.

Dylai’r profiadau dysgu ar gyfer 
yr uned hon gael eu darparu fel 
rhan o brosiect mewn stiwdio 

Sgiliau gweithredol
Gall yr uned gynnig cyfleoedd i 
fyfyrwyr amlygu sgiliau 
gweithredol ym meysydd:
 
Saesneg – trwy gyfrwng 
anodiadau a gwerthusiadau. 

Mathemateg – trwy gyfrwng 
logisteg, cynllunio a rhaglenni 
cynhyrchu.

TGCh – trwy gyfrwng y defnydd 
o ymchwil ar-lein a recordio 
digidol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol
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Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Deall ymchwil gyd-destunol    
     ar gyfer cerddoriaeth,  
     perfformio a chynhyrchu.

 

 
Lefel: 1 
ODA: 40      CAU: 60         Credydau: 6

Nod yr Uned: Bydd yr uned hon yn rhoi ymwybyddiaeth 
i’r myfyriwr o sut defnyddir ymchwil gyd-destunol i ategu 
gweithgareddau creadigol.

Meini Prawf Asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:

1.1  Nodi gwybodaeth  
       gyd-destunol ar gyfer  
       gweithgareddau  
       cerddoriaeth a   
       chelfyddydau perfformio a          
       chynhyrchu.  

1.2 Amlygu’r defnydd o  
       wybodaeth gyd-destunol i 
       ddatblygu syniadau.

Uned 2
Cyflwyniad i ymchwil 
ar gyfer cerddoriaeth 
a chelfyddydau 
perfformio a 
chynhyrchu 

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol

12



 

 

Dylai’r profiadau dysgu ar gyfer 
yr uned hon gael eu darparu fel 
rhan o brosiect mewn stiwdio 
neu weithdy sydd wedi’i lunio i 
gryfhau dealltwriaeth, gallu a 
hyder y myfyriwr i ddefnyddio a 
gweithredu amrywiaeth o 
sgiliau.

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys:
  Archwilio amrywiaeth o 

ddisgyblaethau ym maes 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu

  Defnyddio nodiaduron, 
blogiau ac ati i gofnodi ac 
archwilio syniadau 

  Cyflwyniad i ddulliau ymchwil
  Cyflwyniad i amrywiaeth o 

adnoddau a thechnegau 
ymchwil a ddefnyddir ym 
maes cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu

  Cyfeirio
  Cyflwyniadau unigol a gwaith 

grŵp
  Grwpiau trafod i archwilio 

dylanwad gwahanol 
ffynonellau

  Asesu gan gymheiriaid a 
hunanasesu.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
model darparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
yn cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig 
canfyddedig, a dylid gweithredu 
dulliau priodol o gynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawni ad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol, 
a’i safoni’n fewnol trwy gymharu 
portffolio tystiolaeth myfyrwyr â 
chanlyniadau a meini prawf 
asesu’r uned. Dylai’r 
gweithgareddau asesu ar gyfer 
yr uned hon gael eu cyfuno â’r 
rhai ar gyfer Uned 1.

Nid oes tystiolaeth benodedig, 
ond yn gyffredinol, gallai hynny 
gynnwys: perfformiadau 
archwiliol, cynyrchiadau 
dadansoddol, nodiaduron, 
dyddlyfrau, recordiadau digidol, 
ffotograffau a fideo.

Nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol.  Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.
 

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu  
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt. 

Mae’r uned hon, y dylid ei 
chysylltu’n ffurfiol trwy aseiniad 
neu aseiniadau cyffredin ag 
Uned 1, wedi’i llunio i ddarparu 
corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyrwyr i 
ddatblygu dealltwriaeth o 
ymchwil gyd-destunol a 
ddefnyddir ym maes 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. Dylid 
annog myfyrwyr i ddatblygu 
lefel briodol o sgiliau personol 
yn eu gwaith sy’n eu galluogi i 
fynegi eu profiadau a’u 
syniadau. Dylai’r uned hon, 
ynghyd ag Uned 1, ddarparu’r 
sylfaen o sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth y bydd yr holl 
ddysgu dilynol yn y cymhwyster 
yn seiliedig arnynt. Mae’n 
bwysig felly sicrhau bod 
myfyrwyr yn cyflawni safonau 
priodol mewn gweithgareddau 
ymarferol a damcaniaethol.

Dylid annog myfyrwyr i 
ddatblygu lefel briodol o sgiliau 
personol yn eu gwaith sy’n eu 
galluogi i fynegi eu profiadau a’u 
syniadau.

Sgiliau gweithredol
Gall yr uned gynnig cyfleoedd i 
fyfyrwyr amlygu sgiliau 
gweithredol ym meysydd: 

Saesneg – trwy gyfrwng 
anodiadau a gwerthusiadau.

Mathemateg – trwy’r defnydd o 
gynllunio, logisteg ac adnoddau 
technegol.

TGCh – trwy’r defnydd o 
ymchwil ar-lein a recordio 
digidol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol. 

U
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Lefel: 1 
ODA: 60        CAU 90            Credydau: 9

Nod yr Uned: Bydd yr uned hon yn rhoi cyflwyniad i 
ddysgwyr i bwysigrwydd cyfathrebu â chynulleidfa. Yn yr 
uned hon, bydd angen i’r dysgwr ddangos dealltwriaeth o’r 
gynulleidfa o ran eu syniadau a dangos y sgiliau sy’n ofynnol i 
gyflwyno’r syniadau hynny yn effeithiol.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:

1.1  Gymharu dulliau a sgiliau 
cyfathrebu i ategu 
gweithgarwch creadigol. 

2.1 Defnyddio amrywiaeth o    
       ddulliau cyfathrebu i  
       gyflwyno syniadau. 

2.2  Disgrifio effeithiolrwydd y 
dulliau a ddewiswyd i 
gyfathrebu syniadau. 

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Deall amrywiaeth o 
ddulliau a sgiliau cyfath-
rebu. 

2.  Gallu defnyddio dulliau 
cyfathrebu.  
 
 
 
 
 

Uned 3
Cyfathrebu â 
chynulleidfa ar 
gyfer cerddoriaeth 
a chelfyddydau 
perfformio

U
nedau a 

chynnw
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Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys:
  Archwilio amrywiaeth o 

ffurfiau cyfathrebu
  Defnyddio dyddlyfrau/logiau/

blogiau i gofnodi ac archwilio 
syniadau 

 Defnyddio cyfryngau   
 traddodiadol a newydd mewn  
 cerddoriaeth/perfformio/  
 cynhyrchu a/neu gyfathrebu
  Cyflwyniad i amrywiaeth o 

fformatau a thechnegau 
cyfathrebu a ddefnyddir ym 
maes cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu

 Ymweliadau addysgol
 Ymchwil mewn llyfrgelloedd  
 ac ar y we
  Cyfeirio
  Cyflwyniadau ysgrifenedig, 

gweledol a llafar
  Grwpiau trafod

 Cyflwyniadau unigol ac mewn  
 grwpiau
  Asesu gan gymheiriaid a 

hunanasesu

Dylai canolfannau fabwysiadu 
model darparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
yn cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig 
canfyddedig, a dylid gweithredu 
dulliau priodol o gynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu a’i 
safoni’n fewnol trwy gymharu 
portffolio tystiolaeth myfyrwyr â 
chanlyniadau a meini prawf 
asesu’r uned. 

Nid oes tystiolaeth benodedig, 
ond yn gyffredinol, gallai hynny 
gynnwys: gwaith ysgrifenedig, 
dyddiaduron, nodiaduron, 
dyddlyfrau, delweddau, 
recordiadau digidol, 
ffotograffau.

Nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol.  Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Mae’r uned hon, y gellir ei 
chysylltu a/neu ei darparu ar y 
cyd ag Unedau 4 a 5, wedi’i 
llunio i ddarparu dealltwriaeth o 
bwysigrwydd sgiliau cyfathrebu 
i fynegi syniadau i ategu 
gweithgarwch creadigol.

Dylid annog myfyrwyr i 
ddatblygu lefel briodol o sgiliau 
personol yn eu gwaith sy’n eu 
galluogi i fynegi eu profiadau a’u 
syniadau.

Dylai’r profiadau dysgu ar gyfer 
yr uned hon gael eu darparu fel 
rhan o brosiect mewn stiwdio 
neu weithdy sydd wedi’i lunio i 
gryfhau dealltwriaeth, gallu a 
hyder y myfyriwr i ddefnyddio a 
gweithredu amrywiaeth o 
sgiliau.

Dylai canolfannau ddarparu 
cyfleoedd i fyfyrwyr gael 
mynediad at adnoddau mewnol 
ac allanol, yn cynnwys 
ymweliadau addysgol. 

Sgiliau gweithredol
Gall yr uned gynnig cyfleoedd i 
fyfyrwyr amlygu sgiliau 
gweithredol ym meysydd:

Saesneg – trwy anodiadau a 
gwerthusiadau.

TGCh – trwy’r defnydd o 
ymchwil ar-lein, recordio 
digidol, prosesu geiriau a 
chyflwyniadau digidol. 

Mathemateg – trwy’r defnydd o 
ymchwil ar-lein a recordio 
digidol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 1 
ODA: 80        CAU: 120        Credydau: 12

Nod yr Uned: Bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 
ddefnyddio’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
ddatblygwyd eisoes i archwilio, cefnogi, datblygu a 
chynllunio cynhyrchiad.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:

1.1  Ddefnyddio adnoddau, 
prosesau a sgiliau tech-
negol i ategu datblygiad 
cynhyrchiad.

1.2  Datblygu cynllun cynhyrchu 
yn amlygu materion sy’n 
ymwneud ag amser. 

2.1 Defnyddio ymwybyddiaeth  
 gyd-destunol i ategu’r   
 gwaith o ddatblygu ateb i  
 broblem gynhyrchu.

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1. Gallu defnyddio adnoddau,  
    prosesau a sgiliau technegol  
    mewn cynhyrchiad.  
 
 
 
 
 

2. Gallu defnyddio ymchwil  
    sy’n ymwneud â chyd- 
    destun cynhyrchiad. 

Uned 4
Datblygu cynhyrchiad 
ar gyfer cerddoriaeth 
a chelfyddydau 
perfformio 
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Dylai’r profiadau dysgu ar gyfer 
yr uned hon gael eu darparu fel 
rhan o brosiect mewn stiwdio 
neu weithdy sydd wedi’i lunio i 
gryfhau dealltwriaeth, gallu a 
hyder y myfyriwr i ddefnyddio a 
gweithredu amrywiaeth o 
sgiliau.

Dylid darparu cyfleoedd i 
fyfyrwyr ddisgrifio eu syniadau 
mewn perthynas â’u 
gweithgaredd datblygu 
cynhyrchiad a datrys 
problemau. 

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys:
  Gwaith ymchwil
  Ymarferion datblygu a gwaith 

arbrofi
  Archwilio technegau 

cynhyrchu traddodiadol
  Archwilio technegau 

cynhyrchu cyfoes
  Defnyddio amrywiaeth o 

dechnegau cynhyrchu a 
ddefnyddir ym maes 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu

  Cyflwyniadau digidol a 
blogiau

  Ymweliadau addysgol
 Ymchwil mewn llyfrgelloedd  
 ac ar-lein
 Cyfeirio
 Grwpiau trafod a   
 chyfweliadau unigol ac mewn  
 grwpiau
 Asesu gan gymheiriaid a
 hunanasesu

Dylai canolfannau fabwysiadu 
model darparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
yn cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig 
canfyddedig, a dylid gweithredu 
dulliau priodol o gynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu a’i 
safoni’n fewnol trwy gymharu 
portffolio tystiolaeth myfyrwyr â 
chanlyniadau a meini prawf 
asesu’r uned. 

Nid oes tystiolaeth benodedig, 
ond yn gyffredinol, gallai hynny 
gynnwys: gwaith ysgrifenedig, 
dyddiaduron, nodiaduron, 
dyddlyfrau, delweddau, 
recordiadau digidol, 
ffotograffau.

Nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol.  Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu  
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Dylai’r dysgu ar gyfer yr uned 
hon, y gellir ei chysylltu a/neu ei 
darparu ar y cyd ag Unedau 3 a 
5, gael ei ddarparu trwy 
brosiectau sy’n caniatáu i’r 
myfyriwr ennill hyder a dod yn 
gyfarwydd â’r sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
sy’n ofynnol i ymgysylltu’n 
llwyddiannus â datblygu 
cynhyrchiad. 

I gyflawni’r uned hon, bydd 
angen i’r myfyriwr wneud gwaith 
ymchwil, datblygu ac asesu ei 
syniadau yn erbyn gofynion 
penodol briff y prosiect a 
defnyddio ei sgiliau cyfathrebu i 
gyflwyno ei ganfyddiadau. Pan 
fydd Canolfannau’n cynnwys 
gwaith tîm mewn aseiniad, 
mae’n bwysig sicrhau bod y 
dystiolaeth a ddefnyddir i asesu 
yn adlewyrchu’r cyfraniad a 
wneir gan bob dysgwr.  Dylid 
darparu cyfleoedd i fyfyrwyr 
ddisgrifio eu syniadau mewn 
perthynas â’u gweithgaredd 
datblygu. 

Dylid annog myfyrwyr i 
ddatblygu lefel briodol o sgiliau 
personol yn eu gwaith sy’n eu 
galluogi i fynegi eu profiadau a’u 
syniadau.

Sgiliau gweithredol
Gall yr uned gynnig cyfleoedd i 
fyfyrwyr amlygu sgiliau 
gweithredol ym meysydd: 

Saesneg – trwy ymchwil mewn 
llyfrgell, gwaith ysgrifenedig, 
anodiadau, gwerthusiadau a 
chyflwyniadau. 

TGCh – trwy’r defnydd o 
ymchwil ar-lein, recordio 
digidol, prosesu geiriau a 
chyflwyniadau digidol.

Mathemateg – trwy’r defnydd o 
gynllunio, logisteg ac adnoddau 
technegol.
 
Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 1 
ODA: 80   CAU: 120        Credydau: 12

Nod yr Uned: Bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 
ddefnyddio’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
ddatblygwyd eisoes i archwilio, datblygu a chynllunio 
gweithgaredd perfformio. 

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:

1.1  Ddefnyddio adnoddau, 
prosesau a sgiliau 
technegol i ategu 
datblygiad ateb i 
weithgaredd perfformio.  

1.2 Datblygu cynllun   
       cynhyrchu yn amlygu    
       materion sy’n ymwneud ag  
       amser.

2.1 Defnyddio ymwybyddiaeth  
       o gyd-destun i ategu  
       datblygiad ateb i  
       weithgaredd perfformio. 

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Gallu defnyddio adnodd- 
au, prosesau a sgiliau 
technegol mewn 
gweithgaredd perfformio.  
 
 
 
 
 
 

2.  Gallu defnyddio ymchwil 
gyd-destunol ar gyfer 
perfformiad. 

Uned 5
Datblygu perfformiad 
ar gyfer cerddoriaeth 
a chelfyddydau 
perfformio 
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Dylai’r profiadau dysgu ar gyfer 
yr uned hon gael eu darparu fel 
rhan o brosiect mewn stiwdio 
neu weithdy sydd wedi’i lunio i 
gryfhau dealltwriaeth, gallu a 
hyder y myfyriwr i ddefnyddio a 
gweithredu amrywiaeth o 
sgiliau.

Dylid darparu cyfleoedd i 
fyfyrwyr ddisgrifio eu syniadau 
mewn perthynas â’u 
gweithgaredd datblygu 
cynhyrchiad a datrys 
problemau.

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys:
 Gwaith ymchwil 
  Ymarferion datblygu ac 

arbrofi
  Archwilio technegau 

perfformio traddodiadol 
  Archwilio technegau 

perfformio cyfoes
  Defnyddio ystod o dechnegau 

perfformio a ddefnyddir ym 
maes cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu

  Cyflwyniadau digidol a 
blogiau

  Ymweliadau addysgol, 
ymchwil mewn llyfrgell ac 
ar-lein

  Cyfeirio
  Grwpiau trafod, cyflwyniadau 

gan unigolion a grwpiau
  Asesu gan gymheiriaid a 

hunanasesu

Dylai canolfannau fabwysiadu 
model darparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
yn cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig 
canfyddedig, a dylid gweithredu 
dulliau priodol o gynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu a’i 
safoni’n fewnol trwy gymharu 
portffolio tystiolaeth myfyrwyr â 
chanlyniadau a meini prawf 
asesu’r uned. 

Nid oes tystiolaeth benodedig, 
ond yn gyffredinol, gallai hynny 
gynnwys: gwaith ysgrifenedig, 
dyddiaduron, nodiaduron, 
dyddlyfrau, delweddau, 
recordiadau digidol, 
ffotograffau.

Nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol.  Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.
 

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Dylai’r dysgu ar gyfer yr uned 
hon, y gellir ei chysylltu a/neu ei 
darparu ar y cyd ag Unedau 3 a 
4, gael ei ddarparu trwy 
brosiectau sy’n caniatáu i’r 
myfyriwr ennill hyder a dod yn 
gyfarwydd â’r sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
sy’n ofynnol i ymgysylltu’n 
llwyddiannus â datblygu 
perfformiad.

I gyflawni’r uned hon, bydd 
angen i’r myfyriwr wneud gwaith 
ymchwil, datblygu ac asesu ei 
syniadau yn erbyn gofynion 
penodol briff y prosiect a 
defnyddio ei sgiliau cyfathrebu i 
gyflwyno ei ganfyddiadau. Pan 
fydd canolfannau’n cynnwys 
gwaith tîm mewn aseiniad, 
mae’n bwysig sicrhau bod y 
dystiolaeth a ddefnyddir i asesu 
yn adlewyrchu’r cyfraniad a 
wneir gan bob dysgwr.  Dylid 
darparu cyfleoedd i fyfyrwyr 
ddisgrifio eu syniadau mewn 
perthynas â’u gweithgaredd 
datblygu. 

Dylid annog myfyrwyr i 
ddatblygu lefel briodol o sgiliau 
personol yn eu gwaith sy’n eu 
galluogi i fynegi eu profiadau a’u 
syniadau.

Sgiliau gweithredol
Gall yr uned gynnig cyfleoedd i 
fyfyrwyr amlygu sgiliau 
gweithredol ym meysydd:

Saesneg – trwy ymchwil mewn 
llyfrgell, gwaith ysgrifenedig, 
anodiadau, gwerthusiadau a 
chyflwyniadau.

TGCh – trwy’r defnydd o 
ymchwil ar-lein, recordio 
digidol, prosesu geiriau a 
chyflwyniadau digidol.

Mathemateg – trwy’r defnydd o 
gynllunio, logisteg ac adnoddau 
technegol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 1 
ODA: 120    CAU: 300       Credydau: 30

Nod yr Uned: I gyflawni’r uned hon, bydd yn ofynnol i’r 
myfyriwr amlygu cryfderau personol ym maes 
cerddoriaeth a chelfyddydau perfformio a chynhyrchu a 
defnyddio’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a 
ddatblygwyd mewn unedau blaenorol. 

Meini Prawf Asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:

1.1  Nodi a defnyddio cryfderau 
personol i ddatblygu 
gweithgaredd cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

1.2  Defnyddio cynllunio i gwblhau 
prosiect personol o fewn 
amserlen gytunedig.  

2.1  Defnyddio ymchwil i ddatblygu 
syniadau i ategu gweithgaredd 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 
 

3.1  Gwneud defnydd priodol o 
adnoddau, prosesau a sgiliau 
technegol i ategu cynhyrchiad 
a chanfod atebion i broblemau.  

3.2  Dethol a defnyddio technegau 
perfformio ar gyfer 
gweithgaredd cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

4.1  Trafod a chofnodi syniadau a 
safbwyntiau.  

4.2 Disgrifio effeithiolrwydd  
       atebion i broblemau  
       cerddoriaeth a chelfyddydau  
 perfformio a chynhyrchu.

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr yn:

1.  Gallu cynllunio a datblygu 
gweithgaredd cerddoriaeth 
a chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 
 
 
 
 
 

2.  Gallu defnyddio ymchwil ar 
gyfer gweithgaredd 
cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

3.  Gallu defnyddio adnoddau, 
prosesau a sgiliau 
technegol i gynhyrchu a 
chyflwyno gweithgaredd 
cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 
 
 
 

4.  Gallu cynnig sylwadau 
ynghylch effeithiolrwydd 
gweithgaredd cerddoriaeth 
a chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Uned 6
Prosiect 
cerddoriaeth a 
chelfyddydau 
perfformio a 
chynhyrchu (Lefel 1) 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu  
Mae Uned 6, Prosiect 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, sef 
uned olaf y cymhwyster ar Lefel 
1, wedi’i llunio i gynnig cyfle i’r 
myfyriwr amlygu cryfderau 
personol ym maes cerddoriaeth 
a chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, a gwneud defnydd 
o’r wybodaeth, y ddealltwriaeth 
a’r sgiliau a ddatblygwyd mewn 
unedau blaenorol, mewn 
ymateb i ofynion cynhyrchu 
perfformiad. 

Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
uned gynnig aseiniad cyffredinol 
i sicrhau fod myfyrwyr yn cael 
paramedrau y gellir eu cyflawni 
ar gyfer y prosiect.  Dylai’r 
aseiniad ddarparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi’r 
myfyriwr i gyflawni meini prawf 
yr aseiniad, ond hefyd ganiatáu 
rhyddid o ran y dewis penodol o 
weithgaredd.  Dylai’r myfyriwr 
ddangos y gall wneud 
penderfyniadau yn annibynnol i 
raddau wrth nodi, cynllunio, 
ymchwilio, trefnu a chwblhau’r 
prosiect.

Dylai canolfannau sicrhau fod 
gan y myfyriwr nodau sydd 
wedi’u pennu a’u nodi’n glir, o 
fewn cylch gorchwyl yr aseiniad 
cyffredinol, yn gynnar yn ystod 
cyfnod y prosiect.  Rhagwelir y 
caiff myfyrwyr lefelau priodol o 
gymorth tra byddant wrthi’n 
datblygu ac yn cyflawni’r 
prosiect, yn cynnwys cyfleoedd 
i gael adborth gan diwtoriaid, 
cymheiriaid a grwpiau i nodi, 
archwilio ac asesu eu syniadau.

Mae’r uned hon yn cynnig cyfle 
delfrydol i fyfyrwyr ehangu a 
datblygu’r defnydd o ddyddlyfr 
personol i gofnodi eu syniadau 
a’u meddyliau trwy gydol y 
prosiect.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
model darparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylai nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig 
canfyddedig, gael eu hystyried 
a dylid gweithredu dulliau 
priodol o gynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu a’i 
graddio’n fewnol, a’i safoni’n 
fewnol ac yn allanol, trwy 
gymharu portffolio tystiolaeth 
myfyrwyr â chanlyniadau a 
meini prawf asesu’r uned. 

Nid oes tystiolaeth benodedig, 
ond yn gyffredinol, gallai hynny 
gynnwys: gwaith perfformio a 
chynhyrchu, dyddiaduron, 
dyddlyfrau, logiau cynhyrchu, 
recordiadau analog a digidol, 
blogiau.

Nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.
 

Sgiliau gweithredol
Gall yr uned gynnig cyfleoedd i 
fyfyrwyr amlygu sgiliau 
gweithredol ym meysydd:

Saesneg – trwy ymchwil mewn 
llyfrgell, gwaith ysgrifenedig, 
anodiadau, gwerthusiadau a 
chyflwyniadau. 

TGCh – trwy’r defnydd o 
ymchwil ar-lein, recordio 
digidol, prosesu geiriau a 
chyflwyniadau digidol.

Mathemateg – trwy’r defnydd o 
gynllunio, logisteg ac adnoddau 
technegol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 2 
ODA: 120     CAU: 300          Credydau: 30

Nod yr Uned: I gyflawni’r uned hon, bydd yn ofynnol i’r 
myfyriwr amlygu cryfderau personol ym maes cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a chynhyrchu a gwneud defnydd 
effeithiol o’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a 
ddatblygwyd mewn unedau blaenorol. 

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 

1.1  Nodi, asesu a defnyddio 
cryfderau personol i ddatblygu 
gweithgaredd cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

1.2  Adolygu, diwygio a defnyddio 
cynllunio i gwblhau prosiect 
personol o fewn amserlen 
gytunedig.  

2.1  Nodi ffynonellau ymchwil. 
 
2.2  Defnyddio ymchwil i lywio a 

datblygu syniadau i ategu 
gweithgaredd cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 
 

3.1  Gwneud defnydd priodol o 
amrywiaeth o adnoddau, 
prosesau a sgiliau technegol i 
ategu cynhyrchiad a chanfod 
atebion i broblemau.   

3.2  Dethol, cymharu a defnyddio 
technegau perfformio ar gyfer 
gweithgaredd cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 
 

4.1  Trafod, cofnodi a chyfathrebu 
syniadau a safbwyntiau yn 
effeithiol.  

4.2  Asesu effeithiolrwydd atebion i 
broblemau cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr yn:

1.  Gallu cynllunio a datblygu 
gweithgaredd cerddoriaeth 
a chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 
 
 
 
 
 
 

2.  Gallu defnyddio ymchwil ar 
gyfer gweithgaredd 
cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 
 
 
 

3.  Gallu defnyddio adnoddau, 
prosesau a sgiliau 
technegol i gynhyrchu a 
chyflwyno gweithgaredd 
cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 
 
 
 
 
 

4.  Gallu cynnig sylwadau 
ynghylch effeithiolrwydd 
gweithgaredd cerddoriaeth 
a chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Uned 7
Prosiect cerddoriaeth 
a chelfyddydau 
perfformio a 
chynhyrchu (Lefel 2) 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu  
Mae Uned 7, Prosiect 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, sef 
uned olaf y cymhwyster ar Lefel 
2, wedi’i llunio i gynnig cyfle i’r 
myfyriwr adnabod ac amlygu 
cryfderau personol ym maes 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, a 
gwneud defnydd effeithiol o’r 
wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r 
sgiliau a ddatblygwyd mewn 
unedau blaenorol, mewn 
ymateb i ofynion cynhyrchu 
perfformiad. 

Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
uned gynnig aseiniad cyffredinol 
i sicrhau fod myfyrwyr yn cael 
paramedrau y gellir eu cyflawni 
ar gyfer y prosiect. Dylai’r 
aseiniad ddarparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi’r 
myfyriwr i gyflawni meini prawf 
yr aseiniad, a hefyd ganiatáu 
rhyddid o ran y dewis penodol o 
weithgaredd.  Dylai’r myfyriwr 
ddangos y gall wneud 
penderfyniadau yn annibynnol i 
raddau wrth nodi, cynllunio, 
ymchwilio, trefnu a chwblhau’r 
prosiect.

Dylai canolfannau sicrhau bod 
gan y myfyriwr nodau sydd 
wedi’u pennu a’u nodi’n glir, o 
fewn cylch gorchwyl yr aseiniad 
cyffredinol, yn gynnar yn ystod 
cyfnod y prosiect.  Rhagwelir y 
caiff myfyrwyr lefelau priodol o 
gymorth tra byddant wrthi’n 
datblygu ac yn cyflawni’r 
prosiect, yn cynnwys cyfleoedd 
i gael adborth gan diwtoriaid, 
cymheiriaid a grwpiau i nodi, 
archwilio ac asesu eu syniadau.

Mae’r uned hon yn cynnig cyfle 
delfrydol i fyfyrwyr ehangu a 
datblygu’r defnydd o ddyddlyfr 
personol i gofnodi eu syniadau 
a’u meddyliau trwy gydol y 
prosiect.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
model darparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
yn cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig 
canfyddedig, a dylid gweithredu 
dulliau priodol o gynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu a’i 
graddio’n fewnol, a’i safoni’n 
fewnol ac yn allanol, trwy 
gymharu portffolio tystiolaeth 
myfyrwyr â chanlyniadau a 
meini prawf asesu’r uned. 

Nid oes tystiolaeth benodedig, 
ond yn gyffredinol, gallai hynny 
gynnwys: gwaith perfformio a 
chynhyrchu, dyddiaduron, 
dyddlyfrau, logiau cynhyrchu, 
recordiadau analog a digidol, 
blogiau.

Nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol.  Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.

Sgiliau gweithredol
Gall yr uned gynnig cyfleoedd i 
fyfyrwyr amlygu sgiliau 
gweithredol ym meysydd:

Saesneg – trwy ymchwil mewn 
llyfrgell, gwaith ysgrifenedig, 
anodiadau, gwerthusiadau a 
chyflwyniadau. 

TGCh – trwy’r defnydd o 
ymchwil ar-lein, recordio 
digidol, prosesu geiriau a 
chyflwyniadau digidol.

Mathemateg – trwy’r defnydd o 
gynllunio, logisteg ac adnoddau 
technegol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Dyma’r graddau y gellir eu 
cyflawni:

Cyfeirio
Os na fydd ymgeisydd yn 
darparu tystiolaeth ddigonol i 
gyflawni’r holl feini prawf asesu, 
caiff yr ymgeisydd hwn ei 
gyfeirio.  Caiff yr ymgeisydd un 
cyfle ychwanegol i unioni’r 
Cyfeirio trwy gyflwyno 
tystiolaeth ychwanegol o fewn 
amserlen a gaiff ei chytuno gan 
y Ganolfan a’i chadarnhau i UAL 
Awarding Body. Bydd 
ymgeiswyr sy’n gallu cyflawni’r 
meini prawf wrth ailgyflwyno 
gwaith yn cael eu cyfyngu i radd 
Llwyddo. 

Methu
Os na fydd yr ymgeisydd yn 
gallu darparu rhagor o 
dystiolaeth sy’n cyflawni’r meini 
prawf asesu, bydd yn cael 
gradd Methu.
 

Uned 6:  
Prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu (Lefel 1) 

Mae Uned 6 (Lefel 1), yr Uned olaf ar Lefel 1 
yn y Diploma mewn cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a chynhyrchu, yn 
gyfle i asesu a graddio’r dystiolaeth a 
gyflwynir gan yr ymgeisydd. 

Caiff y radd derfynol ar gyfer y Diploma Lefel 
1 mewn Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu ei phennu gan 
gyflawniad yr ymgeisydd yn Uned 6: Prosiect 
cerddoriaeth a chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

Caiff yr holl benderfyniadau asesu a graddio 
mewnol eu safoni’n allanol.

Llwyddo
I gyflawni gradd Llwyddo, bydd 
yn rhaid i ymgeisydd gyflawni’r 
holl feini prawf asesu a restrir yn 
Uned 6. 

Teilyngdod
I gyflawni gradd Teilyngdod, 
bydd yn rhaid i ymgeisydd 
gyflawni’r holl feini prawf asesu 
yn Uned 6, a chyflawni’r holl 
feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod a restrir yma. 

Rhagoriaeth
I gyflawni gradd Rhagoriaeth, 
bydd yn rhaid i ymgeisydd 
gyflawni’r holl feini prawf asesu 
yn Uned 6, a chyflawni’r holl 
feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod a’r holl feini prawf 
ar gyfer gradd Rhagoriaeth a 
restrir yma.
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1. 
Cynllunio a 
chynhyrchu 
 
Llwyddo
1.1  Nodi a defnyddio cryfderau 

personol i ddatblygu 
prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

1.2  Defnyddio cynllunio i 
gwblhau prosiect personol o 
fewn amserlen gytunedig.

Teilyngdod
1.1  Nodi a defnyddio cryfderau 

personol i ddatblygu 
prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu gan gyflawni 
safon uchel. 

1.2  Defnyddio cynllunio i 
gwblhau prosiect personol o 
fewn amserlen gytunedig, 
gan gyflawni safon uchel. 

Rhagoriaeth
1.1 Nodi a defnyddio cryfderau  
      personol i ddatblygu  
      prosiect cerddoriaeth a   
 chelfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu gan gyflawni  
      safon uchel iawn. 
1.2  Defnyddio cynllunio i 

gwblhau prosiect personol o 
fewn amserlen gytunedig, 
gan gyflawni safon uchel 
iawn. 

2. 
Ymchwil, datblygu a 
datrys problemau 

Llwyddo
2.1  Defnyddio ymchwil i 

ddatblygu syniadau i ategu 
prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Teilyngdod
2.1  Defnyddio ymchwil i 

ddatblygu syniadau i ategu 
prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel.

Rhagoriaeth 
2.1  Defnyddio ymchwil i 

ddatblygu syniadau i ategu 
prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn.

3. 
Sgiliau ymarferol a 
chyflwyno

Llwyddo 
3.1  Gwneud defnydd priodol o 

ddeunyddiau, prosesau a 
sgiliau i lunio atebion ar 
gyfer prosiect cerddoriaeth 
a chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.  

3.2  Dethol a defnyddio 
technegau cyflwyno ar gyfer 
prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

Teilyngdod 
3.1  Gwneud defnydd priodol o 

ddeunyddiau, prosesau a 
sgiliau ar gyfer prosiect 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel. 

3.2  Dethol a defnyddio 
technegau cyflwyno ar gyfer 
prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel. 

Rhagoriaeth 
3.1  Gwneud defnydd priodol o 

ddeunyddiau, prosesau a 
sgiliau ar gyfer prosiect 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel 
iawn.  

3.2  Dethol a defnyddio 
technegau cyflwyno ar gyfer 
prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn. 

4. 
Gwerthuso ac adfyfyrio 

Llwyddo 
4.1  Trafod a chofnodi syniadau 

a safbwyntiau.
4.2  Disgrifio effeithiolrwydd 

atebion i broblemau 
prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

Teilyngdod 
4.1  Trafod a chofnodi syniadau 

a safbwyntiau, gan gyflawni 
safon uchel. 

4.2  Disgrifio effeithiolrwydd 
atebion i broblemau 
prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel.

Rhagoriaeth 
4.1 Trafod a chofnodi 
      syniadau a safbwyntiau, gan   
      gyflawni safon uchel iawn. 
4.2  Disgrifio effeithiolrwydd 

atebion i broblemau 
prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn.
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Dyma’r graddau y gellir eu 
cyflawni:

Cyfeirio
Os na fydd ymgeisydd yn 
darparu tystiolaeth ddigonol i 
gyflawni’r holl feini prawf asesu, 
caiff yr ymgeisydd hwn ei 
gyfeirio.  Caiff yr ymgeisydd un 
cyfle ychwanegol i unioni’r 
Cyfeirio trwy gyflwyno 
tystiolaeth ychwanegol o fewn 
amserlen a gaiff ei chytuno gan 
y Ganolfan a’i chadarnhau i UAL 
Awarding Body. Bydd 
ymgeiswyr sy’n gallu cyflawni’r 
meini prawf wrth ailgyflwyno 
gwaith yn cael eu cyfyngu i radd 
Llwyddo.

Methu
Os na fydd yr ymgeisydd yn 
gallu darparu rhagor o 
dystiolaeth sy’n cyflawni’r meini 
prawf asesu, bydd yn cael 
gradd Methu.

Uned 7:  
Prosiect cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a 
chynhyrchu (Lefel 2)

Mae Uned 7 (Lefel 2), yr Uned olaf ar Lefel 2 
yn y Diploma mewn Cerddoriaeth a 
Chelfyddydau Perfformio a Chynhyrchu, yn 
gyfle i asesu a graddio’r dystiolaeth a 
gyflwynir gan yr ymgeisydd. 

Caiff y radd derfynol ar gyfer y Diploma Lefel 
2 mewn Cerddoriaeth a Chelfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu ei phennu gan 
gyflawniad yr ymgeisydd yn Uned 7: 
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu. 

Caiff yr holl benderfyniadau asesu a graddio 
mewnol eu safoni’n allanol.

Llwyddo
I gyflawni gradd Llwyddo, bydd 
yn rhaid i ymgeisydd gyflawni’r 
holl feini prawf asesu a restrir yn 
Uned 7. 

Teilyngdod
I gyflawni gradd Teilyngdod, 
bydd yn rhaid i ymgeisydd 
gyflawni’r holl feini prawf asesu 
a restrir yn Uned 7, a chyflawni’r 
holl feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod a restrir yma. 

Rhagoriaeth
I gyflawni gradd Rhagoriaeth, 
bydd yn rhaid i ymgeisydd 
gyflawni’r holl feini prawf asesu 
a restrir yn Uned 7, a chyflawni’r 
holl feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod a’r holl feini prawf 
ar gyfer gradd Rhagoriaeth a 
restrir yma.
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1. 
Cynllunio a chynhyrchu 
 

Llwyddo
1.1  Nodi, asesu a defnyddio 

cryfderau personol i 
ddatblygu prosiect 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 

1.2 Adolygu, diwygio a 
      defnyddio cynllunio i  
      gwblhau prosiect personol o  
      fewn amserlen gytunedig.

Teilyngdod
1.1 Nodi, asesu a defnyddio 
      cryfderau personol i  
      ddatblygu prosiect   
      cerddoriaeth a chelfyddydau  
 perfformio a chynhyrchu  
      gan gyflawni safon uchel.  
1.2  Adolygu, diwygio a 

defnyddio cynllunio i 
gwblhau prosiect personol o 
fewn amserlen gytunedig, 
gan gyflawni safon uchel. 

Rhagoriaeth
1.1  Nodi, asesu a defnyddio 

cryfderau personol i 
ddatblygu prosiect 
cerddoriaeth a chelfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel 
iawn.  

1.2 Adolygu, diwygio a  
      defnyddio cynllunio i  
      gwblhau prosiect personol o  
      fewn amserlen gytunedig,  
      gan gyflawni safon uchel  
      iawn. 
 

2. 
Ymchwil, datblygu a 
datrys problemau  

Llwyddo
2.1 Nodi ffynonellau ymchwil. 
2.2 Defnyddio ymchwil i lywio a  
      datblygu syniadau i ategu  
      prosiect cerddoriaeth a   
 chelfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu.

Teilyngdod
2.1 Nodi ffynonellau ymchwil, 
      gan gyflawni safon uchel. 
2.2 Defnyddio ymchwil i lywio a  
      datblygu syniadau i ategu  
      prosiect cerddoriaeth a   
 chelfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu, gan gyflawni  
      safon uchel. 

Rhagoriaeth 
2.1 Nodi ffynonellau ymchwil,  
      gan gyflawni safon uchel  
      iawn. 
2.2 Defnyddio ymchwil i lywio a  
      datblygu syniadau i ategu  
      prosiect cerddoriaeth a   
 chelfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu, gan gyflawni  
      safon uchel iawn. 

3. 
Sgiliau ymarferol a 
chyflwyno

Llwyddo 
3.1 Gwneud defnydd priodol o  
      amrywiaeth o ddeunyddiau,  
      prosesau a sgiliau i lunio  
      atebion ar gyfer prosiect  
      cerddoriaeth a    
 chelfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu. 
3.2 Dethol, cymharu a  
      defnyddio amrywiaeth o   
 dechnegau cyflwyno ar   
 gyfer prosiect cerddoriaeth  
 a chelfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu.

Teilyngdod 
3.1 Gwneud defnydd priodol o  
      amrywiaeth o ddeunyddiau, 
      prosesau a sgiliau ar gyfer 
      prosiect cerddoriaeth a   
 chelfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu, gan gyflawni 
      safon uchel. 
3.2 Dethol, cymharu a  
      defnyddio amrywiaeth o  
      dechnegau cyflwyno ar 
      gyfer prosiect cerddoriaeth  
 a chelfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu, gan gyflawni 
      safon uchel. 

Rhagoriaeth 
3.1 Gwneud defnydd priodol o  
      amrywiaeth o ddeunyddiau,  
      prosesau a sgiliau ar gyfer  
      prosiect cerddoriaeth a   
 chelfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu, gan gyflawni  
      safon uchel iawn. 
3.2 Dethol, cymharu a  
      defnyddio amrywiaeth o  
      dechnegau cyflwyno ar  
      gyfer prosiect cerddoriaeth  
 a chelfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu, gan gyflawni  
      safon uchel iawn. 

4. 
Gwerthuso ac adfyfyrio 

Llwyddo 
 4.1 Trafod, cofnodi a  
      chyfathrebu syniadau a  
      safbwyntiau yn effeithiol. 
4.2 Asesu effeithiolrwydd  
      atebion i brosiect  
      cerddoriaeth a chelfyddydau  
 perfformio a chynhyrchu.

Teilyngdod 
4.1 Trafod, cofnodi a  
      chyfathrebu syniadau a  
      safbwyntiau yn effeithiol,  
      gan gyflawni safon uchel. 
4.2 Asesu effeithiolrwydd  
      atebion i broblemau prosiect  
      cerddoriaeth a chelfyddydau  
 perfformio a chynhyrchu,  
      gan gyflawni safon uchel.

Rhagoriaeth 
4.1 Trafod, cofnodi a  
      chyfathrebu syniadau a  
      safbwyntiau yn effeithiol,  
      gan gyflawni safon uchel  
      iawn. 
4.2 Asesu effeithiolrwydd  
      atebion i brosiect  
      cerddoriaeth a chelfyddydau  
 perfformio a chynhyrchu,  
      gan gyflawni safon uchel      
      iawn.

M
eini praw

f 
graddio
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Enghreifftio 
graddau

Methu
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn methu cyflawni 
un neu ragor o’r meini prawf asesu ac mae 
safon y gwaith yn wael.

Ychydig neu ddim cynllunio, trefnu gwael, a heb 
gwblhau o fewn yr amserlen.

Ychydig neu ddim ymchwil, syniadau heb eu 
datblygu’n ddigonol a phroblemau heb eu datrys. 

Mae’n dangos defnydd cyfyngedig o fedr ac yn 
defnyddio prosesau amhriodol. Cyflwyno gwael. 

Asesu syniadau yn annigonol, ychydig neu ddim 
tystiolaeth o adolygu.

 

Llwyddo
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn cyflawni’r holl 
feini prawf asesu ac mae safon y gwaith yn 
dderbyniol. 

Cynllunio a threfnu digonol i alluogi cyflawni’r 
gwaith o fewn yr amserlen. 

Rhywfaint o ymchwil a datblygu syniadau.  
Rhywfaint o dystiolaeth o ddatrys problemau 
syml.

Mae’n dangos rhywfaint o fedr a’r defnydd o 
brosesau priodol.  Gall ddethol a defnyddio 
technegau ar gyfer cyflwyno.

Rhywfaint o asesu syniadau yn rheolaidd, mae’n 
gallu trafod ac adolygu. 

Enghreifftio Meini Prawf Graddio UAL 
Awarding Body – Lefel 1

Dylid defnyddio’r canllaw hwn ynghyd â’r 
meini prawf asesu a graddio ar gyfer 
cymwysterau UALAB ar Lefel 1. 

Cynllunio a chynhyrchu

Ymchwil, datblygu a 
datrys problemau

Sgiliau ymarferol a 
chyflwyno

Gwerthuso ac adfyfyrio
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Teilyngdod
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn cyflawni’r holl 
feini prawf asesu ac mae safon y gwaith yn 
uchel.

Cynllunio a threfnu da. Cynhyrchu effeithiol ac 
wedi cwblhau o fewn yr amserlen.

Defnyddiwyd amrywiaeth o ymchwil i lywio 
datblygiad syniadau. Rhywfaint o dystiolaeth o 
ddatrys problemau.

Mae’n dangos medr a’r defnydd o brosesau 
priodol. Gall ddethol technegau ar gyfer cyflwyno 
a’u defnyddio’n fedrus.
 

Mae’n asesu syniadau yn rheolaidd, ac yn gallu 
trafod, adolygu a gwerthuso. 

Rhagoriaeth
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn cyflawni’r holl 
feini prawf asesu ac mae safon y gwaith yn 
uchel iawn. 

Cynllunio trylwyr a threfnu da. Cynhyrchu 
effeithlon ac wedi cwblhau o fewn yr amserlen.

Mae’n dangos cysylltiad clir rhwng ymchwil a 
datblygiad syniadau.  Gall addasu syniadau mewn 
ymateb i broblemau.

Mae’n dangos sgiliau’n gyson ac yn defnyddio 
amrywiaeth o brosesau priodol.  Gall ddethol 
technegau ar gyfer cyflwyno a’u defnyddio’n 
fedrus.  

Defnydd effeithiol o asesu syniadau yn rheolaidd, 
a gallu trafod, adolygu a gwerthuso er mwyn 
llywio cynnydd. 

Enghreifftio 
graddau
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Methu
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn methu cyflawni 
un neu ragor o’r meini prawf asesu ac mae 
safon y gwaith yn wael. 

Cynllunio aneffeithiol neu afrealistig a threfnu 
gwael.  Tasg neu dasgau heb eu cyflawni o fewn 
yr amserlen. 

Tystiolaeth annigonol o ymchwilio ac archwilio.  
Wedi defnyddio ychydig neu ddim gwybodaeth o 
ffynonellau perthnasol i lywio syniadau. 

Cyfyngedig yw’r defnydd o brosesau, sgiliau neu 
wybodaeth, ceir ychydig iawn neu ddim syniadau 
eraill ac mae’r cyflwyniad yn wael. 

Gwerthuso annigonol neu dystiolaeth annigonol o 
asesu syniadau yn barhaus, a hynny’n cyfyngu ar 
gynnydd a datblygiad. 

Llwyddo
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn cyflawni’r holl 
feini prawf asesu ac mae safon y gwaith yn 
dderbyniol. 

Cynllunio a threfnu realistig. Cynhyrchu derbyniol 
o fewn yr amserlen. 

Wedi ymchwilio ac archwilio ffynonellau 
perthnasol yn ddigonol ac wedi defnyddio 
gwybodaeth i lywio syniadau. 

Wedi defnyddio prosesau, sgiliau a gwybodaeth 
yn fedrus i ddatblygu a chyflwyno atebion 
creadigol. 

Gwerthuso digonol a thystiolaeth o asesu 
syniadau yn barhaus a defnyddio hynny i lywio 
cynnydd a datblygiad. 

Enghreifftio Meini Prawf Graddio UAL 
Awarding Body – Lefel 2

Dylid defnyddio’r canllaw hwn ynghyd â’r 
meini prawf asesu a graddio ar gyfer 
cymwysterau UALAB ar Lefel 2. 

Cynllunio a chynhyrchu

Ymchwil, datblygu a 
datrys problemau

Sgiliau ymarferol a 
chyflwyno

Gwerthuso ac adfyfyrio
 
Enghreifftio 
graddau
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Teilyngdod
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn cyflawni’r holl 
feini prawf asesu ac mae safon y gwaith yn 
uchel. 

Tystiolaeth o gynllunio a threfnu effeithiol ac 
ymgysylltu’n effeithiol â’r pwnc. Cynhyrchu 
effeithlon o fewn yr amserlen. 

Wedi ymchwilio ac archwilio ffynonellau 
perthnasol yn drylwyr ac wedi defnyddio 
gwybodaeth yn gydlynol i lywio a datblygu 
syniadau. 

Dangos defnydd gofalus a galluog o brosesau, 
sgiliau a gwybodaeth i ddatblygu syniadau a 
chyflwyno atebion creadigol. 

Gwerthuso effeithiol wedi’i gyfathrebu’n eglur ac 
mae’n defnyddio hynny i wneud penderfyniadau 
rhesymedig ac i lywio datblygiad syniadau.

Rhagoriaeth
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn cyflawni’r holl 
feini prawf asesu ac mae safon y gwaith yn 
uchel iawn. 

Tystiolaeth o gynllunio a threfnu manwl ac 
effeithiol ac ymgysylltu’n fanwl ac yn effeithiol â’r 
pwnc. Cynhyrchu sylweddol o fewn yr amserlen.

Ymchwilio ac archwilio ffynonellau perthnasol yn 
drylwyr ac yn gyson. Dehongli gwybodaeth yn 
fedrus a gofalus er mwyn llywio, datblygu ac 
ehangu syniadau. 

Dangos defnydd medrus o brosesau, sgiliau a 
gwybodaeth i ddatblygu syniadau amgen a 
chyflwyno atebion creadigol. 

Gwerthuso a dehongli craff, sy’n dangos eglurder 
o ran meddwl a gwneud penderfyniadau, a 
defnyddir hynny i lywio a datblygu syniadau. 

Enghreifftio 
graddau
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