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Delwedd y Clawr
‘Going Beyond What You See’, 
Georgia Convy, Leeds Arts University, 
Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio



Am UAL 
Awarding 
Body
 —

Mae UAL Awarding Body yn credu mewn 
addysg drawsffurfiol. Rydym yn dylunio 
ac yn dyfarnu cymwysterau creadigol 
sy’n grymuso, yn cefnogi ac yn ysbrydoli 
addysgwyr i helpu myfyrwyr i gyrraedd 
eu potensial. 

University of the Arts London (UAL) yw prifysgol fwyaf Ewrop sy’n 
arbenigo mewn celf a dylunio, ac mae’n cwmpasu chwe Choleg 
adnabyddus:

Camberwell College of Arts 
Central Saint Martins 
Chelsea College of Arts 
London College of Communication 
London College of Fashion 
Wimbledon College of Arts

arts.ac.uk/awarding 

Cymwysterau 
sy’n gwobrwyo 
creadigrwydd.

Mae UAL Awarding Body yn cael ei reoleiddio gan 
Ofqual, Cymwysterau Cymru a CCEA ac ar hyn 
o bryd mae’n cynnig cymwysterau mewn Celf a 
Dylunio, Busnes ac Adwerthu Ffasiwn, Cynhyrchu 
a Thechnoleg y Cyfryngau Creadigol, Perfformio 
a Chynhyrchu Cerddoriaeth a’r Celfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu. Ni hefyd yw prif 
ddarparwr y Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio 
yn y DU. Mae cyfraddau cadw a chyflawniad uchel 
gan ein cymwysterau am eu bod yn hyblyg, yn 
ymatebol ac yn berthnasol i anghenion diwydiant, 
ac yn hwyluso dilyniant myfyrwyr.
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Teitl y cymhwyster Diploma Lefel 3 UAL mewn Ymarfer  
Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu

Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn  
Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a 
Chyfathrebu

Rhif y cymhwyster (QN) 603/5302/8 603/5303/X

Dyddiad cychwyn y 
cymhwyster

Medi 2020 Medi 2020

Ystod oedran Cyn 16, 16–18, 19+ Cyn 16, 16–18, 19+

Cyfanswm Amser y 
Cymhwyster (CAC)

720 1440

Oriau Dysgu dan Arweiniad 
(ODA)

540 1080

Credydau 72 144
Gofynion asesu Portffolio o dystiolaeth (Unedau 01, 02) a asesir yn 

fewnol ac a ddilysir yn fewnol, sy’n destun proses 
sicrhau ansawdd UAL Awarding Body.

Aseiniad (Uned 03) a asesir yn fewnol ac a ddilysir 
yn fewnol, a gaiff ei raddio gan y ganolfan a’i 
safoni’n allanol gan UAL Awarding Body.

Portffolio o dystiolaeth (Unedau 01, 02, 04, 05) a 
asesir yn fewnol ac a ddilysir yn fewnol, sy’n destun 
proses sicrhau ansawdd UAL Awarding Body.

Aseiniad (Uned 03) a phrosiect (Uned 04) a asesir 
yn fewnol ac a ddilysir yn fewnol, a gaiff eu 
graddio gan y ganolfan a’u safoni’n allanol gan UAL 
Awarding Body.

Gradd gyffredinol Methu, Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth Methu, Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth
Pwyntiau UCAS UCAS Ll36 T60 Rh84 UCAS Ll72 T120 Rh168

Cynigir yn ¢ Lloegr    
£ Cymru    
£ Gogledd Iwerddon    
£ Yr Alban

¢ Lloegr    
£ Cymru 
£ Gogledd Iwerddon 
£ Yr Alban

*Gall canolfannau ganfod 
manylion llawn am drefniadau 
cyllido’r Asiantaeth Cyllido 
Addysg a Sgiliau ar gyfer y 
cymhwyster ar gyfleuster 
chwilio Amcanion Dysgu ‘the 
Hub’.

Adran 1 
Y cymwysterau 
ar amrantiad
 —
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Y diwydiannau creadigol
Mae’r diwydiannau creadigol yn ffynnu ar draws 
y byd1. Yn y Deyrnas Unedig yn unig, maent yn 
cyfrannu dros £100 biliwn at yr economi ac yn 
cyflogi dros 2 filiwn o bobl2. Mae’r ffigur hwn yn 
tyfu’n gyflymach nag unrhyw ran arall o’r economi3. 
Wrth i arferion gwaith a thechnolegau esblygu, 
bydd swyddi yn y sector hwn ymysg y rhai mwyaf 
cadarn yn wyneb awtomeiddio cynyddol.

Mae’r diwydiannau creadigol yn cwmpasu 
amrywiaeth enfawr o rolau, cyflogwyr a sgiliau. Yn 
eu hanfod, fodd bynnag, maent yn cynnwys sgiliau 
sy’n arbennig o ddefnyddiol wrth astudio ar lefel 
Addysg Uwch ac y mae galw cynyddol amdanynt 
gan gyflogwyr. Mae’r diwydiannau creadigol yn 
recriwtio ac yn datblygu pobl sydd:
	> yn gallu addasu yn wyneb newid
	> yn hoff o gydweithio ac yn gallu gweithio mewn 
tîm
	> yn gyfathrebwyr da 
	> yn greadigol ac yn arloesol
	> yn entrepreneuriaid sy’n gallu datrys problemau
	> yn deall cyd-destun, cysylltiadau a 
gwahaniaethau
	> yn datblygu sgiliau technegol ar lefel uchel (rhai 
traddodiadol a digidol)
	> yn arwain pobl, timau a thueddiadau
	> yn ddysgwyr gydol oes ar hyd eu gyrfa
	> yn gryf eu cymhelliad ac yn hunangyfeiriedig

Mae’r cymwysterau hyn wedi’u dylunio i roi’r 
cyfle gorau posibl i fyfyrwyr ddatblygu’r sgiliau, y 
cymwyseddau a’r wybodaeth a fydd yn arwain 
at ddyfodol llwyddiannus yn y diwydiannau 
creadigol, neu yn y diwydiannau niferus sy’n gofyn 
talent greadigol i gefnogi eu busnesau neu eu 
mentrau.

Mae adran 2.2 yn amlinellu rhai o’r sgiliau 
trosglwyddadwy a’r cymwyseddau penodol y gall 
myfyrwyr ddisgwyl eu datblygu wrth gyflawni’r 
cymwysterau hyn. Mae’n cynnig paratoad cadarn 
ar gyfer astudio ymhellach yn llwyddiannus ar 
lefel Addysg Uwch, neu ar gyfer cychwyn yn 
uniongyrchol ar rolau priodol yn y diwydiannau 
creadigol.

Adran 2 
Cyd-destun
 —

1 Cynhadledd y Cenhedloedd 
Unedig ar Fasnach a 
Datblygiad https://unctad.
org/en/PublicationsLibrary/
ditcted2018d3_en.pdf

2 Ffederasiwn y Diwydiannau 
Creadigol, Maniffesto’r Diwydiannau 
Creadigol 2019 https://www.
creativeindustriesfederation.
com/sites/default/files/2019-10/
Creative%20Industries%20
Manifesto.pdf

3 Adolygiad Annibynnol o’r 
Diwydiannau Creadigol https://
assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/
uploads/attachment_data/
file/649980/Independent_Review_
of_the_Creative_Industries.pdf

Katie Nancarrow, 
Leeds Arts 
University, 
Diploma Sylfaen 
Celf a Dylunio
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Beth yw ymarferydd creadigol?
Mae dwy nodwedd allweddol yn diffinio ymarferwyr 
creadigol.

Y nodwedd gyntaf yw eu bod yn mynd ati i weithio 
mewn ffordd greadigol ac adfyfyriol. Wrth ddatblygu 
ymateb i friff gan glient neu wrth ddatblygu llais 
creadigol annibynnol, mae ymarferwyr creadigol yn 
ymchwilio, yn datblygu ac yn dysgu drwy roi cynnig 
yn gyson ar syniadau a datrysiadau newydd, ynghyd 
â ffyrdd newydd o gymhwyso eu sgiliau. 

Yr ail yw’r maes diwydiant y maent yn canolbwyntio 
arno. Mae llawer o ymarferwyr creadigol yn newid 
rôl ac yn meithrin sgiliau ar hyd eu gyrfa, ond yn aml 
datblygant wybodaeth a gallu trylwyr mewn maes 
gweithgaredd penodol. Mae gan bobl sydd â sgiliau 
creadigol y wybodaeth y mae cyflogwyr yn dymuno ei 
gweld mewn gyrfaoedd arloesol a dynamig, fel:

Cynaliadwyedd ac ymarfer creadigol
Mae’r cymwysterau hyn yn annog pob ymarferydd 
creadigol i fod yn gynaliadwy o ran y gwaith a 
gynhyrchant a’r effaith a gaiff eu gweithgarwch ar yr 
amgylchedd. 

Mae ymarferwyr creadigol cyfoes yn gwneud mwy 
na gwneud ‘pethau’ neu geisio lleihau effaith faterol 
eu gwaith. Maent hefyd yn cynnig arweiniad o ran 
barn ac yn dylunio’r byd rydym yn byw ynddo, o’n 
hamgylcheddau adeiladol i’n systemau, o’r dillad 
a wisgwn i’r dewisiadau a wnawn mewn gofodau 
digidol. Maent yn datblygu’n cyfeirbwyntiau 
diwylliannol a’n trafodaethau cymdeithasol.

Mae cynnwys y cymwysterau hyn yn rhoi cyfle i 
diwtoriaid a myfyrwyr ymwneud â’r maes pwysig 
a chymhleth hwn. Nid yw’r canlyniadau dysgu 
a’r meini prawf asesu yn y cymwysterau hyn yn 
gorfodi un dull arbennig neu ganlyniadau penodol 
o ran cynaliadwyedd. Yn hytrach, maent yn annog 
myfyrwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth o’r agenda 
hon, canfod eu diffiniadau eu hunain, a chynnig 
datrysiadau ar gyfer sut i blethu cynaliadwyedd drwy 
eu hymarfer creadigol ac wrth ymwneud â’r byd 
ehangach. 

Artist 
Artist Colur
Artist Digidol
Athro
Cartwnydd 
Curadur 
Cyfarwyddwr Celf
Cyfarwyddwr Creadigol
Cyhoeddi
Cysylltiadau Cyhoeddus 
Darlunydd
Dylanwadwr
Dylunydd Adwerthu 
Dylunydd Amlgyfrwng 
Dylunydd Arddangosfeydd
Dylunydd CAD/CAM
Dylunydd Cynnyrch
Dylunydd Diwydiannol 
Dylunydd Dodrefn 
Dylunydd Esgidiau 
Dylunydd Ffasiwn 
Dylunydd Gêmau
Dylunydd Goleuo
Dylunydd Graffeg 
Dylunydd Gwasanaethau
Dylunydd Gwe 
Dylunydd Gwisgoedd
Dylunydd Mewnol
Dylunydd Rhyngweithiol 

Dylunydd Setiau
Dylunydd UX 
Entrepreneur 
Fideograffydd
Ffotograffydd 
Gemydd
Golygydd
Gwneuthurwr Ffilmiau
Hysbysebu 
Llyfrgellydd
Marchnata
Marsiandïaeth 
Newyddiadurwr Celf 
Peirianneg
Peirianneg Meddalwedd
Pensaernïaeth
Pensaer Tirwedd
Rhaglennu
Rheolwr Digwyddiadau 
Rheolwr Propiau 
Rheolwr Prosiectau
Staff Oriel 
Teiliwr
Therapydd
Ymchwilydd 
Ysgrifennu Cynnwys
Ysgrifennu Copi
Ysgythrwr 

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3
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3.1 Diben y cymwysterau

Ar gyfer pwy mae’r cymwysterau hyn?
Mae Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 
UAL mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a 
Chyfathrebu yn gymwysterau ar gyfer myfyrwyr 
ôl-16 a hoffai ddilyn gyrfa arbenigol yn y 
diwydiannau creadigol. Mae’r ddau gymhwyster 
yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau, y gallu a’r ddealltwriaeth 
angenrheidiol sy’n berthnasol i’r diwydiant, er 
mwyn iddynt ymgymryd â rolau priodol ar lefel 
mynediad, ynghyd â rhaglenni hyfforddiant 
neu brentisiaethau yn y sector creadigol, neu er 
mwyn iddynt wneud cais i fynd ymlaen i gyrsiau 
cysylltiedig mewn addysg uwch. 

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y 
cymwysterau hyn. Fodd bynnag, argymhellir y 
dylai fod gan fyfyrwyr 4 TGAU o leiaf ar radd 4 
neu uwch, ac y dylai un o’r rhain o leiaf fod mewn 
pwnc ym maes y celfyddydau creadigol (neu’r 
cymhwyster Lefel 2 cyfatebol mewn pwnc priodol).

Beth yw cwmpas y cymwysterau hyn?
Mae’r cymwysterau hyn yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr 
hynny sydd ag uchelgais a dyhead am yrfa 
yn y diwydiannau creadigol a’r celfyddydau 
archwilio, datblygu a phrofi eu creadigrwydd 
mewn strwythur cymhwyster sy’n ysgogol ac 
yn heriol. Caiff myfyrwyr y cyfle i ddatblygu 
sgiliau trosglwyddadwy, gan ddod yn unigolion 
amryddawn sy’n atyniadol i gyflogwyr; cânt hefyd 
ddysgu pwysigrwydd egwyddorion dylunio 
moesegol a chynaliadwy, ynghyd â sut i roi’r 
egwyddorion hynny ar waith; yn ogystal, cânt 
ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth cyd-
destunol cryf o’u hymarfer creadigol wrth iddo 
ddatblygu, ac o’u maes galwedigol arbenigol.

Mae Diploma Lefel 3 UAL mewn Ymarfer 
Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu yn 
cynnwys y tair uned orfodol ganlynol: 
	> Uned 1 Y Broses Greadigol
	> Uned 2 Datblygu Ymarfer Creadigol
	> Uned 3 Ymateb i Friff Gosod 

Mae Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn 
Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu yn 
cynnwys y chwe uned orfodol ganlynol: 
	> Uned 1 Y Broses Greadigol
	> Uned 2 Datblygu Ymarfer Creadigol
	> Uned 3 Ymateb i Friff Gosod 
	> Uned 4 Ymchwilio i Ymarfer Diwydiant Arbenigol 
	> Uned 5 Datblygu Sgiliau Technegol Arbenigol 
	> Uned 6 Canlyniad Creadigol Arbenigol 

Ar ddiwedd y ddau gymhwyster, caiff myfyrwyr eu 
hasesu’n synoptig ar eu gallu i gymhwyso’r hyn a 
ddysgant yn y cymhwyster mewn aseiniad gosod 
(Uned 03) neu brosiect o’u dewis eu hunain (Uned 
06). 

Pa gymhwyster yw’r mwyaf addas?
Mae’r Diploma Lefel 3 mewn Ymarfer Creadigol 
yn gyfwerth o ran maint ag 1.5 Safon Uwch ac fel 
arfer caiff ei gyflwyno dros un flwyddyn o astudio. 
Mae’r cymhwyster yn ddelfrydol i fyfyrwyr sydd 
heb benderfynu eto pa ymarfer arbenigol o fewn 
y diwydiannau creadigol yr hoffent ganolbwyntio 
arno yn eu gyrfa. Gall myfyrwyr sy’n cyflawni’r 
Diploma ddewis mynd ymlaen i flwyddyn dau y 
Diploma Estynedig.

Mae Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn 
Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu yn 
gyfwerth o ran maint â 3 Safon Uwch ac fel arfer 
caiff ei gyflwyno dros ddwy flynedd o astudio 
llawn amser. Mae’r cymhwyster yn cwmpasu’r 
Diploma mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio 
a Chyfathrebu ynghyd â blwyddyn ychwanegol o 
astudio, a’r flwyddyn honno’n caniatáu i fyfyrwyr 
ganolbwyntio a datblygu eu gwybodaeth a’u 
sgiliau mewn un alwedigaeth ymarfer arbenigol.

Adran 3 
Trosolwg o’r 
cymwysterau
 —
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At beth allai’r cymwysterau hyn arwain?
Mae’r cymwysterau hyn wedi’u dylunio i gefnogi 
myfyrwyr i ddatblygu portffolio o waith a allai eu 
helpu i ymgeisio am rolau priodol ar lefel mynediad, 
rhaglenni hyfforddiant, a phrentisiaethau 
hunangyflogaeth. 

Gallai’r cymwysterau hefyd gefnogi myfyrwyr i 
fynd ymlaen i gyrsiau addysg bellach ac addysg 
uwch, boed hynny yn eu rhinwedd eu hunain neu 
ar y cyd â chymwysterau priodol eraill.

3.2 Datblygiad personol a 
phroffesiynol
Mae’n ofynnol i ganolfannau sicrhau y caiff 
myfyrwyr gyfle i ddatblygu a defnyddio sgiliau 
trosglwyddadwy eang drwy annog ethos o 
ddatblygiad personol a phroffesiynol. Yn benodol, 
bydd y rhaglenni’n caniatáu i fyfyrwyr arddangos 
amrediad o sgiliau trosglwyddadwy y gallant 
fanteisio arnynt mewn meysydd pwnc eraill. Bydd 
y sgiliau trosglwyddadwy a ddatblygir drwy’r 
cymwysterau hyn yn cynnwys:
	> blaengarwch
	> ymholi annibynnol
	> meddwl yn greadigol
	> dysgu adfyfyriol
	> gweithio mewn tîm
	> hunanreolaeth
	> cyfranogi effeithiol
	> cyfrifoldeb cymdeithasol
	> ymwybyddiaeth amgylcheddol a 
chynaliadwyedd
	> datrys problemau
	> rhifedd
	> digidol
	> ymchwil
	> llythrennedd
	> cyfathrebu
	> cyflwyno

‘03.04.07’, Megan Hopkin, 
West Suffolk College,  
Diploma Sylfaen Lefel 3 
mewn Celf a Dylunio

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3
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4.1 Cymeradwyo 
Rhaid i ganolfannau newydd a’r canolfannau 
presennol sy’n dymuno cyflwyno’r cymwysterau 
hyn geisio cymeradwyaeth ymlaen llaw gan UAL 
Awarding Body. Cyfeiriwch at wefan UAL Awarding 
Body i gael rhagor o wybodaeth ynghylch y broses 
gymeradwyo.

Rhaid i’ch cais ffurfiol gynnwys gwybodaeth 
allweddol ynghylch eich canolfan, eich dulliau 
cyflwyno a’ch staff addysgu.

Dylai staff y ganolfan fod yn gyfarwydd â’r arferion 
a’r safonau presennol o fewn y sector, yn ogystal 
â strwythur, cynnwys, dulliau asesu a threfniadau 
sicrhau ansawdd y cymwysterau cyn dylunio 
rhaglen cwrs.

4.2 Adnoddau
Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau 
materol angenrheidiol i weithredu’r rhaglen 
yn llwyddiannus, gan gynnwys stiwdios a 
gweithdai celf a dylunio sydd â chyfarpar priodol 
diweddaredig, cyfleusterau TG a ffynonellau 
gwybodaeth ac ymchwil. Ble mae adnoddau 
penodol yn ofynnol, nodwyd hynny yn yr unedau 
unigol.

4.3 Staffio
Rhaid i ganolfannau sy’n cyflwyno unrhyw un o 
gymwysterau UAL Awarding Body:
	> sicrhau bod yr holl staff sy’n ymwneud â 
chyflwyno’r cymhwyster hwn yn gyfarwydd 
â strwythur, cynnwys a chanlyniadau dysgu’r 
cymhwyster
	> sicrhau bod yr holl staff sy’n ymwneud ag 
addysgu, asesu a sicrhau ansawdd yn gallu 
dangos bod ganddynt (neu eu bod yn datblygu) 
y gallu galwedigaethol priodol, ar yr un lefel â’r 
cymhwyster a gyflwynir, neu ar lefel uwch 

	> bod â digon o Aseswyr a staff Sicrhau Ansawdd 
Mewnol sydd â’r cymwysterau/profiad priodol i 
gefnogi’r nifer o fyfyrwyr y maent yn bwriadu eu 
cofrestru
	> sicrhau y caiff yr holl staff sy’n ymwneud â 
chyflwyno’r cymhwyster hyfforddiant priodol 
a’u bod yn ymgymryd â datblygiad proffesiynol 
parhaus ystyrlon a pherthnasol
	> rhoi digon o amser ac adnoddau i’r holl staff 
sy’n ymwneud â’r broses asesu er mwyn iddynt 
gyflawni eu rôl yn effeithiol.

4.4 Cynllunio’r rhaglenni
Mae UAL Awarding Body yn cefnogi 
ymagweddau arloesol tuag at ddylunio a 
chyflwyno rhaglenni o fewn cyd-destun eang 
nodau a chanlyniadau dysgu’r cymwysterau. 
Felly, gellir cyflwyno’r rhaglenni mewn 
amrywiaeth o feysydd arbenigol. Mae’r 
cymwysterau hyn wedi’u dylunio i gefnogi 
amrywiaeth o ddewisiadau cyflwyno. 

Er mai bwriad y cymwysterau hyn yw 
rhoi mynediad i fyfyrwyr i amrywiaeth o 
ddisgyblaethau, mae’n gwbl bosibl y gellid 
defnyddio modelau cyflwyno mwy arbenigol i 
gefnogi datblygiad myfyrwyr sy’n cychwyn ar y 
cwrs gyda dealltwriaeth well o’r disgyblaethau yr 
hoffent weithio o’u mewn. Felly, gellid cyflwyno’r 
rhaglenni yng nghyd-destun ymarfer arbenigol 
penodol yn cynnwys y canlynol, ond heb fod yn 
gyfyngedig iddynt:
	> Y celfyddydau rhyngweithiol: er enghraifft, 
dylunio platfform digidol rhyngweithiol, gan 
gynnwys dylunio gwefannau, apiau a gêmau
	> Cyfathrebu drwy graffeg: er enghraifft, 
dylunio pecynnu, dylunio ar gyfer print, 
darlunio, graffeg cyfathrebu, brandio, 
amlgyfryngau, graffeg symudiad, dylunio ar 
gyfer ffilm neu deledu
	> Hysbysebu a marchnata: er enghraifft, 
cyfarwyddo creadigol, cyfarwyddo celf, trin 
delweddau, dylunio UX+UI, dylunio gwe, 
datblygu apiau

Adran 4 
Gofynion ar 
ganolfannau
 —
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	> Dylunio ffasiwn/tecstilau: er enghraifft, 
dylunio ffasiwn, tecstilau ffasiwn, dylunio 
gwisgoedd, tecstilau digidol, defnyddiau 
wedi’u printio a/neu eu llifo, tecstilau’r cartref, 
papur wal, dylunio mewnol, tecstilau wedi’u 
lluniadu, tecstilau celf a thecstilau gosod
	> Dylunio tri-dimensiwn: er enghraifft, 
cerameg, cerflunio, dylunio arddangosfeydd, 
dylunio ar gyfer y theatr, teledu a ffilm, 
dylunio mewnol, dylunio cynnyrch, dylunio 
amgylcheddol, dylunio pensaernïol, gemwaith/
addurniadau’r corff, a dylunio digidol 
3-dimensiwn 
	> Ffotograffiaeth/cyfryngau’r lens: er 
enghraifft, portreadaeth, ffotograffiaeth tirlun, 
ffotograffiaeth bywyd llonydd, ffotograffiaeth 
ddogfennol, ffotonewyddiaduraeth, 
ffotograffiaeth ffasiwn, delweddaeth arbrofol, 
amlgyfryngau, gosodiadau ffotograffig a 
delweddau symudol (fideo, ffilm, animeiddio) 
	> Y cyfryngau: er enghraifft, teledu, radio, print, 
fideo, cyfryngau digidol, gêmau cyfrifiadur, 
ffotograffiaeth, hysbysebu a chyhoeddi
	> Curadu a rheoli arddangosfeydd:  er 
enghraifft, hanes a chadwraeth, casgliadau 
(preifat, cyhoeddus, digidol), orielau a diwylliant 
gweledol
	> Celfyddyd gain: er enghraifft, lluniadu, 
arlunio, cyfryngau cymysg, cerflunio, 
cerameg, gosodiadau, gwneud printiau, 
delweddau symudol (fideo, ffilm, animeiddio), 
ffotograffiaeth, a chelfyddyd perfformio

Nid yw’r meysydd ymarfer arbenigol a restrir 
uchod yn orfodol nac yn hollgynhwysol; caiff 
canolfannau gyflwyno meysydd ymarfer arbenigol 
eraill.

Wrth i’r rhaglenni fynd rhagddynt, rhaid i fyfyrwyr 
allu dangos eu bod yn llwyddo o ran dysgu, arsylwi 
a phrofiad ymarferol mewn ymarfer celf arbenigol, 
ar y cyd â datblygu gallu cynyddol i adfyfyrio 
ynghylch eu profiadau wrth baratoi ar gyfer camau 
nesaf eu datblygiad personol a phroffesiynol. 
Rhaid i ganolfannau ddatblygu sylfaen myfyrwyr 
o sgiliau ymarferol bob amser, ynghyd â’u 
dealltwriaeth o’r berthynas rhwng datblygiad eu 

syniadau a’u gwaith, a’r dewisiadau a wnânt ar 
gyfer y dyfodol. 

Nid oes disgwyl i ganolfannau sy’n cyflwyno’r 
cymwysterau ddarparu’r un rhaglenni yn union, 
ond bydd yn ofynnol iddynt ymdrin â’r un dysgu, 
a sicrhau dilyniant cydlynol (patrymau addysgu, 
dysgu ac asesu sy’n barhaus, yn rhyngweithiol 
ac yn integreiddiol), yn hytrach nag ymagwedd 
fratiog ar draws gwahanol ddisgyblaethau. 
Rhagwelir y bydd canolfannau’n darparu 
adnoddau ar gyfer addysgu o fewn meysydd 
ymarfer dau-ddimensiwn, tri-dimensiwn a 
phedwar-dimensiwn, yn ogystal â chyflwyno 
myfyrwyr i egwyddorion craidd dylunio moesegol 
a chynaliadwyedd.

4.5 Ymsefydlu
Rhaid i ganolfannau ymsefydlu myfyrwyr, gan 
sicrhau:
	> y darperir llawlyfr cwrs, ynghyd ag unrhyw 
ddeunyddiau ategol eraill i hwyluso dysgu 
effeithiol
	> bod trefniadau amserlennu yn glir 
	> y darperir systemau tiwtora academaidd
	> y canfyddir anghenion cefnogi dysgu ac y 
darperir ar eu cyfer, fel y bo’n briodol
	> y caiff strwythurau’r cyrsiau a’r gofynion asesu eu 
hesbonio ar gyfer asesu mewnol, arholi allanol a 
safoni allanol
	> y caiff rheoliadau a gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch eu hesbonio

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3
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4.6 Ymgysylltu â diwydiant
Mae’n bwysig i ganolfannau ddatblygu 
ymagwedd at addysgu a dysgu sy’n cefnogi ffocws 
galwedigaethol y cymwysterau hyn. Argymhellir 
bod cyflogwyr ac ymarferwyr diwydiant yn 
cyfranogi o’r gwaith o gyflwyno a/neu asesu’r 
cymwysterau hyn. Mae hyn yn cyfoethogi’r profiad 
dysgu, yn cynyddu hygrededd y cymwysterau 
ym marn cyflogwyr, rhieni a myfyrwyr, ac yn 
hybu cydweithio rhwng y sector dysgu a sgiliau a 
diwydiant. 

Nid yw UAL Awarding Body yn pennu’r mathau 
o gyfranogi a ddisgwylir. Fodd bynnag, gallent 
gynnwys, er enghraifft:
	> gosod briffiau galwedigaethol i fyfyrwyr i 
weithio arnynt
	> rhoi profiad gwaith strwythuredig neu leoliadau 
gwaith i fyfyrwyr sy’n datblygu sgiliau a 
gwybodaeth sy’n berthnasol i’r cymhwyster hwn
	> caniatáu i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiectau, 
ymarferion a/neu asesiadau a osodir gyda 
chyfraniad gan ymarferwyr diwydiant profiadol
	> ymarferwyr diwydiant profiadol yn cyflwyno 
unedau, neu eu cyflwyno ar y cyd; gallai hynny, 
er enghraifft, fod ar ffurf darlithoedd gwadd, neu 
ddosbarthiadau meistr

4.7 Cyfanswm amser y cymhwyster 
(CAC)
Caiff CAC ei ddiffinio o dan Amodau Cydnabod 
Cyffredinol Ofqual fel nifer yr oriau tybiannol sy’n 
cynrychioli amcangyfrif o gyfanswm yr amser y 
gellid disgwyl o fewn rheswm i fyfyriwr fod ei 
angen i gyflawni ac arddangos cyflawniad o’r lefel 
cyrhaeddiad sy’n angenrheidiol er mwyn dyfarnu 
cymhwyster. 

Mae CAC yn cwmpasu’r ddwy elfen ganlynol: 
	> nifer yr oriau y mae sefydliad dyfarnu wedi’u 
pennu i gymhwyster ar gyfer Dysgu dan 
Arweiniad
	> amcangyfrif o nifer yr oriau y bydd myfyriwr, o 
fewn rheswm, yn debygol o’u treulio yn paratoi, 
astudio neu’n cymryd rhan mewn unrhyw 
ffordd arall mewn addysg neu hyfforddiant, gan 
gynnwys asesu, sy’n digwydd ar gyfarwyddyd 
– ond, yn wahanol i Ddysgu dan Arweiniad, 
heb fod o dan arweiniad neu oruchwyliaeth 
uniongyrchol – darlithydd, goruchwylydd, 
tiwtor neu ddarparwr priodol arall addysg neu 
hyfforddiant.

Mae manylion am Gyfanswm Amser Cymhwyster 
pob cymhwyster yn y fanyleb hon i’w gweld yn yr 
adran Y cymwysterau ar amrantiad.

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3

‘The Rings That Bind Us’, Isheda Lee, Uxbridge 
College, Diploma Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

‘All The Quilts I Never Made’,  
Christine Williams, Leeds Arts University, 
Diploma Lefel 2 mewn Celf a Dylunio
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Er mwyn ennill Diploma Lefel 3 UAL mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu mae’n 
ofynnol i fyfyrwyr gyflawni gradd Llwyddo o leiaf yn y tair uned orfodol isod: 

Uned Teitl ODA Rheoliad asesu

01 Y Broses Greadigol 180 Asesu Mewnol

02 Datblygu Ymarfer Creadigol 180 Asesu Mewnol

03 Ymateb i Friff Gosod 180 Asesu Mewnol

Cyfanswm Oriau Dysgu 540

Er mwyn ennill Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
mae’n ofynnol i fyfyrwyr gyflawni gradd Llwyddo o leiaf yn y chwe uned orfodol isod:

Uned Teitl ODA Rheoliad asesu

01 Y Broses Greadigol  180 Asesu Mewnol

02 Datblygu Ymarfer Creadigol  180 Asesu Mewnol

03 Ymateb i Friff Gosod  180 Asesu Mewnol

04 Ymchwilio i Ymarfer Diwydiant Arbenigol  180 Asesu Mewnol

05 Datblygu Sgiliau Technegol Arbenigol  180 Asesu Mewnol

06 Canlyniad Creadigol Arbenigol  180 Asesu Mewnol

Cyfanswm Oriau Dysgu 1080

Adran 5 
Strwythur y 
cymwysterau
 —

Nid yw Uned 01 ac Uned 02 yn cyfrannu at radd 
gyffredinol y cymhwyster; fodd bynnag, rhaid 
llwyddo ynddynt er mwyn cyflawni’r cymhwyster. 

Nid yw Uned 01 hyd at Uned 05 yn cyfrannu at 
radd gyffredinol y cymhwyster; fodd bynnag, 
rhaid llwyddo ynddynt er mwyn cyflawni’r 

Mae gradd gyffredinol y cymhwyster yn seiliedig ar 
Uned 03: Ymateb i Friff Gosod.

cymhwyster. Mae’r radd gyffredinol ar gyfer y 
cymhwyster yn seiliedig ar Uned 06: Canlyniad 
Creadigol Arbenigol.

Diploma Lefel 3 UAL mewn Ymarfer Creadigol:  
Celf, Dylunio a Chyfathrebu

Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn Ymarfer Creadigol: 
Celf, Dylunio a Chyfathrebu
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Teitl yr uned
Mae hwn yn rhoi crynodeb fer o gynnwys yr uned.

Cyfanswm Amser yr Uned (CAU)
Mae hwn yn cynrychioli amcangyfrif o’r amser y 
bydd angen i fyfyriwr ei roi er mwyn cwblhau’r 
uned a dangos cyflawniad ynddi. 

Mae CAU yn cynnwys y canlynol: nifer yr oriau 
a ddynodwyd i gymhwyster ar gyfer dysgu dan 
arweiniad, ynghyd â nifer yr oriau a ddynodwyd 
ar gyfer dysgu hunangyfeiriedig (dysgu nad yw o 
dan arweiniad neu oruchwyliaeth uniongyrchol 
darlithydd, goruchwylydd, tiwtor neu ddarparwr 
priodol arall o addysg neu hyfforddiant).

Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA)
Mae hyn yn cynrychioli’r oriau y mae myfyriwr 
yn cael ei (h)addysgu neu gyfarwyddo gan – neu 
y mae’n cymryd rhan mewn ffordd arall mewn 
addysg neu hyfforddiant o dan arweiniad neu 
oruchwyliaeth uniongyrchol – darlithydd, 
goruchwylydd, tiwtor neu ddarparwr priodol arall 
o addysg neu hyfforddiant. Mae’r amcangyfrif 
hwn yn cynnwys yr oriau asesu, os yw’r asesiad 
yn digwydd o dan arweiniad neu oruchwyliaeth 
uniongyrchol darlithydd, goruchwylydd, tiwtor 
neu ddarparwr priodol arall o addysg neu 
hyfforddiant.

Nod yr uned
Mae hwn yn rhoi crynodeb i’r darllenydd o 
gynnwys yr uned.

Canlyniadau dysgu
Mae’r rhain yn datgan beth fydd myfyriwr yn 
ei wybod, yn ei ddeall neu’n gallu ei wneud o 
ganlyniad i fod wedi cwblhau’r rhaglen ddysgu.

Meini prawf asesu
Mae’r rhain yn pennu’r safon ofynnol y mae disgwyl 
i fyfyriwr ei chyrraedd er mwyn arddangos bod 
canlyniadau dysgu’r uned honno wedi’u cyflawni.

Canlyniadau asesu
Mae’r rhain yn datgan y wybodaeth, y 
ddealltwriaeth a’r sgiliau a gaiff eu hasesu fel rhan 
o’r uned.

Bandiau perfformiad
Mae’r rhain yn enghreifftio gofynion y canlyniadau 
asesu a chânt eu defnyddio i bennu’r graddau ar 
gyfer uned.

Cynnwys
Mae hwn yn cyflwyno’r cynnwys addysgu hanfodol 
ar gyfer yr uned. Enghreifftiol yw unrhyw beth sy’n 
dilyn ‘e.e.’, ac mae’n rhoi enghraifft o’r hyn y gellid 
ei gyflwyno wrth addysgu cynnwys yr uned. Nid 
yw’n ofynnol asesu pob agwedd ar y cynnwys, am 
y bydd disgwyl i fyfyrwyr gymhwyso’r wybodaeth, 
y ddealltwriaeth a’r sgiliau a ddatblygwyd drwy’r 
broses ddysgu i elfennau penodol y cyd-destun 
asesu.

Gofynion tystiolaeth
Mae’r rhain yn cynrychioli’r ffyrdd priodol i fyfyrwyr 
gyflwyno tystiolaeth eu bod wedi cyflawni’r 
canlyniadau dysgu a’r meini prawf asesu.

Adran 6 
Manyleb yr uned
 —

Mae’r adran hon yn rhoi manylion am fformat yr uned: 
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Trosolwg o’r Uned
–

Lefel  3 

Cyfanswm 
Amser yr 
Uned

240 

Oriau Dysgu 
dan Arweiniad

180 

Credydau 24 
Asesu Asesu mewnol a dilysu mewnol 
Gradd Methu/Llwyddo 
Adnoddau Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau materol i weithredu’r 

rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys stiwdios a gweithdai celf a 
dylunio sydd â chyfarpar priodol diweddaredig, cyfleusterau TG a 
ffynonellau gwybodaeth ac ymchwil. 

Uned 01
Y Broses Greadigol

‘Feminism’, Jessamy Guest,  
Leeds Arts University,  
Diploma Lefel 3 mewn Celf a 
Dylunio
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Canlyniadau dysgu

Ar ôl cwblhau’r uned hon 
yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn:

Meini prawf asesu 

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn gallu: 

CD1  
Deall rôl y broses greadigol 
yn y diwydiannau creadigol

1.1 Dadansoddi’r camau a’r gweithgareddau yn y broses greadigol 
1.2 Archwilio prosesau creadigol o fewn cyd-destun y diwydiannau creadigol 

CD2  
Deall sut i gynllunio ymateb 
i friff

2.1 Dadansoddi gofynion briff 
2.2 Datblygu cynnig prosiect sy’n bodloni gofynion briff 
2.3 Adolygu sut caiff y cynnig prosiect ei roi ar waith i fodloni gofynion briff

CD3  
Deall rôl ymchwil yn y broses 
greadigol

3.1 Egluro sut caiff ffynonellau a dulliau ymchwil eu defnyddio i gefnogi prosesau creadigol 
3.2 Ymgymryd ag ymchwil wrth ymateb i friff
3.3 Defnyddio ymchwil i lywio a dylanwadu ar brosesau creadigol
3.4 Asesu effeithiolrwydd ymchwil i lywio a dylanwadu ar brosesau creadigol 

CD4  
Deall bwriad a phwrpas yn y 
broses greadigol 

4.1 Archwilio bwriad a phwrpas mewn prosesau creadigol 
4.2 Cymhwyso bwriad a phwrpas o fewn ei broses/phroses greadigol ei hun 
4.3 Asesu bwriad a phwrpas o fewn ei broses/phroses greadigol ei hun 

CD5  
Deall rôl iaith weledol i 
gofnodi a chyfathrebu 
syniadau 

5.1 Dadansoddi iaith weledol mewn prosesau creadigol 
5.2 Cymhwyso iaith weledol mewn prosesau creadigol 
5.3 Asesu defnydd effeithiol o iaith weledol mewn prosesau creadigol 

CD6  
Deall sut mae ymarfer 
adfyfyriol yn llywio ac 
yn cyfarwyddo’r broses 
greadigol 

6.1 Cymhwyso ymarfer adfyfyriol i lywio a chyfarwyddo prosesau creadigol 
6.2 Dangos sut mae ymarfer adfyfyriol wedi llywio’i gynnydd/chynnydd personol 
6.3 Asesu effeithiolrwydd ymarfer adfyfyriol i lywio a chyfarwyddo prosesau creadigol 

CD7  
Deall dulliau ar gyfer 
cynhyrchu syniadau mewn 
briff 

7.1 Archwilio dulliau ar gyfer cynhyrchu syniadau 
7.2 Cynhyrchu syniadau gan ddefnyddio gwahanol ddulliau 
7.3 Ystyried dylunio moesegol a chyfrifoldeb cymdeithasol 
7.4 Asesu effeithiolrwydd y dulliau a ddefnyddiwyd i gynhyrchu syniadau cychwynnol

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3

Nod yr uned
Mae’r uned hon yn gofyn i fyfyrwyr archwilio 
ac ymholi’r broses greadigol yn llawn ar hyd ei 
gwahanol gamau. Bydd myfyrwyr yn archwilio, 
cymhwyso ac asesu gwahanol gamau’r broses 
greadigol er mwyn datblygu dealltwriaeth o’r 
gweithgareddau unigol yn ystod pob cam, ac o’r 
ffordd y mae’r gweithgareddau hyn yn dylanwadu 
ar ei gilydd mewn ffordd gyfannol. Bydd myfyrwyr 
yn archwilio a datblygu’r sgiliau hyn drwy gyfrwng 
prosiectau a gweithdai cyflwyniadol sy’n gofyn 
iddynt ymdrin â sgiliau’r broses greadigol, gan 
ddangos gallu cynyddol i adnabod a chymhwyso’r 
sgiliau hynny.

Caiff y gweithgareddau yn yr uned hon eu hategu 
gan gyflwyniad i’r diwydiannau creadigol, ble bydd 
myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth gyd-destunol 
o’r rôl y mae’r broses greadigol yn ei chwarae wrth 
ddatblygu canlyniadau a chynnyrch celfyddydau 
creadigol ar draws sbectrwm eang o arferion 
arbenigol a rolau galwedigaethol.
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CD1  
Deall rôl y broses greadigol 
yn y diwydiannau creadigol 

CD3  
Deall rôl ymchwil yn y broses 
greadigol 

CD4  
Deall bwriad a phwrpas yn y 
broses greadigol 

CD2  
Deall sut i gynllunio ymateb 
i friff 

	> Gweithgareddau’r broses greadigol: 
 – Camau gweithredu o fewn camau’r broses 
greadigol, e.e. ymchwilio, arbrofi, creu 
prototeip, datblygu, profi cynnyrch, dewis, 
mireinio, gwneud, cyflwyno 

 – Sut mae ymarferwyr wedi defnyddio’r broses 
greadigol

 – Taith y broses greadigol, o’r syniad i’r canlyniad

 – Effaith dylanwadau’r ymarferydd ei hun, 
e.e. dylanwadau a diddordebau moesegol, 
cymdeithasol, diwylliannol ar y broses 
greadigol 

	> Diwydiannau creadigol: 
 – Sectorau o fewn diwydiannau
 – Rolau arbenigol a galwedigaethol 
 – Manteision a defnydd gwahanol brosesau 
creadigol o fewn rolau

	> Ymchwil cynradd e.e. arsylwadau, cyfweliadau, 
arolygon, grwpiau ffocws, arbrofi
	> Ymchwil eilaidd e.e. cyfnodolion, erthyglau, 
llyfrau
	> Ffynonellau ymchwil e.e. llyfrgell, y rhyngrwyd, 
oriel amgueddfa, cyd-destunol, deunyddiau 
ymarferol
	> Confensiynau academaidd a dull cyfeirio 
Harvard
	> Diffinio a defnyddio ymchwil gyd-destunol
	> Sut gellir defnyddio ymchwil yn y broses 
greadigol: 

 – yn y camau cychwynnol

 – i archwilio gofynion defnyddwyr/
cynulleidfaoedd, themâu neu bynciau

 – i adnabod cyd-destun: ystyriaethau 
hanesyddol, cyfredol, cymdeithasol, 
moesegol, amgylcheddol, diwylliannol

 – ar gyfer cynllunio, gan gynnwys cynigion 
prosiect, amserlenni, deunyddiau, a gofynion 
o ran adnoddau

 – i gael adborth
	> Adolygu sut llywiodd y canfyddiadau ymchwil ei 
(g)weithgareddau ymarferol ei hun e.e. datblygu 
syniadau, mireinio, canlyniadau, datrysiad 
	> Sut i gofnodi ymchwil

	> Pwrpas e.e. cyflawni swyddogaeth, diwallu 
angen neu lenwi bwlch, gofynion defnyddwyr/
cynulleidfa
	> Bwriad e.e. cysyniadol, thematig, naratif, 
perswâd, cyfathrebu, dylanwadu ar ymddygiad, 
ysgogi emosiwn, adloniant
	> Sut mae ymarferwyr presennol yn archwilio 
pwrpas a bwriad yn eu hymarfer eu hunain

	> Sut mae sgiliau trosglwyddadwy yn cefnogi a/
neu’n effeithio ar y gwaith o archwilio a datblygu 
bwriad a phwrpas e.e. rheoli amser, cydweithio, 
cydnerthedd, meddwl yn arloesol, datrys 
problemau 
	> Sut i ddefnyddio ymarfer adfyfyriol i ddewis a 
mireinio bwriad a phwrpas yn y broses greadigol
	> Sut i asesu bwriad a phwrpas drwy gyfrwng 
amrywiaeth o ddulliau 

	> Paramedrau a disgwyliadau briff galwedigaethol 
e.e. terfynau amser, cost, gofynion cyflwyno, 
deilliannau a/neu ganlyniadau, cynulleidfaoedd/
defnyddwyr penodedig, opsiynau a 
chyfyngiadau o ran deunyddiau/prosesau 
	> Cydrannau cynnig prosiect – rhesymeg, 
cysyniad y prosiect, gwerthusiad, ffynonellau 
ymchwil a rhestr ddarllen arfaethedig, cynllun 
gweithredu ac amserlen 
	> Strategaethau cynllunio ar gyfer bodloni 
gofynion briff e.e. rheoli amser, gofynion 
cynulleidfa/defnyddwyr, cyfyngiadau 
	> Pwysigrwydd ac effaith bod â chynnig 

	> Strategaethau cynllunio ar gyfer ymateb 
i newidiadau yng ngofynion briffiau neu 
problemau annisgwyl e.e. addasiadau, mireinio 
ayb.
	> Sut i gyflwyno cynllun e.e. fformat, strwythur 
	> Sut ymatebodd ymarferwyr presennol o bosibl i 
friffiau tebyg
	> Y ffactorau i’w hystyried wrth adolygu’r ffordd y 
caiff cynnig prosiect ei roi ar waith 
	> Y gwersi a ddysgwyd, meysydd i’w datblygu, 
camau nesaf
	> Angen deall y ffactorau cyd-destunol o amgylch 
y briff 

Cynnwys 

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3

arts.ac.uk/awardingUAL Awarding Body16



CD5  
Deall rôl iaith weledol i 
gofnodi a chyfathrebu 
syniadau 

CD6  
Deall sut mae ymarfer 
adfyfyriol yn llywio ac 
yn cyfarwyddo’r broses 
greadigol 

CD7  
Deall dulliau ar gyfer 
cynhyrchu syniadau mewn 
briff  

	> Amrywiaeth o ddulliau a thechnegau iaith 
weledol 
	> Iaith weledol mewn ymarfer e.e. 

 – Ymarferion creadigol
 – 2-ddimensiwn e.e. darlunio, graffigau print, 
arlunio, lluniadu, ffotograffiaeth analog 

 – 3-dimensiwn e.e. cerflunio, gwneud modelau, 
llunio gwisgoedd, dylunio cynhyrchion

 – 4-dimensiwn e.e. cyfryngau amser, ffilm, 
ffotograffiaeth ddigidol, animeiddio, graffeg 
symudiad

 – Celf/meddwl cysyniadol

 – Sut mae ymarferwyr presennol yn defnyddio 
iaith weledol i gyfathrebu 

	> Cyfathrebu gweledol – cysylltu â bwriad a 
phwrpas, gofynion cynulleidfa/defnyddwyr 
	> Cymharu’r bwriad a’r pwrpas arfaethedig â’r 
ymateb gwirioneddol
	> Sut gellir defnyddio ymarfer adfyfyriol i 
ddatblygu a mireinio iaith weledol

	> Sut caiff ymarfer adfyfyriol ei ddefnyddio o fewn 
y broses greadigol i lywio prosesau penderfynu 
e.e. newidiadau, cyfiawnhau, dewisiadau
	> Gwerthuso crynodol – adfyfyrio terfynol a 
chanfyddiadau
	> Sut caiff ymarfer adfyfyriol ei ddefnyddio’n 
effeithiol i lywio prosesau datrys problemau e.e. 
datblygu fersiynau, ailddychmygu, addasiadau 

	> Sut gellir defnyddio ymarfer adfyfyriol i 
gynllunio cynnydd a datblygiad yn y dyfodol
	> Sut i wella ymarfer adfyfyriol 

	> Dulliau cynhyrchu syniadau: 
 – Cysyniadol e.e. trafodaethau a dadleuon, 
tiwtorialau, deunyddiau ymchwil

 – Thematig e.e. deunyddiau ymchwil, 
ymweliadau safle, adfyfyrio personol/
cymdeithasol/diwylliannol 

 – Ymarferol e.e. ffotograffiaeth, collage, 
lluniadau, brasluniau, arbrofion, a ffurfiau eraill 
o gelf

	> Cynhyrchu syniadau yn seiliedig ar amrywiaeth 
o ysgogiadau e.e. thema/pwnc/briff 
	> Sut i gynhyrchu syniadau nad ydynt yn cyfyngu 
neu’n gul eu cwmpas

	> Sut mae ystyried sgiliau trosglwyddadwy yn 
cefnogi ac yn effeithio ar gynhyrchu syniadau 
e.e. rheoli amser, cydweithio, cydnerthedd, 
meddwl yn arloesol, datrys problemau 
	> Sut i gynhyrchu syniadau sy’n ymateb i ddylunio 
moesegol a chyfrifoldeb cymdeithasol e.e. 
cynaliadwyedd, moeseg, cymdeithasol, 
effeithiau diwylliannol, cyfreithiol, byd-eang a 
lleol, y gadwyn gyflenwi, asesiad o effaith
	> Dulliau ar gyfer adolygu’r syniadau a 
gynhyrchwyd
	> Archwiliad personol e.e. cryfderau, gwendidau, 
cyfleoedd i ddatblygu, risg, mireinio posibl

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3

‘For Summer is 
a-come unto Day’, 
Maya Coleborn, 
Bristol School 
of Art, Diploma 
Sylfaen Lefel 
3 mewn Celf a 
Dylunio
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Asesu a gofynion tystiolaeth
Rhaid i bob myfyriwr greu portffolio o dystiolaeth i 
arddangos eu bod wedi cyflawni’r holl ganlyniadau 
dysgu o fewn yr uned. Gall myfyrwyr arddangos 
bod y canlyniadau dysgu wedi’u bodloni mewn 
amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft rhai gweledol, 
ysgrifenedig, llafar, neu mewn fformat digidol neu 
faterol. 

Gallai’r portffolio o dystiolaeth gynnwys:
	> Cofnodion adfyfyrio a gwerthuso 
	> Cofnodion o gyngor ac arweiniad 
	> Cofnodion o bersbectif cyd-destunol 
	> Cofnodion o ymchwil 
	> Cofnodion o ddeunyddiau, prosesau ac 
archwilio sgiliau technegol 
	> Cofnodion o arbrofi gydag iaith weledol 
	> Archwilio elfennau o iaith weledol fel offeryn ar 
gyfer gweithgarwch creadigol 

	> Cofnodion o drafodaethau, beirniadaethau a 
chyflwyniadau 
	> Llyfrau braslunio wedi’u hanodi 
	> Dyddiaduron stiwdio/gweithdy 
	> Cyflwyniadau 
	> Blogiau/flogiau 
	> Cofnodion o ddatblygu canlyniadau

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

Dylai canolfannau asesu mewn ffordd gyfannol, 
gan gydnabod natur integredig y dystiolaeth sydd 
i’w chael ar draws y canlyniadau dysgu.

Simra Mahmood, 
Leeds Arts 
University, 
Diploma Sylfaen 
Celf a Dylunio
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Uned 02
Datblygu Ymarfer Creadigol

Trosolwg o’r Uned
–

Lefel 3 
Cyfanswm 
Amser yr Uned 

240 

Oriau Dysgu 
dan Arweiniad 

180 

Credydau 24 
Asesu Asesu mewnol a dilysu mewnol 
Gradd Methu/Llwyddo 
Adnoddau Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau materol i weithredu’r 

rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys stiwdios a gweithdai celf a 
dylunio sydd â chyfarpar priodol diweddaredig, cyfleusterau TG a 
ffynonellau gwybodaeth ac ymchwil.

‘Breaking the Silence’, Daisy Newton, 
The Manchester College,  
Diploma Lefel 3 mewn Celf a 
Dylunio
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Canlyniadau dysgu 

Ar ôl cwblhau’r uned hon 
yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn gallu: 

CD1  
Datblygu sgiliau o fewn 
ymarferion creadigol 
2-ddimensiwn

1.1  Archwilio deunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau a ddefnyddir mewn ymarferion creadigol 
2-ddimensiwn 

1.2  Arbrofi gyda deunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau ymarfer creadigol 2-ddimensiwn yng 
nghyd-destun ystyriaethau moesegol ac amgylcheddol 

1.3  Asesu’r defnydd o ddeunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau a ddefnyddir mewn ymarfer 
creadigol 2-ddimensiwn

1.4  Mireinio’r ffordd y caiff deunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau priodol eu cymhwyso a’u 
defnyddio mewn ymarferion creadigol 2-ddimensiwn 

CD2  
Datblygu sgiliau o fewn 
ymarferion creadigol 
3-dimensiwn

2.1  Archwilio deunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau a ddefnyddir mewn ymarferion creadigol 
3-dimensiwn 

2.2  Arbrofi gyda deunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau ymarfer creadigol 3-dimensiwn yng 
nghyd-destun ystyriaethau moesegol ac amgylcheddol 

2.3 Asesu’r defnydd o ddeunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau a ddefnyddir mewn ymarfer 
creadigol 3-dimensiwn 

2.4  Mireinio’r ffordd y caiff deunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau priodol eu cymhwyso a’u 
defnyddio mewn ymarferion creadigol 3-dimensiwn 

CD3  
Datblygu sgiliau o fewn 
ymarferion creadigol 
4-dimensiwn

3.1  Archwilio deunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau a ddefnyddir mewn ymarferion creadigol 
4-dimensiwn 

3.2  Arbrofi gyda deunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau ymarfer creadigol 4-dimensiwn yng 
nghyd-destun ystyriaethau moesegol ac amgylcheddol 

3.3  Asesu’r defnydd o ddeunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau a ddefnyddir mewn ymarfer 
creadigol 4-dimensiwn 

3.4  Mireinio’r ffordd y caiff deunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau priodol eu cymhwyso a’u 
defnyddio mewn ymarferion creadigol 4-dimensiwn 

CD4  
Datrys problemau o fewn 
ymarferion creadigol 

4.1  Disgrifio problemau a wynebir mewn ymarferion creadigol 
4.2  Cynnig datrysiadau ar gyfer problemau a wynebir mewn ymarferion creadigol 
4.3  Cymhwyso datrysiadau ar gyfer problemau a wynebir mewn ymarferion creadigol 
4.4  Asesu problemau a wynebir mewn ymarferion creadigol 

CD5  
Defnyddio arferion gwaith 
diogel o fewn yr amgylchedd 
creadigol

5.1  Nodi gofynion ar gyfer arferion gwaith diogel o fewn amgylchedd creadigol
5.2  Asesu’r gofynion ar gyfer arferion gwaith diogel 
5.3  Cymhwyso gofynion ar gyfer arferion gwaith diogel o fewn amgylchedd creadigol 

CD6  
Defnyddio technegau 
cyflwyno i gyflwyno 
ymarferion creadigol 

6.1  Archwilio technegau cyflwyno i gyfleu syniadau a chanlyniadau creadigol 
6.2  Defnyddio technegau cyflwyno perthnasol i arddangos ymarferion creadigol 
6.3  Gwerthuso effeithiolrwydd technegau cyflwyno i gyfleu ymarferion creadigol 

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3

Nod yr uned
Mae’r uned hon yn gofyn i fyfyrwyr ddysgu am 
hanfod ymarfer creadigol, ynghyd â chasglu 
gwybodaeth ynghylch gwahanol ddeunyddiau, 
technegau a phrosesau a ddefnyddir ar 
draws ymarferion creadigol 2-ddimensiwn, 
3-dimensiwn a 4-dimensiwn. 

Bydd myfyrwyr hefyd yn archwilio, arbrofi 
a mireinio’u defnydd o sgiliau ymarferol 
2-ddimensiwn, 3-dimensiwn a 4-dimensiwn 
sy’n gysylltiedig ag ymarfer creadigol, yn ogystal 
â datblygu dealltwriaeth o sut i ddefnyddio 
sgiliau ymarfer creadigol yn ddiogel i ddatrys 
problemau, datblygu canlyniadau a chyflwyno 
gwaith sy’n briodol i’r ymarfer creadigol.
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CD1  
Datblygu sgiliau o 
fewn arferion creadigol 
2-ddimensiwn 

CD2  
Datblygu sgiliau o 
fewn arferion creadigol 
3-dimensiwn 

CD3  
Datblygu sgiliau o 
fewn arferion creadigol 
4-dimensiwn 

CD4  
Datrys problemau o fewn 
arferion creadigol

	> Arferion creadigol 2-ddimensiwn a ddefnyddir 
mewn diwydiannau creadigol a diwydiannau 
anghreadigol 
	> Nodweddion, defnydd a chyfyngiadau deunyddiau 
gwahanol ac amrywiol a ddefnyddir mewn arferion 
creadigol 2-ddimensiwn 
	> Dylanwad cynaliadwyedd a moeseg ar 
ddeunyddiau, dulliau, prosesau a thechnegau a 
ddefnyddir mewn ymarfer creadigol 2-ddimensiwn 
	> Sut caiff deunyddiau, dulliau, prosesau a 
thechnegau eu defnyddio gan ymarferwyr 
	> Adnoddau sydd eu hangen ar gyfer arferion 
creadigol 2-ddimensiwn e.e. offer, sgiliau ymarferol, 
cyfarpar, technolegau

	> Defnydd a chyfyngiadau dulliau, prosesau a 
thechnegau a ddefnyddir mewn arferion creadigol 
2-ddimensiwn 
	> Sut i ddewis a chyfuno deunyddiau, dulliau, 
technegau a phrosesau 
	> Sut i asesu ei (h)ymarfer creadigol 2-ddimensiwn 
ei hun: 

 – cryfderau a gwendidau mewn ymarfer
 – cysylltiad â bwriad a phwrpas arfaethedig
 – y gwersi a ddysgwyd
 – meysydd i’w datblygu 

	> Mireinio sut caiff deunyddiau, dulliau, technegau 
a phrosesau eu cymhwyso er mwyn cynhyrchu 
canlyniadau

	> Arferion creadigol 3-dimensiwn a ddefnyddir 
mewn diwydiannau creadigol a diwydiannau 
anghreadigol 
	> Nodweddion, defnydd a chyfyngiadau deunyddiau 
gwahanol ac amrywiol a ddefnyddir mewn arferion 
creadigol 3-dimensiwn 
	> Dylanwad cynaliadwyedd a moeseg ar 
ddeunyddiau, dulliau, prosesau a thechnegau a 
ddefnyddir mewn ymarfer creadigol 3-dimensiwn 
	> Sut caiff deunyddiau, dulliau, prosesau a 
thechnegau eu defnyddio gan ymarferwyr 
	> Adnoddau sydd eu hangen ar gyfer arferion 
creadigol 3-dimensiwn e.e. offer, sgiliau ymarferol, 
cyfarpar, technolegau

	> Defnydd a chyfyngiadau dulliau, prosesau a 
thechnegau a ddefnyddir mewn arferion creadigol 
3-dimensiwn 
	> Sut i ddewis a chyfuno deunyddiau, dulliau, 
technegau a phrosesau 
	> Sut i asesu ei (h)ymarfer creadigol 3-dimensiwn ei 
hun: 

 – cryfderau a gwendidau mewn ymarfer 
 – cysylltiad â bwriad a phwrpas arfaethedig 
 – y gwersi a ddysgwyd 
 – meysydd i’w datblygu 

	> Mireinio sut caiff deunyddiau, dulliau, technegau 
a phrosesau eu cymhwyso er mwyn cynhyrchu 
canlyniadau

	> Arferion creadigol 4-dimensiwn a ddefnyddir 
mewn diwydiannau creadigol a diwydiannau 
anghreadigol 
	> Nodweddion, defnydd a chyfyngiadau 
deunyddiau gwahanol ac amrywiol a ddefnyddir 
mewn arferion creadigol 4-dimensiwn 
	> Dylanwad cynaliadwyedd a moeseg ar 
ddeunyddiau, dulliau, prosesau a thechnegau a 
ddefnyddir mewn ymarfer creadigol 4-dimensiwn 
	> Sut caiff deunyddiau, dulliau, prosesau a 
thechnegau eu defnyddio gan ymarferwyr 
	> Adnoddau sydd eu hangen ar gyfer arferion 
creadigol 4-dimensiwn e.e. offer, sgiliau ymarferol, 
cyfarpar, technolegau 

	> Defnydd a chyfyngiadau dulliau, prosesau a 
thechnegau a ddefnyddir mewn arferion creadigol 
4-dimensiwn 
	> Sut i ddewis a chyfuno deunyddiau, dulliau, 
technegau a phrosesau 
	> Sut i asesu ei (h)ymarfer creadigol 4-dimensiwn ei 
hun: 

 – cryfderau a gwendidau mewn ymarfer 
 – cysylltiad â bwriad a phwrpas arfaethedig 
 – y gwersi a ddysgwyd 
 – meysydd i’w datblygu 

	> Mireinio sut caiff deunyddiau, dulliau, technegau 
a phrosesau eu cymhwyso er mwyn cynhyrchu 
canlyniadau

	> Mathau o broblemau e.e. damcaniaethol, 
cysyniadol, ymarferol, esthetig
	> Dulliau ar gyfer adnabod problemau
	> Archwilio problemau a chanfod datrysiadau amgen 
i broblemau
	> Sut mae ymarferwyr presennol wedi datrys 
problemau ymarferol
	> Sut i ddewis y datrysiad mwyaf priodol i broblemau

	> Ffactorau sy’n dylanwadu ar sut caiff datrysiadau 
eu dewis a’u rhoi ar waith e.e. cyfyngiadau amser, 
cyfyngiadau adnoddau, cyfyngiadau sgiliau
	> Effaith y datrysiad a ddewisir
	> Y gwersi a ddysgwyd a’r camau nesaf

Cynnwys 

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3
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CD5  
Defnyddio arferion gwaith 
diogel o fewn yr amgylchedd 
creadigol

CD6  
Defnyddio technegau 
cyflwyno i gyflwyno arferion 
creadigol

	> Protocolau ar gyfer gweithredu a defnyddio 
cyfarpar a pheiriannau yn ddiogel
	> Sut i reoli, lleihau a/neu ddiddymu risg 
	> Rheoliadau presennol ar reoli sylweddau 
peryglus i iechyd (COSHH), cyfarpar diogelu 
personol (PPE) 
	> Arferion gwaith diogel ar gyfer yr unigolyn ac 
wrth weithio gydag eraill
	> Asesu risg a Dadansoddi Peryglon Swydd

	> Sut i ddilyn rheoliadau a deddfwriaeth priodol
	> Sut i gynnal arferion gwaith diogel ar gyfer yr 
unigolyn ac eraill
	> Arferion gwaith diogel gyda deunyddiau, dulliau, 
technegau a phrosesau 

	> Technegau cyflwyno sy’n gysylltiedig ag 
arferion creadigol 2-ddimensiwn, 3-dimensiwn a 
4-dimensiwn 
	> Sut mae ymarferwyr presennol yn cyflwyno 
arferion creadigol 2-ddimensiwn, 3-dimensiwn a 
4-dimensiwn
	> Fformat cyflwyniad – corfforol a digidol
	> Dylanwadau ar y dewis o gyflwyniad e.e. 
cymdeithasol, diwylliannol, moesegol, costio, 
gofynion o ran adnoddau, bwriad a phwrpas, a 
yw’n gyflawnadwy, eglurder ac iaith weledol
	> Sut i gyflwyno gwaith yn broffesiynol ar gyfer: 

 – ymarfer creadigol
 – defnyddiwr a/neu gynulleidfa, client neu 
gwsmer

 – bwriad a phwrpas
 – unrhyw ofynion penodol eraill e.e. costio

	> Sut i werthuso technegau presennol e.e. 
adborth, ymchwil
	> Sut i werthuso ffactorau ymarferol y technegau 
cyflwyno a ddefnyddiwyd
	> Ystyried defnyddwyr/cynulleidfa a sut mae 
hynny’n dylanwadu ar yr arddull cyflwyno
	> Ffactorau ymarferol y technegau cyflwyno 
a ddefnyddiwyd e.e. rheoli amser, cynllunio 
logistaidd

Asesu a gofynion tystiolaeth
Rhaid i bob myfyriwr greu portffolio o dystiolaeth 
i arddangos eu bod wedi cyflawni’r holl 
ganlyniadau dysgu o fewn yr uned. Gall myfyrwyr 
arddangos bod y canlyniadau dysgu wedi’u 
bodloni mewn amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft 
rhai gweledol, ysgrifenedig, llafar, neu mewn 
fformat digidol neu faterol. 

Gallai’r portffolio o dystiolaeth gynnwys: 
	> Cofnodion adfyfyrio a gwerthuso 
	> Cofnodion o gyngor ac arweiniad 
	> Cofnodion o bersbectif cyd-destunol 
	> Cofnodion o ymchwil 
	> Cofnodion o ddeunyddiau, prosesau ac 
archwilio sgiliau technegol 
	> Cofnodion o arbrofi gydag iaith weledol 

	> Archwilio elfennau o iaith weledol fel offeryn ar 
gyfer gweithgarwch creadigol 
	> Cofnodion o drafodaethau, beirniadaethau a 
chyflwyniadau 
	> Llyfrau braslunio wedi’u hanodi 
	> Dyddiaduron stiwdio/gweithdy 
	> Cyflwyniadau 
	> Blogiau

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

Dylai canolfannau asesu mewn ffordd gyfannol, 
gan gydnabod natur integredig y dystiolaeth sydd 
i’w chael ar draws y canlyniadau dysgu.

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3
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Uned 03
Ymateb i Friff Gosod

Trosolwg o’r Uned
–

Lefel 3

Cyfanswm 
Amser yr 
Uned 

240

Oriau 
Dysgu dan 
Arweiniad 

180

Credydau 24
Asesu Asesu mewnol a safoni allanol
Gradd Methu/Llwyddo/Teilyngdod/Rhagoriaeth 
Adnoddau Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau materol i weithredu’r 

rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys stiwdios a gweithdai celf a 
dylunio sydd â chyfarpar priodol diweddaredig, cyfleusterau TG a 
ffynonellau gwybodaeth ac ymchwil.

‘Botanical Garden’, James Sewell, 
Reigate School of Art, Diploma Lefel 
3 mewn Celf a Dylunio
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Canlyniadau asesu
Ar ôl cwblhau’r uned asesu hon yn llwyddiannus, bydd y myfyriwr wedi arddangos ei fod/bod yn gallu:

CA1 Deall gofynion briff gosod o fewn cyd-destun galwedigaethol

CA2 Cynllunio a gwireddu prosiect mewn ymateb i friff

CA3 Defnyddio ymchwil i lywio prosiect creadigol

CA4 Defnyddio sgiliau ymarferol i fodloni gofynion briff

CA5 Cynhyrchu a datblygu syniadau mewn ymateb i friff

CA6 Cynhyrchu canlyniadau mewn ymateb i friff

CA7 Cyflwyno gwaith datblygu a chanlyniadau

CA8 Cymhwyso ymarfer adfyfyriol i brosiect creadigol

Ella Boston, 
Leeds Arts 
University, 
Diploma Sylfaen 
Celf a Dylunio

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3

Nod yr uned
Yn yr uned hon, caiff myfyrwyr eu hasesu’n 
synoptig ar yr holl ddysgu y maent wedi’i 
ddatblygu ar hyd y cymhwyster, drwy ymateb i 
friff gosod galwedigaethol. Byddant yn arddangos 
eu gallu i ddatblygu cynnig prosiect, i gynhyrchu 
syniadau ac i gynhyrchu a chyflwyno canlyniadau 
sy’n ymateb i friff gosod. 

Bydd disgwyl iddynt hefyd arddangos sgiliau 
ymarferol i wireddu canlyniadau creadigol, 
adfyfyrio ynghylch y broses greadigol, a defnyddio 
ymarfer adfyfyriol i lywio a chyfarwyddo’r 
dewisiadau a wnânt a’u llwyddiant wrth fodloni’r 
briff.
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Canlyniad asesu Llwyddo Teilyngdod Rhagoriaeth

CA1  
Deall gofynion briff 
gosod o fewn cyd-destun 
galwedigaethol

Cynnig prosiect sydd wedi’i 
gyflwyno’n glir, sy’n rhoi 
ystyriaeth briodol i ofynion y 
briff ac sy’n cefnogi datblygiad 
syniadau mewn ffordd ddigonol

Cynnig prosiect sydd wedi’i 
gyflwyno’n ofalus, sy’n rhoi 
ystyriaeth helaeth i ofynion y 
briff ac sy’n cefnogi datblygiad 
syniadau mewn ffordd effeithiol

Cynnig prosiect sydd wedi’i 
gyflwyno gyda dychymyg, sy’n 
rhoi ystyriaeth gynhwysfawr i 
ofynion y briff ac sy’n cefnogi 
datblygiad syniadau mewn 
ffordd drwyadl

CA2  
Cynllunio a gwireddu prosiect 
mewn ymateb i friff 

Mae’r cynllunio’n glir ac yn 
berthnasol, yn amlinellu 
gwireddiad dilys datrysiadau a 
chanlyniadau mewn ymateb i friff

Mae’r cynllunio’n helaeth 
ac yn realistig, yn amlinellu 
gwireddiad effeithiol datrysiadau a 
chanlyniadau mewn ymateb i friff

Mae’r cynllunio’n gynhwysfawr 
ac yn graff, yn amlinellu 
gwireddiad llawn dychymyg i 
ddatrysiadau a chanlyniadau 
mewn ymateb i friff

CA3  
Defnyddio ymchwil i lywio 
prosiect creadigol 

Defnyddir ymchwil perthnasol 
ond cyfyngedig i lywio a 
chyfarwyddo gweithgareddau 
a datrysiadau boddhaol i 
broblemau; rhoddir ystyriaeth 
i effeithiau moesegol ac 
amgylcheddol wrth ddatblygu 
syniadau a gwireddu canlyniadau 
mewn ymateb i friff

Defnyddir ymchwil helaeth a 
phwrpasol i lywio a chyfarwyddo 
gweithgareddau a datrysiadau 
effeithiol i broblemau; rhoddir 
ystyriaeth i effeithiau moesegol 
ac amgylcheddol wrth ddatblygu 
syniadau a gwireddu canlyniadau 
mewn ymateb i friff

Defnyddir ymchwil 
cynhwysfawr, llawn dychymyg 
i lywio a chyfarwyddo 
gweithgareddau a datrysiadau 
craff i broblemau; rhoddir 
ystyriaeth i effeithiau 
moesegol ac amgylcheddol 
wrth ddatblygu syniadau a 
gwireddu canlyniadau mewn 
ymateb i friff

CA4  
Defnyddio sgiliau ymarferol i 
fodloni gofynion briff

Defnydd cymwys o ddeunyddiau, 
dulliau, prosesau a thechnegau 
priodol i fodloni gofynion y briff 
mewn ffordd foddhaol

Defnydd medrus ac effeithiol o 
ddeunyddiau, dulliau, prosesau a 
thechnegau i fodloni gofynion y 
briff mewn ffordd bwrpasol

Defnydd soffistigedig a 
hyderus o ddeunyddiau, 
dulliau, prosesau a thechnegau 
i fodloni gofynion y briff gyda 
dychymyg

CA5  
Cynhyrchu a datblygu 
syniadau mewn ymateb i friff

Caiff syniadau dilys eu datblygu 
yn ddigonol, gan fodloni gofynion 
briff yn foddhaol

Caiff syniadau ystyriol eu 
datblygu’n effeithiol, gan fodloni 
gofynion briff yn bwrpasol

Caiff syniadau arloesol eu 
datblygu’n gynhwysfawr, 
gan fodloni gofynion briff yn 
drwyadl

CA6  
Cynhyrchu canlyniadau 
mewn ymateb i friff 

Rhoddir cynnig ar ganlyniadau 
dilys sy’n cyfleu cysyniadau a 
syniadau mewn ffordd gymwys 
i ddefnyddiwr/cynulleidfa 
benodedig

Gwireddir canlyniadau ystyriol 
sy’n cyfleu cysyniadau a 
syniadau mewn ffordd effeithiol 
i ddefnyddiwr/cynulleidfa 
benodedig

Gwireddir canlyniadau 
dychmygus sy’n cyfleu 
cysyniadau a syniadau mewn 
ffordd bendant i ddefnyddiwr/
cynulleidfa benodedig

CA7  
Cyflwyno gwaith datblygu a 
chanlyniadau 

Defnyddir technegau cyflwyno’n 
briodol i gyflwyno gwaith 
datblygu a chanlyniadau yn glir i 
fodloni gofynion y briff

Defnyddir technegau cyflwyno’n 
effeithiol i gyflwyno gwaith 
datblygu a chanlyniadau yn 
bwrpasol i fodloni gofynion y briff

Defnyddir sgiliau cyflwyno’n 
fedrus i gyflwyno gwaith 
datblygu a chanlyniadau gyda 
dychymyg i fodloni gofynion 
y briff

CA8  
Cymhwyso ymarfer adfyfyriol 
i brosiect creadigol

Defnyddir ymarfer adfyfyriol 
dilys yn ddigonol i lywio a 
chyfarwyddo’r prosiect a’r 
canlyniadau terfynol

Defnyddir ymarfer adfyfyriol 
helaeth a phwrpasol yn effeithiol i 
lywio a chyfarwyddo’r prosiect a’r 
canlyniadau terfynol

Defnyddir ymarfer adfyfyriol 
cynhwysfawr a pharhaus yn 
graff i lywio a chyfarwyddo’r 
prosiect a’r canlyniadau 
terfynol

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3
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Manylion asesu a gofynion 
tystiolaeth 
Mae’r uned hon yn un synoptig a chaiff ei hasesu 
drwy gyfrwng aseiniad i’w osod a’i raddio gan y 
ganolfan. Dylid dylunio’r aseiniad i adlewyrchu 
briff galwedigaethol a ddefnyddir yn gyffredin yn 
y diwydiant creadigol a dylai’r aseiniad ei gwneud 
yn ofynnol i fyfyrwyr ddefnyddio amrywiaeth 
o sgiliau a gwybodaeth a ddatblygwyd ar hyd 
y cymhwyster a’u cymhwyso mewn ffordd 
integredig. Rhaid i fyfyrwyr gwblhau’r aseiniad 
synoptig ar ddiwedd eu rhaglen ddysgu. 

Rhaid i bob myfyrwyr gynhyrchu tystiolaeth 
sy’n arddangos eu bod wedi cyflawni’r holl 
ganlyniadau dysgu yn yr uned. Gall myfyrwyr 
arddangos bod y canlyniadau dysgu wedi’u 
bodloni mewn amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft 
rhai gweledol, ysgrifenedig, llafar, neu mewn 
fformat digidol neu faterol. 

Fel rhan o’r dystiolaeth, rhaid i fyfyrwyr gynnwys: 
	> Cynnig Prosiect wedi’i gwblhau
	> Gwerthusiad Crynodol wedi’i gwblhau

Gallai’r portffolio o dystiolaeth gynnwys: 
	> Cofnodion adfyfyrio a gwerthuso 
	> Cofnodion o gyngor ac arweiniad
	> Cofnodion o bersbectif cyd-destunol 
	> Cofnodion o ymchwil 

	> Cofnodion o ddeunyddiau, prosesau ac 
archwilio sgiliau technegol 
	> Cofnodion o arbrofi gydag iaith weledol 
	> Archwilio elfennau o iaith weledol fel offeryn ar 
gyfer gweithgarwch creadigol
	> Cofnodion o drafodaethau, beirniadaethau a 
chyflwyniadau 
	> Llyfrau braslunio wedi’u hanodi
	> Dyddiaduron stiwdio/gweithdy
	> Cyflwyniadau
	> Blogiau/flogiau
	> Cofnodion o ddatblygu canlyniadau

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

Dylai canolfannau asesu’r dystiolaeth mewn 
ffordd gyfannol, gan gydnabod natur integredig y 
dystiolaeth sydd i’w chael ar draws y canlyniadau 
dysgu.

I gael rhagor o arweiniad ar gyflwyno’r asesiad, 
gweler Adran 6 y fanyleb. Mae UAL Awarding 
Body hefyd wedi llunio briff sampl i gynorthwyo 
canolfannau i ddatblygu aseiniadau sy’n 
caniatáu i fyfyrwyr gyflawni’r holl raddau o fewn y 
cymhwyster. 

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3

Ethan Dodd 
Adkins, Leeds 
Arts University, 
Diploma Sylfaen 
Celf a Dylunio
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Uned 04
Ymchwilio i Ymarfer Diwydiant Arbenigol

Trosolwg o’r Uned
–

Lefel 3 
Cyfanswm 
Amser yr Uned

240

Oriau Dysgu 
dan Arweiniad

180 

Credydau 24 
Asesu Asesu mewnol a dilysu mewnol 
Gradd Methu/Llwyddo 
Adnoddau Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau materol i weithredu’r 

rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys stiwdios a gweithdai celf a 
dylunio sydd â chyfarpar priodol diweddaredig, cyfleusterau TG a 
ffynonellau gwybodaeth ac ymchwil.

‘Nostalgia is the Mirror of Our Past’, 
Ramute Zaltauskaite, The Manchester 
College, Diploma Sylfaen Lefel 3 
mewn Celf a Dylunio
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Canlyniadau dysgu 

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn gallu: 

Meini prawf asesu 

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn gallu: 

CD1  
Deall ymarfer diwydiant 
arbenigol o fewn y diwydiannau 
creadigol 

1.1  Ymchwilio i ymarfer arbenigol o fewn y diwydiannau creadigol 
1.2  Archwilio ymarferwyr presennol mewn perthynas i ddatblygiad ei (h)ymarfer arbenigol ei hun
1.3  Ymchwilio i gyfleoedd am ddilyniant personol o fewn ymarfer arbenigol 

CD2  
Defnyddio ymchwil 
i ddylanwadu ar 
weithgareddau o fewn 
ymarfer diwydiant arbenigol

2.1  Archwilio sut caiff sgiliau ymchwil eu defnyddio i ddylanwadu ar ymarfer arbenigol 
2.2  Cymhwyso ymchwil i ddylanwadu ar weithgareddau o fewn ymarfer arbenigol 
2.3  Gwerthuso effeithiolrwydd ymchwil wrth ddylanwadu ar weithgareddau o fewn ymarfer arbenigol 

CD3  
Cynnig archwiliad creadigol 
hunangyfeiriedig o fewn 
ymarfer diwydiant arbenigol 

3.1  Cynhyrchu syniadau cychwynnol ar gyfer archwiliadau creadigol 
3.2  Mireinio’r syniadau cychwynol ar gyfer archwiliad creadigol 
3.3  Llunio cynnig prosiect ar gyfer archwiliad creadigol 
3.4  Gwerthuso effeithiolrwydd y cynnig prosiect wrth lywio archwiliad creadigol 

CD4  
Deall bwriad a phwrpas 
creadigol o fewn ymarfer 
diwydiant arbenigol

4.1  Ymchwilio i fwriad a phwrpas creadigol o fewn gwaith ymarferwyr arbenigol 
4.2  Archwilio’i fwriad/bwriad a’i bwrpas/phwrpas creadigol ei hun yng nghyd-destun ystyriaethau 

moesegol ac amgylcheddol 
4.3  Gwerthuso ei fwriad/bwriad a’i bwrpas/phwrpas creadigol ei hun 

CD5  
Deall sut caiff iaith weledol ei 
defnyddio i gyfleu syniadau a 
chysyniadau o fewn ymarfer 
diwydiant arbenigol

5.1  Dadansoddi’r defnydd o iaith weledol i gyfleu syniadau a chysyniadau yng ngwaith ymarferwyr 
arbenigol 

5.2  Defnyddio iaith weledol i gyfleu syniadau a chysyniadau 
5.3  Gwerthuso effeithiolrwydd iaith weledol i gyfleu syniadau a chysyniadau 

CD6  
Defnyddio ymarfer adfyfyriol 
i lywio a chyfarwyddo 
gweithgareddau o fewn 
ymarfer diwydiant arbenigol

6.1  Defnyddio ymarfer adfyfyriol i lywio a chyfarwyddo’i (h)ymarfer arbenigol ei hun
6.2  Gwerthuso effeithiolrwydd ymarfer adfyfyriol i lywio a chyfarwyddo’i (h)ymarfer arbenigol ei hun

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3

Nod yr uned 
Mae’r uned hon yn gofyn i fyfyrwyr archwilio 
holl agweddau ymarfer diwydiant arbenigol o’u 
dewis o fewn y diwydiant creadigol, er mwyn 
llywio’u datblygiad fel ymarferydd creadigol a 
dylanwadu ar ddatblygiad eu gyrfa yn y dyfodol. 
Bydd gofyn iddynt hefyd ddatblygu dealltwriaeth 
o gyd-destun y rôl a ddewisant o fewn yr 
amgylchedd ehangach a chymhwyso ymarfer 
adfyfyriol i ddylanwadu ar eu dewisiadau a’u 
penderfyniadau. 

Bydd myfyrwyr yn cymhwyso’u gwybodaeth 
o’u hymarfer diwydiant arbenigol i archwiliad 
creadigol hunangyfeiriedig, gan dynnu ar 
weithiau ymarferwyr presennol a’u hymchwil 
eu hunain i lywio a dylanwadu ar syniadau a 
mireinio’u bwriadau a’u pwrpasau creadigol eu 
hunain. 

Bydd y gwaith a gynhyrchant yn tystio 
i ddatblygiad a mireiniad eu sgiliau iaith 
weledol arbenigol er mwyn cyfleu syniadau a 
chysyniadau’n effeithiol.
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CD4  
Deall bwriad a phwrpas 
creadigol o fewn ymarfer 
diwydiant arbenigol

	> Sut i ymchwilio i waith ymarferwyr presennol i ddeall 
eu pwrpas a’u bwriad 
	> Ffactorau sy’n dylanwadu ar fwriad a phwrpas 
creadigol e.e. 

 – Mudiadau celf a dylunio e.e. modernaidd, 
swrrealaidd, ôl-fodernaidd, ffeministaidd

 – Mudiadau hanesyddol, cymdeithasol, gwleidyddol 
a/neu ddiwylliannol 

 – Technoleg

 – Tueddiadau cyfredol
 – Ei gryfderau/chryfderau a’i (g)wendidau, ei  
(g)werthoedd a’i (d)diddordebau ei hun

 – Gofynion y gynulleidfa a/neu ddefnyddwyr 
 – Cynaliadwyedd a moeseg 

	> Sut i gofnodi bwriad a phwrpas 
	> Sut i gasglu adborth a mireinio bwriad a phwrpas 
creadigol 

CD5  
Deall sut caiff iaith weledol 
ei defnyddio i gyfleu 
syniadau a chysyniadau 
o fewn ymarfer diwydiant 
arbenigol

	> Sut mae ymarferwyr presennol yn defnyddio iaith 
weledol o fewn ymarfer diwydiant arbenigol i gyfleu 
eu pwrpas a’u bwriad 
	> Ffactorau sy’n dylanwadu ar gymhwyso a dehongli 
iaith weledol e.e. y dewis o ddefnyddiau, arddull a 
fformat cyflwyniadau 

	> Technegau a phrosesau iaith weledol a ddefnyddir 
mewn ymarfer diwydiant arbenigol 
	> Sut i gyflwyno iaith weledol 
	> Sut i gasglu adborth ar ddefnydd o iaith weledol

CD6  
Defnyddio ymarfer 
adfyfyriol i lywio 
a chyfarwyddo 
gweithgareddau o 
fewn ymarfer diwydiant 
arbenigol

	> Sut caiff ymarfer adfyfyriol ei ddefnyddio yn 
ystod pob cam o fewn y broses greadigol i lywio a 
chyfarwyddo dewisiadau, datrysiadau a syniadau 
	> Strategaethau ymarfer adfyfyriol a ddefnyddir 
mewn ymarfer diwydiant arbenigol e.e. treialon 
cwsmeriaid, ffitiadau, arddangosfeydd, stiwdio 
agored

	> Sut i gofnodi a chasglu adborth ar ymarfer adfyfyriol 
	> Adolygiad o arferion adfyfyriol e.e. cryfderau, 
gwendidau, heriau, bylchau, cyfleoedd a gollwyd

CD1  
Deall ymarfer diwydiant 
arbenigol o fewn y 
diwydiannau creadigol 

	> Diwydiant arbenigol a rolau amrywiol o’u mewn 
	> Sut mae ymarferwyr yn gweithredu o fewn ymarfer 
diwydiant arbenigol 
	> Dylanwadau cyd-destunol ar ddiwydiant e.e. 
hanesyddol a chyfredol, cymdeithasol, moesegol, 
amgylcheddol, tueddiadau byd-eang 
	> Cymunedau ymarfer a chyrff proffesiynol 
	> Cynaliadwyedd ar ffurf dylunio moesegol
	> Entrepreneuriaeth
	> Rolau a chyfrifoldebau o fewn ymarfer diwydiant 
arbenigol penodedig

	> Gofynion o ran sgiliau – sgiliau arbenigol a 
throsglwyddadwy 
	> Proffesiynoldeb ac ymddygiad ymarferwyr 
	> Sut mae ymarferwyr yn gweithredu o fewn ymarfer 
diwydiant arbenigol
	> Terminoleg a chonfensiynau o fewn ymarfer 
diwydiant arbenigol 
	> Llwybrau dilyniant i yrfa mewn ymarfer diwydiant 
arbenigol 
	> Ystyriaethau o ran dewis ymarfer diwydiant arbenigol 
e.e. archwiliad personol, bylchau a gofynion o ran 
sgiliau, gofynion dilyniant

CD2  
Defnyddio ymchwil 
i ddylanwadu ar 
weithgareddau o fewn 
ymarfer diwydiant 
arbenigol

	> Sgiliau ymchwil perthnasol i ddiwydiant ac 
ystyriaethau ychwanegol o ran ymchwil diwydiant 
e.e. nodau masnach, hawlfraint, confensiynau 
proffesiynol
	> Sut caiff ymchwil ei ddefnyddio i ddylanwadu a 
chyfiawnhau e.e. syniadau, cysyniadau, cyflwyno, 
pwrpas, bwriad, iaith weledol 
	> Sut i ddethol gwybodaeth berthnasol a dibynadwy

	> Sut i gofnodi mewnwelediadau e.e. gofynion/
confensiynau proffesiynol wrth gofnodi ymchwil
	> Strategaethau ar gyfer adolygu a chasglu adborth ar 
ddeunyddiau ymchwil
	> Dylanwadau cyd-destunol mewn ymarfer diwydiant 
arbenigol e.e. hanesyddol, cyfredol, tueddiadau yn y 
dyfodol

CD3  
Cynnig archwiliad 
creadigol hunangyfeiriedig 
o fewn ymarfer diwydiant 
arbenigol

	> Ysgogiadau ac ystyriaethau cynhyrchu syniadau e.e. 
 – Diddordebau personol – dylanwadau a 
diddordebau moesegol, cymdeithasol a 
diwylliannol

 – Ffactorau byd-eang a lleol – cynaliadwyedd, 
cymdeithasol, effeithiau diwylliannol, cyfreithiol

 – Goblygiadau ymarferol a logistaidd – rheoli amser, 
gofynion o ran adnoddau, bylchau mewn sgiliau ac 
mewn gwybodaeth

	> Dulliau cynhyrchu syniadau o fewn ymarfer diwydiant 
arbenigol: 

 – Cysyniadol e.e. trafodaethau a dadleuon, 
tiwtorialau, deunyddiau ymchwil 

 – Thematig e.e. deunyddiau ymchwil, ymweliadau 
safle, adfyfyrio personol/cymdeithasol/diwylliannol

 – Ymarferol e.e. ffotograffiaeth, collage, lluniadau, 
brasluniau, arbrofion, ffurfiau eraill ar gelf

	> Dulliau ar gyfer mireinio’r syniadau a gynhyrchwyd: 
 – Addasrwydd e.e. perthnasedd cyd-destunol, 
perthnasedd i ymarfer diwydiant arbenigol, 
perthnasedd i’r gynulleidfa

 – Dichonoldeb e.e. logisteg, adnoddau, gofynion o 
ran sgiliau, bylchau mewn gwybodaeth

	> Sut i ddatblygu cynnig prosiect sy’n gysylltiedig 
ag ymarfer diwydiant arbenigol e.e. confensiynau, 
terminoleg, proffesiynoldeb a chyflwyno, safonau a 
disgwyliadau iaith (ysgrifenedig a gweledol), templedi 
a therfynau geiriau

Cynnwys 

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
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Dulliau asesu a gofynion tystiolaeth 
Rhaid i bob myfyriwr greu portffolio o dystiolaeth i 
arddangos eu bod wedi cyflawni’r holl ganlyniadau 
dysgu o fewn yr uned. Gall myfyrwyr arddangos 
bod y canlyniadau dysgu wedi’u bodloni mewn 
amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft rhai gweledol, 
ysgrifenedig, llafar, neu mewn fformat digidol neu 
faterol.

Gallai’r portffolio o dystiolaeth gynnwys: 
	> Cofnodion adfyfyrio a gwerthuso 
	> Cofnodion o gyngor ac arweiniad 
	> Cofnodion o bersbectif cyd-destunol 
	> Cofnodion o ymchwil 
	> Cofnodion o ddeunyddiau, prosesau ac 
archwilio sgiliau technegol 
	> Cofnodion o arbrofi gydag iaith weledol 

	> Archwilio elfennau o iaith weledol fel offeryn ar 
gyfer gweithgarwch creadigol 
	> Cofnodion o drafodaethau, beirniadaethau a 
chyflwyniadau 
	> Llyfrau braslunio wedi’u hanodi 
	> Dyddiaduron stiwdio/gweithdy 
	> Cyflwyniadau 
	> Blogiau

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

Dylai canolfannau asesu mewn ffordd gyfannol, 
gan gydnabod natur integredig y dystiolaeth sydd 
i’w chael ar draws y canlyniadau dysgu.

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3

‘HSIF’, Connor 
Page, University 
for the Creative 
Arts, Diploma 
Sylfaen Lefel 
3 mewn Celf a 
Dylunio
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Uned 05
Datblygu Sgiliau Technegol Arbenigol

Trosolwg o’r Uned
–

Lefel 3 
Cyfanswm 
Amser yr Uned

240 

Oriau Dysgu 
dan Arweiniad

180 

Credydau 24 
Asesu Asesu mewnol a dilysu mewnol 
Gradd Methu/Llwyddo 
Adnoddau Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau materol i weithredu’r 

rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys stiwdios a gweithdai celf a 
dylunio sydd â chyfarpar priodol diweddaredig, cyfleusterau TG a 
ffynonellau gwybodaeth ac ymchwil.

‘Discovery’, Amy Addison, Moray College, 
Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio
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Canlyniadau dysgu 

Ar ôl cwblhau’r uned hon 
yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn gallu: 

CD1  
Ymchwilio’r deunyddiau 
sy’n gysylltiedig ag ymarfer 
diwydiant creadigol 

1.1 Adnabod y deunyddiau sy’n gysylltiedig ag ymarfer arbenigol 
1.2 Defnyddio deunyddiau sy’n gysylltiedig ag ymarfer arbenigol 
1.3 Asesu’r defnydd o ddeunyddiau sy’n gysylltiedig ag ymarfer arbenigol 

CD2  
Ymchwilio’r sgiliau technegol 
sy’n gysylltiedig ag ymarfer 
diwydiant arbenigol

2.1 Adnabod y sgiliau technegol sy’n gysylltiedig ag ymarfer arbenigol 
2.2 Cymhwyso sgiliau technegol priodol sy’n gysylltiedig ag ymarfer arbenigol 
2.3 Asesu’r defnydd o sgiliau technegol sy’n gysylltiedig ag ymarfer arbenigol i lywio datblygiad sgiliau 

pellach 

CD3  
Ymchwilio’r prosesau 
creadigol sy’n gysylltiedig ag 
ymarfer diwydiant arbenigol 

3.1 Ymchwilio prosesau creadigol sy’n gysylltiedig ag ymarfer arbenigol 
3.2 Cymhwyso prosesau creadigol sy’n gysylltiedig ag ymarfer arbenigol 
3.3 Adfyfyrio ynghylch effeithiolrwydd prosesau creadigol i wireddu canlyniadau arbenigol 

CD4  
Datrys problemau o fewn 
ymarfer diwydiant arbenigol 

4.1 Ymchwilio datrysiadau i broblemau o fewn ymarfer arbenigol 
4.2 Cymhwyso datrysiadau i broblemau o fewn ymarfer arbenigol 
4.3 Gwerthuso effeithiolrwydd y datrysiadau a ddewiswyd i broblemau 

CD5  
Defnyddio arferion gwaith 
diogel o fewn amgylchedd 
creadigol arbenigol

5.1 Adnabod y gofynion ar gyfer arferion gwaith diogel o fewn amgylchedd creadigol arbenigol 
5.2 Asesu’r gofynion ar gyfer arferion gwaith diogel o fewn amgylchedd creadigol arbenigol 
5.3 Cymhwyso’r gofynion ar gyfer arferion gwaith diogel o fewn amgylchedd creadigol arbenigol

CD6  
Defnyddio technegau ymarfer 
diwydiant arbenigol i gyflwyno 
gwaith

6.1 Ymchwilio technegau cyflwyno sy’n gysylltiedig ag ymarfer arbenigol 
6.2 Cymhwyso technegau cyflwyno priodol i gyfleu syniadau a chanlyniadau
6.3 Gwerthuso’r technegau a ddefnyddiwyd i gyflwyno gwaith a chyfleu syniadau a chanlyniadau ar 

gyfer ymarfer arbenigol 

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3

Nod yr uned
Mae’r uned hon yn gofyn i fyfyrwyr archwilio’n 
fanwl y sgiliau a’r prosesau creadigol sy’n 
gysylltiedig ag ymarfer diwydiant arbenigol 
o’u dewis. Bydd gofyn i fyfyrwyr fireinio’u 
dealltwriaeth o’r ymarfer diwydiant arbenigol a 
ddewisant drwy gyfrwng deunyddiau ffocws ac 
archwilio ac arbrofi drwy broses. 

Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth 
o’r deunyddiau penodol a’r sgiliau technegol 
a ddefnyddir o fewn eu hymarfer diwydiant 
arbenigol i ddatrys problemau a datblygu 
canlyniadau sy’n berthnasol i’w ymarfer diwydiant 
arbenigol. 

Rhaid i fyfyrwyr gymhwyso arferion gwaith 
diogel, wrth iddynt ddatblygu a mireinio’u 
sgiliau technegol, a sicrhau eu bod yn defnyddio 
technegau cyflwyno arbenigol priodol i arddangos 
eu sgiliau technegol. 

Drwy gydol yr uned hon, bydd disgwyl i fyfyrwyr 
adfyfyrio ynghylch eu perfformiad, a gwerthuso’u 
perfformiad, er mwyn llywio datblygiad personol o 
fewn cyd-destun yr arbenigedd a ddewisant.
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CD1  
Ymchwilio’r deunyddiau 
sy’n gysylltiedig ag 
ymarfer diwydiant 
creadigol 

CD2  
Ymchwilio’r sgiliau 
technegol sy’n 
gysylltiedig ag ymarfer 
diwydiant arbenigol 

CD3  
Ymchwilio’r prosesau 
creadigol sy’n 
gysylltiedig ag ymarfer 
diwydiant arbenigol 
CD4  
Datrys problemau o 
fewn ymarfer diwydiant 
arbenigol 

CD5  
Defnyddio arferion 
gwaith diogel o fewn 
amgylchedd creadigol 
arbenigol

	> Deunyddiau a ddefnyddir o fewn ymarfer 
diwydiant arbenigol 
	> Manteision, anfanteision, defnydd a chyfyngiadau’r 
deunyddiau a ddefnyddir mewn ymarfer diwydiant 
arbenigol 
	> Sut i ddewis, trin a chyfuno deunyddiau i greu’r 
canlyniadau a ddymunir
	> Deunyddiau ac offer a ddefnyddir gan ymarferwyr 
mewn gwahanol ddisgyblaethau mewn ymarfer 
diwydiant arbenigol 

	> Unrhyw ystyriaethau penodol wrth ddewis 
deunyddiau mewn ymarfer diwydiant arbenigol 
e.e. cost deunyddiau, cyfyngiadau technegol, 
cyfyngiadau o ran adnoddau, ffactorau moesegol 
ac amgylcheddol
	> Ble i gael deunyddiau arbenigol
	> Sut i ganfod ffyrdd eraill o ddatblygu sgiliau 
ymarferol

	> Sgiliau technegol a ddefnyddir mewn ymarfer 
diwydiant arbenigol
	> Manteision, anfanteision, defnydd a chyfyngiadau 
sgiliau technegol a ddefnyddir mewn ymarfer 
diwydiant arbenigol 
	> Deunyddiau, offer a sgiliau technegol a ddefnyddir 
gan ymarferwyr mewn ymarfer diwydiant 
arbenigol 

	> Sut i ddewis, trin a chyfuno sgiliau technegol i 
greu’r canlyniadau a ddymunir
	> Unrhyw ystyriaethau penodol wrth ddewis 
sgiliau technegol e.e. amgylcheddau creadigol 
arbenigol, argaeledd cyfarpar technegol, 
cyfyngiadau technegol, costau, cyfyngiadau o ran 
adnoddau, ffactorau moesegol ac amgylcheddol 
	> Sut i ganfod ffyrdd eraill o ddatblygu sgiliau 
technegol arbenigol

	> Pa addasiadau penodol a wna ymarferwyr i’r 
broses greadigol yn yr ymarfer arbenigol 
	> Ffynonellau gwybodaeth ar ymarfer diwydiant 
arbenigol mewn prosesau creadigol 

	> Strategaethau ar gyfer mesur effeithiolrwydd y 
broses greadigol i wireddu canlyniadau arbenigol

	> Mathau o broblemau sy’n debygol o ddigwydd 
mewn ymarfer arbenigol 
	> Technegau datrys problemau ymarfer diwydiant 
arbenigol ar gyfer problemau ymarferol, 
technegol, damcaniaethol, cysyniadol
	> Ble i ganfod ffynonellau gwybodaeth ymarfer 
diwydiant arbenigol
	> Sut i fynd ymhellach na datrysiadau rhagweladwy
	> Sut mae eraill wedi datrys problemau tebyg

	> Ffactorau sy’n effeithio ar ddewis a gwireddu 
datrysiadau e.e. cyfyngiadau amser, cyfyngiadau 
o ran adnoddau, cyfyngiadau technegol, 
paramedrau rhesymeg
	> Sut i asesu effaith datrysiadau ar fwriadau 
creadigol e.e. cryfderau a gwendidau’r 
datrysiad(au) a ddewiswyd 

	> Arferion gwaith diogel ar gyfer yr unigolyn ac wrth 
weithio ag eraill mewn amgylchedd creadigol 
arbenigol 
	> Asesu risg a Dadansoddi Peryglon Swydd  
	> Protocolau ar gyfer gweithredu a defnyddio 
cyfarpar a pheiriannau ymarfer diwydiant 
arbenigol yn ddiogel
	> Sut i reoli, lleihau a/neu ddiddymu risg 

	> Rheoliadau presennol ar reoli sylweddau peryglus 
i iechyd (COSHH), cyfarpar diogelu personol 
(PPE) 
	> Sut i ddilyn rheoliadau a deddfwriaeth priodol 
ymarfer diwydiant arbenigol 
	> Sut i gynnal arferion gwaith diogel ar gyfer yr 
unigolyn ac eraill e.e. 

 – deunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau 
ymarfer diwydiant arbenigol 

Cynnwys 

	> Manteision, anfanteision, defnydd a chyfyngiadau 
gwahanol dechnegau cyflwyno a ddefnyddir 
mewn ymarfer diwydiant arbenigol 
	> Gofynion ar gyfer technegau cyflwyno ymarfer 
diwydiant arbenigol e.e. costio, sgiliau, offer
	> Fformatau cyflwyno e.e. corfforol, portffolio, 
digidol 
	> Confensiynau diwydiant a ddefnyddir mewn 
ymarfer diwydiant arbenigol 
	> Sut mae ymarferwyr mewn ymarfer diwydiant 
arbenigol yn arddangos eu gwaith
	> Dylanwadau penodol ar y dewis o gyflwyniad 
mewn ymarfer diwydiant arbenigol e.e. 

 – defnyddwyr a/neu gynulleidfa
 – cyd-destun cymdeithasol ehangach
 – materion moesegol, cyfrinachedd, masnachol, 
cyfreithiol, cysylltiedig ag ymarfer diwydiant 
arbenigol 

	> Gofynion ymarferol e.e. logisteg, costau
	> Sut i drefnu deunyddiau cyflwyno ac amser mewn 
ymarfer diwydiant arbenigol 
	> Proffesiynoldeb wrth gyflwyno mewn ymarfer 
diwydiant arbenigol e.e. taclusrwydd, cwmpas, 
cydlyniad, proffesiynoldeb
	> Sut defnyddir cyflwyniad fel offeryn i gyfleu bwriad 
mewn ymarfer diwydiant arbenigol

CD6  
Defnyddio technegau 
ymarfer diwydiant 
arbenigol i gyflwyno 
gwaith

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3
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Dulliau asesu a gofynion tystiolaeth 
Rhaid i bob myfyriwr greu portffolio o dystiolaeth 
i arddangos eu bod wedi cyflawni’r holl 
ganlyniadau dysgu o fewn yr uned. Gall myfyrwyr 
arddangos bod y canlyniadau dysgu wedi’u 
bodloni mewn amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft 
rhai gweledol, ysgrifenedig, llafar, neu mewn 
fformat digidol neu faterol. 

Gallai’r portffolio o dystiolaeth gynnwys: 
	> Cofnodion adfyfyrio a gwerthuso 
	> Cofnodion o gyngor ac arweiniad 
	> Cofnodion o bersbectif cyd-destunol 
	> Cofnodion o ymchwil
	> Cofnodion o ddeunyddiau, prosesau ac 
archwilio sgiliau technegol 
	> Cofnodion o arbrofi gydag iaith weledol 

	> Archwilio elfennau o iaith weledol fel offeryn ar 
gyfer gweithgarwch creadigol
	> Cofnodion o drafodaethau, beirniadaethau a 
chyflwyniadau 
	> Llyfrau braslunio wedi’u hanodi 
	> Dyddiaduron stiwdio/gweithdy 
	> Cyflwyniadau 
	> Blogiau 

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

Dylai canolfannau asesu mewn ffordd gyfannol, 
gan gydnabod natur integredig y dystiolaeth sydd 
i’w chael ar draws y canlyniadau dysgu.

‘Index of 
Matter’, Maya 
Edwards, Leeds 
Arts University, 
Diploma Lefel 
3 mewn Celf a 
Dylunio

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3
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Uned 06
Canlyniad Creadigol Arbenigol

Trosolwg o’r Uned
–

Lefel 3

Cyfanswm 
Amser yr 
Uned

240

Oriau 
Dysgu dan 
Arweiniad

180

Credydau 24
Asesu Asesu a dilysu mewnol, safoni allanol
Gradd Methu/Llwyddo/Teilyngdod/Rhagoriaeth 
Adnoddau Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau materol i weithredu’r 

rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys stiwdios a gweithdai celf a 
dylunio sydd â chyfarpar priodol diweddaredig, cyfleusterau TG a 
ffynonellau gwybodaeth ac ymchwil.

‘Frankenstein’s Daughter’, Jenny Fogelin, 
University for the Creative Arts, Diploma 
Sylfaen Lefel 3 mewn Celf a Dylunio
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Canlyniadau asesu

Ar ôl cwblhau’r uned asesu hon yn llwyddiannus, bydd y myfyriwr wedi arddangos ei fod/bod yn gallu:

CA1 Cymhwyso dealltwriaeth o ymarfer diwydiant arbenigol i brosiect creadigol
CA2 Cynhyrchu cynnig prosiect o’i (d)dewis ei hun
CA3 Defnyddio ymchwil i lywio a chyfarwyddo prosiect creadigol
CA4 Defnyddio sgiliau technegol a deunyddiau sy’n gysylltiedig ag ymarfer diwydiant 

arbenigol i wireddu prosiect o’i (d)dewis ei hun
CA5 Datrys problemau o fewn prosiect creadigol
CA6 Defnyddio iaith weledol ymarfer arbenigol i gyfleu syniadau a chysyniadau
CA7 Defnyddio technegau cyflwyno ymarfer arbenigol i gyflwyno syniadau a 

chanlyniadau
CA8 Cymhwyso ymarfer adfyfyriol i brosiect creadigol

‘A Wave Goodbye’, Cassia Stirzaker, 
Uxbridge College, Diploma Lefel 2 
mewn Celf a Dylunio

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3

Nod yr uned
Yn yr uned hon, caiff myfyrwyr eu hasesu’n 
synoptig ar yr holl ddysgu y maent wedi’i 
ddatblygu ar hyd y cymhwyster, drwy wireddu a 
chyflwyno prosiect o’u dewis eu hunain.

Bydd myfyrwyr yn arddangos dealltwriaeth fanwl 
o ymarfer diwydiant arbenigol er mwyn gosod 
bwriad a phwrpas eu harchwiliad creadigol unigol 
a chymhwyso’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth 
o’r broses greadigol i ddatblygu, gwireddu 
a chyflwyno datrysiadau i’w harchwiliad 
arfaethedig.

Rhaid i fyfyrwyr ddefnyddio holl agweddau’r 
broses greadigol mewn ffordd gytbwys o 
fewn eu hymarfer er mwyn datblygu canlyniad 
priodol a galwedigaethol berthnasol sy’n diwallu 
anghenion cynulleidfa/defnyddwyr penodedig.
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Canlyniad asesu Llwyddo Teilyngdod Rhagoriaeth

CA1  
Cymhwyso 
dealltwriaeth o ymarfer 
diwydiant arbenigol i 
brosiect creadigol

Ymchwilio dilys a digonol i 
ymholiadau thematig, wedi’i lywio 
gan uchelgais a bwriad proffesiynol, 
a hynny’n cael ei ddefnyddio i 
gynhyrchu a datblygu syniadau a 
chysyniadau perthnasol

Ymchwilio pwrpasol a medrus i 
ymholiadau thematig, wedi’i lywio 
gan uchelgais a bwriad proffesiynol, a 
hynny’n cael ei ddefnyddio i gynhyrchu 
a datblygu syniadau a chysyniadau 
effeithiol

Ymchwilio parhaus a soffistigedig i 
ymholiadau thematig, wedi’i lywio 
gan uchelgais a bwriad proffesiynol, 
a hynny’n cael ei ddefnyddio i 
gynhyrchu a datblygu syniadau a 
chysyniadau arloesol

CA2  
Cynhyrchu cynnig 
prosiect o’i (d)dewis ei 
hun 

Cynnig prosiect boddhaol yn 
datgan bwriad creadigol a 
chynlluniau ar gyfer gwireddu, 
a hwnnw wedi’i gyflwyno’n glir 
ac yn cefnogi a chyfarwyddo 
archwiliadau ymarferol a 
damcaniaethol yn ddigonol

Cynnig prosiect ystyriol yn datgan 
bwriad creadigol a chynlluniau ar 
gyfer gwireddu, a hwnnw wedi’i 
gyflwyno’n fedrus ac yn cefnogi a 
chyfarwyddo archwiliadau ymarferol a 
damcaniaethol yn effeithiol

Cynnig prosiect soffistigedig 
yn datgan bwriad creadigol a 
chynlluniau ar gyfer gwireddu, 
a hwnnw wedi’i gyflwyno gyda 
dychymyg ac yn cefnogi a 
chyfarwyddo archwiliadau 
ymarferol a damcaniaethol yn 
drwyadl

CA3  
Defnyddio ymchwil i lywio 
a chyfarwyddo prosiect 
creadigol

Defnyddir ymchwil ymarfer 
arbenigol a dealltwriaeth gyd-
destunol sy’n berthnasol ond yn 
gyfyngedig, rhoddir ystyriaeth i 
effaith foesegol ac amgylcheddol 
er mwyn llywio a chyfarwyddo 
datblygiadau a chanlyniadau 
cysyniadol ac ymarferol priodol

Defnyddir ymchwil ymarfer arbenigol 
a dealltwriaeth gyd-destunol helaeth 
yn bwrpasol, rhoddir ystyriaeth i effaith 
foesegol ac amgylcheddol er mwyn 
llywio a chyfarwyddo datblygiadau a 
chanlyniadau cysyniadol ac ymarferol 
effeithiol

Defnyddir ymchwil ymarfer 
arbenigol a dealltwriaeth gyd-
destunol cynhwysfawr yn graff, 
rhoddir ystyriaeth i effaith foesegol 
ac amgylcheddol er mwyn llywio 
a chyfarwyddo datblygiadau a 
chanlyniadau cysyniadol, ymarferol 
a moesegol arloesol

CA4  
Defnyddio sgiliau 
technegol a deunyddiau 
sy’n gysylltiedig ag 
ymarfer diwydiant 
arbenigol i wireddu 
prosiect o’i (d)dewis ei 
hun

Defnyddio sgiliau technegol, 
deunyddiau, dulliau a phrosesau 
priodol ymarfer arbenigol mewn 
ffordd gymwys, diogel a boddhaol i 
wireddu prosiect o’i (d)dewis ei hun 

Defnyddio sgiliau technegol, 
deunyddiau, dulliau a phrosesau 
ymarfer arbenigol mewn ffordd 
fedrus, effeithiol a phwrpasol i wireddu 
prosiect o’i (d)dewis ei hun 

Defnyddio sgiliau technegol, 
deunyddiau, dulliau a phrosesau 
ymarfer arbenigol mewn ffordd 
soffistigedig, gyda dychymyg a 
hyder i wireddu prosiect o’i (d)
dewis ei hun 

CA5  
Datrys problemau o fewn 
prosiect creadigol

Datrys problemau ymarferol a 
chysyniadol mewn ffordd briodol 
ar sail arbrofi dilys a digonol, ac 
archwilio datrysiadau gan ystyried 
pwrpas a bwriad

Datrys problemau ymarferol, 
damcaniaethol a chysyniadol 
mewn ffordd effeithiol ar sail arbrofi 
rhesymedig a phwrpasol, ac archwilio 
datrysiadau gan ystyried pwrpas a 
bwriad 

Datrys problemau ymarferol, 
damcaniaethol, cysyniadol a 
thechnegol mewn ffordd bendant 
ac arloesol ar sail arbrofi craff, ac 
archwilio datrysiadau gan ystyried 
pwrpas a bwriad 

CA6  
Defnyddio iaith weledol 
ymarfer diwydiant 
arbenigol i gyfleu 
syniadau a chysyniadau 

Defnyddir iaith weledol briodol 
ymarfer arbenigol i gyfleu syniadau 
a chysyniadau yn glir i gynulleidfa 
benodedig

Defnyddir iaith weledol ymarfer 
arbenigol i gyfleu syniadau a 
chysyniadau yn effeithiol i gynulleidfa 
benodedig 

Defnyddir iaith weledol ymarfer 
arbenigol i gyfleu syniadau a 
chysyniadau gyda sgìl a dychymyg i 
gynulleidfa benodedig 

CA7  
Defnyddio technegau 
cyflwyno ymarfer 
diwydiant arbenigol i 
gyflwyno syniadau a 
chanlyniadau

Defnyddir detholiad priodol 
o dechnegau, confensiynau a 
fformatau cyflwyno ymarfer 
arbenigol i gyfleu bwriad a 
chanlyniadau creadigol yn glir

Defnyddir detholiad gofalus o 
dechnegau, confensiynau a fformatau 
cyflwyno ymarfer arbenigol yn 
effeithiol a phwrpasol i gyfleu bwriad a 
chanlyniadau creadigol

Defnyddir detholiad pendant 
o dechnegau, confensiynau a 
fformatau cyflwyno ymarfer 
arbenigol gyda sgìl a dychymyg 
i gyfleu bwriad a chanlyniadau 
creadigol 

CA8  
Cymhwyso ymarfer 
adfyfyriol i brosiect 
creadigol

Defnyddir ymarfer adfyfyriol yn 
briodol i nodi opsiynau, cyfiawnhau 
penderfyniadau, datblygu syniadau 
ac asesu canlyniadau yn erbyn 
bwriadau creadigol

Defnyddir ymarfer adfyfyriol helaeth a 
phwrpasol i nodi opsiynau, cyfiawnhau 
penderfyniadau, datblygu syniadau ac 
asesu canlyniadau yn effeithiol yn erbyn 
bwriadau creadigol 

Defnyddir ymarfer adfyfyriol 
cynhwysfawr a pharhaus yn graff 
i nodi opsiynau, cyfiawnhau 
penderfyniadau, datblygu syniadau 
ac asesu canlyniadau yn erbyn 
bwriadau creadigol
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Dulliau asesu a gofynion tystiolaeth 
Mae’r uned hon yn un synoptig a chaiff ei hasesu 
drwy gyfrwng prosiect i’w osod a’i raddio gan y 
ganolfan. Rhaid i ganolfannau sicrhau eu bod yn 
rhoi paramedrau a gofynion penodol i fyfyrwyr 
ar gyfer y prosiect er mwyn sicrhau bod modd i 
fyfyrwyr lunio cynnig prosiect o’u dewis eu hunain 
sy’n diwallu anghenion y canlyniadau asesu.

Rhaid i bob myfyrwyr gynhyrchu tystiolaeth sy’n 
arddangos eu bod wedi cyflawni’r holl ganlyniadau 
asesu yn yr uned. Gall myfyrwyr arddangos 
bod y canlyniadau dysgu wedi’u bodloni mewn 
amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft rhai gweledol, 
ysgrifenedig, llafar, neu mewn fformat digidol neu 
faterol. 

Fel rhan o’r dystiolaeth, rhaid i fyfyrwyr gynnwys:
	> Cynnig Prosiect wedi’i gwblhau
	> Gwerthusiad Crynodol wedi’i gwblhau

Gallai’r dystiolaeth hefyd gynnwys: 
	> Cofnodion adfyfyrio a gwerthuso 
	> Cofnodion o gyngor ac arweiniad
	> Cofnodion o bersbectif cyd-destunol 
	> Cofnodion o ymchwil 
	> Cofnodion o ddeunyddiau, prosesau ac 
archwilio sgiliau technegol 
	> Cofnodion o arbrofi gydag iaith weledol 
	> Archwilio elfennau o iaith weledol fel offeryn ar 
gyfer gweithgarwch creadigol
	> Cofnodion o drafodaethau, beirniadaethau a 
chyflwyniadau 
	> Llyfrau braslunio wedi’u hanodi
	> Dyddiaduron stiwdio/gweithdy
	> Cyflwyniadau
	> Blogiau/flogiau
	> Cofnodion o ddatblygu canlyniadau

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

Dylai canolfannau asesu mewn ffordd gyfannol, 
gan gydnabod natur integredig y dystiolaeth sydd 
i’w chael ar draws y canlyniadau dysgu.

I gael rhagor o arweiniad ar gyflwyno’r asesiad, 
gweler Adran 6 y fanyleb. Mae UAL Awarding 
Body hefyd wedi llunio briff sampl i gynorthwyo 
canolfannau i ddatblygu aseiniadau sy’n 
caniatáu i fyfyrwyr gyflawni’r holl raddau o fewn y 
cymhwyster.

‘Music and Form’, Edith Matthews, 
Abingdon & Witney College,  
Diploma Lefel 2 mewn Celf a 
Dylunio
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7.1 Asesu synoptig
Mae’r Adran Addysg yn diffinio asesu synoptig fel 
ffurf ar asesu sy’n gofyn i fyfyriwr arddangos y gall 
adnabod a defnyddio yn effeithiol mewn ffordd 
integredig ddetholiad priodol o sgiliau, technegau, 
cysyniadau, damcaniaethau a gwybodaeth o’r 
maes galwedigaethol cyfan, sy’n berthnasol i dasg 
allweddol.

Mae cynnwys ac asesu synoptig sylweddol yn 
y cymwysterau hyn. Maent yn cefnogi dysgu ac 
asesu synoptig drwy:
	> bennu’r radd gyffredinol derfynol ar gyfer pob 
cymhwyster drwy gyfrwng asesiad synoptig 
terfynol, sy’n barnu gallu myfyriwr i gymhwyso’i 
(g)wybodaeth, ei (d)dealltwriaeth a’i sgiliau 
mewn ffordd ystyrlon a chan hynny adlewyrchu 
beth fydd yn ei wynebu yn y diwydiant
	> manylu’r cysylltiadau addysgu a dysgu rhwng 
unedau, er mwyn caniatau i fyfyrwyr weld sut 
mae’r dysgu mewn un maes galwedigaethol yn 
gysylltiedig ag un arall, ac yn ei ategu (gweler y 
canllawiau cyflwyno)
	> rhoi arweiniad penodol i athrawon a thiwtoriaid 
ynghylch cyflwyno ac asesu unedau mewn 
ffordd gyfannol ble mae rhyng-ddibyniaeth 
naturiol (gweler y canllawiau cyflwyno)
	> cynnwys cyflogwyr mewn ffordd ystyrlon i 
gyfoethogi profiad y rhaglen
	> ymgorffori ac asesu sgiliau trosglwyddadwy 
ochr yn ochr â chynnwys galwedigaethol 
penodol, sy’n ganolog i’r diwydiannau creadigol 
– yn arbennig cyfathrebu, ymchwil, datrys 
problemau, adfyfyrio a gwerthuso

Adran 7 
Asesu
 —

‘Decisions’, Albert Turner, 
Reigate School of Art, 
Diploma Lefel 2 mewn Celf a 
Dylunio

Caiff y Diploma a’r Diploma Estynedig eu 
hasesu’n synoptig ar ddiwedd y cyfnod dysgu. 
Yn y Diploma, rhaid i fyfyrwyr gymhwyso’r hyn 
a ddysgwyd yn y cymhwyster cyfan (Uned 01 a 
02) i ymateb i friff a osodir gan y ganolfan. Yn y 
Diploma Estynedig, rhaid i fyfyrwyr gymhwyso’r 
hyn a ddysgwyd yn ystod y cymhwyster cyfan 
(Unedau 01–05) i gynhyrchu prosiect o’u dewis 
eu hunain sy’n arddangos eu gallu i gymhwyso’r 
broses greadigol o fewn ymarfer arbenigol o’u 
dewis. 
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7.2 Sut caiff y cymwysterau eu hasesu?
Rhaid i fyfyrwyr gyflawni’r asesiadau a fanylir yn y tablau isod.

Mae Diploma Lefel 3 UAL mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu yn cwmpasu’r 
asesiadau canlynol:

 Dull asesu Dulliau rheoli

01  
02

Portffolio o dystiolaeth  
Arddangos yr holl ganlyniadau dysgu a meini prawf asesu.

Gosod yn fewnol, 
graddio’n fewnol ac yn 
ddarostyngedig i broses 
sicrhau ansawdd UAL 
Awarding Body

03 Aseiniad synoptig wedi’i raddio 
Arddangos gallu myfyrwyr i ddefnyddio’r wybodaeth, y 
ddealltwriaeth a’r sgiliau a ddysgwyd yn Uned 01 ac Uned 02, i 
gwblhau prosiect a osodir gan y ganolfan.

Gosod yn fewnol, 
graddio’n fewnol ac yn 
ddarostyngedig i safoni 
allanol

Mae Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu yn 
cwmpasu’r asesiadau canlynol:

Dull asesu Dulliau rheoli

01 
02 
04 
05 

Portffolio o dystiolaeth  
Arddangos yr holl ganlyniadau dysgu a meini prawf asesu. 

Gosod yn fewnol, 
graddio’n fewnol ac yn 
ddarostyngedig i broses 
sicrhau ansawdd UAL 
Awarding Body

03 Aseiniad synoptig wedi’i raddio  
Arddangos gallu myfyrwyr i ddefnyddio’r wybodaeth, y 
ddealltwriaeth a’r sgiliau a ddysgwyd yn Uned 01 ac Uned 02, i 
gwblhau prosiect a osodir gan y ganolfan.

Gosod yn fewnol, 
graddio’n fewnol ac yn 
ddarostyngedig i safoni 
allanol

06 Prosiect synoptig wedi’i raddio 
Arddangos gallu myfyrwyr i ddefnyddio’r wybodaeth, y 
ddealltwriaeth a’r sgiliau a ddysgwyd ar hyd y cymhwyster cyfan, i 
gwblhau prosiect o’u dewis eu hunain.

Gosod yn fewnol, 
graddio’n fewnol ac yn 
ddarostyngedig i safoni 
allanol 

Mae aseiniadau sampl ar gyfer Uned 03 ar gael i’r holl ganolfannau sy’n cyflwyno’r cymhwyster hwn, a 
gellir dod o hyd iddynt yn ein canllawiau cyflwyno. 

Diploma a Diploma Estynedig mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
Manyleb Lefel 3
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7.3 Asesu mewnol
Dylid darllen yr adran hon ochr yn ochr â’r 
canllawiau cyflwyno cymwysterau sy’n cynnwys 
gwybodaeth fanwl am gynllunio, cyflwyno, asesu a 
sicrhau ansawdd yr aseiniad. 

7.3.1 Portffolio o dystiolaeth
Dylid defnyddio’r portffolio fel asesiad cadarnhau 
a ffurfiannol i baratoi myfyrwyr ar gyfer yr 
asesiadau synoptig. Diben y portffolio yw 
gwerthuso datblygiad gwybodaeth, sgiliau a 
dealltwriaeth y myfyriwr a defnyddio’r wybodaeth 
a gesglir i siapio a gwella perfformiad y myfyriwr 
wrth baratoi ar gyfer yr asesiad synoptig. Dylai 
canolfannau ystyried defnyddio hunanasesu ac 
asesu cymheiriaid ffurfiannol fel rhan o’r daith 
ddysgu. 

Er nad yw’r portffolio’n cyfrannu at radd derfynol y 
cymhwyster, mae’n ofynnol i fyfyrwyr gynhyrchu’r 
portffolio fel rhan o’u hasesiad crynodol ar gyfer 
Uned 01 ac Uned 02.

Rhaid i aseswyr farnu tystiolaeth myfyrwyr yn 
erbyn y meini prawf asesu ym mhob uned i roi 
gradd Methu neu Lwyddo:
	> I ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyrwyr fod wedi 
bodloni’r holl feini prawf asesu ar gyfer Llwyddo 

Caiff myfyrwyr sy’n cyflwyno tystiolaeth sy’n 
methu â bodloni’r meini prawf ar gyfer Llwyddo 
eu cyfeirio. Wedyn cânt un cyfle i gywiro’r cyfeiriad 
drwy gyflwyno tystiolaeth ychwanegol o fewn 
amserlen y mae’r Ganolfan yn cytuno arni.

7.3.2 Aseiniad synoptig wedi’i raddio
Caiff yr aseiniad synoptig wedi’i raddio ei osod a’i 
farcio’n fewnol gan y Ganolfan, a’i safoni’n allanol 
gan UAL Awarding Body.

Dylid dylunio’r aseiniad synoptig wedi’i raddio 
(Uned 03) i adlewyrchu briff galwedigaethol 
a ddefnyddir yn gyffredin yn y diwydiant 
creadigol a dylai’r aseiniad ofyn i fyfyrwyr 
ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth a 
ddatblygwyd ar hyd y cymhwyster a’u cymhwyso 
mewn ffordd integredig. 

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau’r aseiniad synoptig wedi’i 
raddio ar ddiwedd eu rhaglen ddysgu, ar ôl iddynt 
lwyddo yn asesiadau’r portffolio o dystiolaeth. 

Wrth lunio’r aseiniad hwn, rhaid i ganolfannau 
sicrhau eu bod yn rhoi cyfleoedd priodol i fyfyrwyr 
gynhyrchu’r dystiolaeth y mae ei hangen i fodloni’r 
holl ganlyniadau asesu a chyrchu’r ystod lawn o 
raddau sydd ar gael.

Rhaid i aseswyr farnu tystiolaeth myfyrwyr a 
dyfarnu gradd Methu, Llwyddo, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth: 
	> I ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyrwyr gyflwyno 
tystiolaeth o’r holl ganlyniadau asesu hyd at 
safon Llwyddo
	> I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i fyfyrwyr 
gyflwyno tystiolaeth o’r holl ganlyniadau asesu 
hyd at safon Llwyddo a Theilyngdod
	> I ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid i fyfyrwyr roi 
tystiolaeth o’r holl ganlyniadau asesu hyd at 
safon Llwyddo, Teilyngdod a Rhagoriaeth

Caiff myfyrwyr sy’n methu â rhoi tystiolaeth o’r holl 
ganlyniadau asesu a disgrifyddion hyd at safon 
Llwyddo eu cyfeirio, a chânt un cyfle i gywiro’r 
cyfeiriad. 

Os caiff myfyriwr ei gyfeirio/chyfeirio, rhaid 
i’r ganolfan roi gwybod i’r myfyriwr am y 
canlyniad(au) asesu y mae wedi methu â rhoi 
tystiolaeth ar eu cyfer, a sicrhau y caiff gyfle i 
weithio tuag at fodloni’r canlyniadau hynny o fewn 
amserlen addas.

Mae’r canlyniadau asesu a ddewiswyd ar gyfer 
yr asesiad hwn yn canolbwyntio’n benodol ar 
raddio’r elfennau hynny y mae’r rhai yn y diwydiant 
creadigol yn rhoi’r gwerth mwyaf arnynt, gan 
gynnwys ymchwil, gwerthuso, datrys problemau, 
creadigrwydd, cyfathrebu, a meistroli technegau 
a sgiliau.
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7.3.3 Prosiect synoptig wedi’i raddio
Caiff y prosiect synoptig wedi’i raddio ei osod 
a’i farcio’n fewnol, a’i safoni’n allanol gan UAL 
Awarding Body.

Mae’r prosiect synoptig wedi’i raddio (Uned 06) 
yn gofyn i fyfyrwyr gynnig, gwireddu ac adolygu 
archwiliad creadigol annibynnol o’u dewis eu 
hunain. Dylai’r archwiliad fod wedi’i wreiddio yn yr 
ymarfer arbenigol a ddewiswyd gan y myfyriwr, a 
dylai ddefnyddio sgiliau a gwybodaeth penodol a 
ddatblygwyd ar hyd y cymhwyster; gan gymhwyso 
sgiliau a gwybodaeth penodol gyda ffocws ac 
mewn ffordd broffesiynol. 

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau’r prosiect synoptig wedi’i 
raddio ar ddiwedd eu rhaglen ddysgu, ar ôl iddynt 
lwyddo yn yr asesiad portffolio o dystiolaeth. 

Wrth hwyluso’r prosiect creadigol hwn, rhaid i 
ganolfannau sicrhau eu bod yn rhoi cyfleoedd 
priodol i fyfyrwyr gynhyrchu’r dystiolaeth y mae 
ei hangen i fodloni’r holl ganlyniadau asesu a 
chyrchu’r ystod lawn o raddau sydd ar gael.

Rhaid i aseswyr farnu tystiolaeth myfyrwyr a 
dyfarnu gradd Methu, Llwyddo, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth: 
	> I ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyrwyr gyflwyno 
tystiolaeth o’r holl ganlyniadau asesu hyd at 
safon Llwyddo
	> I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i fyfyrwyr 
gyflwyno tystiolaeth o’r holl ganlyniadau asesu 
hyd at safon Llwyddo a Theilyngdod
	> I ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid i fyfyrwyr roi 
tystiolaeth o’r holl ganlyniadau asesu hyd at 
safon Llwyddo, Teilyngdod a Rhagoriaeth
	> Caiff myfyrwyr sy’n methu â rhoi tystiolaeth o’r 
holl ganlyniadau asesu hyd at safon Llwyddo 
eu cyfeirio, a chânt un cyfle i gywiro’r cyfeiriad

Os caiff myfyriwr ei gyfeirio/chyfeirio, rhaid 
i’r ganolfan roi gwybod i’r myfyriwr am y 
canlyniad(au) asesu y mae wedi methu â rhoi 
tystiolaeth ar eu cyfer, a sicrhau y caiff gyfle i 
weithio tuag at fodloni’r canlyniadau hynny o fewn 
amserlen addas.

Os bydd y myfyriwr yn llwyddo i gywiro’r 
cyfeiriad, ni chaiff radd uwch na gradd Llwyddo. 
Fodd bynnag, os bydd myfyriwr yn dal i fethu â 
chyflwyno digon o dystiolaeth i fodloni’r safon 
Llwyddo, dyfernir gradd Methu.

Maisie Savage, Leeds Arts University, 
Diploma Sylfaen Celf a Dylunio
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Diploma Lefel 3 UAL mewn 
Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a 
Chyfathrebu
Caiff Diploma Lefel 3 UAL mewn Ymarfer 
Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu ei raddio 
gan ddefnyddio gradd gyffredinol ar gyfer y 
cymhwyster, sef Llwyddo, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth.

Er mwyn ennill Diploma Lefel 3 UAL mewn 
Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
rhaid i fyfyrwyr:
	> Ennill gradd Llwyddo yn Unedau 01 a 02 cyn 
gwneud yr asesiad ar gyfer Uned 03 
	> Ennill gradd Llwyddo, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth ar gyfer Uned 03

Y radd a ddyfernir ar gyfer yr aseiniad synoptig 
(Uned 03) yw’r radd a enillir ar gyfer y cymhwyster 
hwn.

Diploma Estynedig Lefel 3 UAL 
mewn Ymarfer Creadigol: Celf, 
Dylunio a Chyfathrebu
Caiff Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn 
Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu 
ei raddio gan ddefnyddio gradd gyffredinol ar 
gyfer y cymhwyster, sef Llwyddo, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth.

Er mwyn ennill Diploma Estynedig Lefel 3 
UAL mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a 
Chyfathrebu rhaid i fyfyrwyr:
	> Ennill gradd Llwyddo yn Unedau 01, 02, 03, 04 a 
05 cyn gwneud yr asesiad ar gyfer Uned 06
	> Ennill gradd Llwyddo, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth ar gyfer Uned 06

Y radd a ddyfernir ar gyfer y prosiect synoptig 
(Uned 06) yw’r radd a enillir ar gyfer y cymhwyster 
hwn.

Adran 8 
Dyfarnu’r radd 
derfynol
 —

Mona De Lucas, Leeds Arts University, 
Diploma Sylfaen Celf a Dylunio
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9.1 Dilysu mewnol
Dilysu mewnol yw’r broses ble bydd canolfan 
yn pennu bod safonau a chysondeb 
penderfyniadau asesu yn cymharu ar draws 
aseswyr a’r cymhwyster.

Rhaid bod gan ganolfannau fframwaith mewnol 
sefydledig ar gyfer sicrhau ansawdd er mwyn 
sicrhau y bodlonir trefniadau cymeradwyo, sicrhau 
ansawdd a chontractiol UAL Awarding Body. 
Cyfrifoldeb dilyswyr mewnol yw sicrhau y caiff 
penderfyniadau aseswyr eu samplu a’u monitro 
er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch, a bod yr 
asesiadau a osodir yn briodol ac ar y lefel ofynnol. 
Mae dilyswyr mewnol hefyd yn gyfrifol am gefnogi 
aseswyr drwy gynnig cyngor ac arweiniad. Bydd 
y dilysydd mewnol yn dilyn strategaeth samplu’r 
ganolfan ei hun wrth ddewis y sampl i’w ddilysu’n 
fewnol a rhaid iddo/iddi, dros amser, gynnwys 
tystiolaeth o ystod lawn o waith, o gyflawniad 
myfyrwyr ac o’r penderfyniadau a wneir gan yr holl 
staff sydd â chyfrifoldeb dros asesu. 

Cydnabyddir bod gwahanol ganolfannau yn 
defnyddio gwahanol ymagweddau a therminoleg 
sy’n benodol i’w diwylliant hwy. Rhaid i 
ganolfannau sicrhau bod eu methodolegau yn 
ddigon cadarn ac yn cyrraedd y safonau a bennir 
gan UAL Awarding Body. Mae UAL Awarding Body 
yn cadw’r hawl i samplu gwybodaeth canolfannau 
am ddilysu mewnol ar draws y cymhwyster.

9.2 Safoni allanol 
Mae safoni allanol yn gwerthuso dilysrwydd 
penderfyniadau asesu canolfannau drwy safoni 
yn allanol y gwaith a asesir ac a ddilysir yn fewnol.

Safonwyr allanol a gaiff eu penodi, eu hyfforddi a’u 
monitro gan UAL Awarding Body sy’n ymgymryd 
â’r gwaith o safoni allanol. Mae safonwyr allanol 
yn gyfrifol am sicrhau bod yr asesu mewnol 
ar gyfer Uned 03 ac Uned 06 yn gadarn a bod 
penderfyniadau asesu yn deg, yn ddilys, yn 
ddibynadwy ac yn ddiduedd.

Mae UAL Awarding Body yn cynnal gwaith safoni 
allanol o leiaf unwaith y flwyddyn i sicrhau bod 
asesiadau asesu yn gydnaws â’r safon ofynnol.

Adran 9 
Sicrhau ansawdd
 —

‘Textiles for 
Interior Decor’, 
Daniel Velosa, 
Richmond upon 
Thames College, 
Diploma Lefel 
3 mewn Celf a 
Dylunio
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Dogfennau 
Mae UAL Awarding Body yn darparu amrywiaeth 
o adnoddau i ganolfannau i’w helpu i baratoi 
ar gyfer ein cymwysterau ac i’w cyflwyno, yn 
cynnwys:

Manyleb y cymhwyster
Mae’r fanyleb hon yn cynnwys manylion am 
weinyddu cymwysterau a gwybodaeth am yr holl 
unedau ar gyfer y cymhwyster.

Canllawiau cyflwyno
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth 
ymarferol i gynorthwyo canolfannau i gyflwyno’r 
cymhwyster. 

Mae gan UAL Awarding Body bolisïau a 
gweithdrefnau mewn lle, gan gynnwys ar 
gŵynion, eithrio a chydnabod dysgu blaenorol. I 
gael rhagor o wybodaeth am y polisïau hyn, ewch 
i:

www.arts.ac.uk/partnerships/ual-awarding-
body/about-us/policies-and-procedures

Adran 10 
Adnoddau a 
chefnogaeth 
 —

Hyfforddiant i ganolfannau
Mae UAL Awarding Body yn cynnig amrywiaeth 
o weithgareddau hyfforddiant a datblygiad drwy 
gydol y flwyddyn er mwyn cefnogi canolfannau 
i gyflwyno’n cymwysterau. Mae’r rhain yn 
cynnwys:

Cynhadledd flynyddol
Mae UAL Awarding Body yn cynnal cynhadledd 
flynyddol. Mae’r diwrnod yn cynnwys 
cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd ysbrydoledig, 
briffio ynghylch newidiadau i gymwysterau UAL 
Awarding Body ac i faes addysg, rhannu arferion 
da a rhwydweithio.

Grwpiau cyflwyno 
Mae’r digwyddiadau hyn wedi’u dylunio i gefnogi 
canolfannau newydd eu cymeradwyo i gychwyn 
cyflwyno yn y flwyddyn academaidd nesaf. Mae 
canolfannau’n trafod modelau cyflwyno ac yn 
adolygu deunyddiau asesu ar gyfer y flwyddyn i 
ddod.

Digwyddiadau cysoni safonau 
Mae digwyddiadau cysoni safonau yn 
caniatáu i ganolfannau drafod a chytuno 
ar y safonau cenedlaethol ar gyfer graddau 
Llwyddo, Teilyngdod and Rhagoriaeth ar draws 
cymwysterau. Gwahoddir y rhai sy’n mynychu i 
edrych ar waith blaenorol gan ganolfan a raddiwyd, 
a ddilyswyd yn fewnol ac a safonwyd yn allanol.

Cylchlythyr
Anfonir gwahoddiadau i’r digwyddiadau hyn, yn 
ogystal â diweddariadau gan UAL Awarding Body 
a’r sector ehangach, drwy’r cylchlythyr misol. 
Gall staff sy’n cyflwyno’r cymhwyster gofrestru 
i dderbyn y cylchlythyr drwy anfon e-bost 
at: comms.awarding@arts.ac.uk.
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Eisiau gwybod 
mwy?
 —
Cysylltwch â
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Ffôn: 020 7514 9851
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