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Bydd y cymwysterau yn 
caniatáu i fyfyrwyr ychwanegu 
at eu profiadau blaenorol, ond 
hefyd yn gofyn iddynt wynebu 
profiadau a heriau deallusol a 
materol newydd sydd wedi’u 
dylunio i feithrin dealltwriaeth 
feirniadol annibynnol ynghyd â 
sylfaen estynedig o sgiliau.

Disgwylir y bydd timau 
cyflwyno’r cymwysterau’n 
cyflwyno mewn ffordd arloesol 
a hefyd yn sicrhau y cyflawnir y 
prif nod, sef ymestyn galluoedd 
myfyrwyr a’u trosi yn nodau 
cyraeddadwy.

1.2  
Amcanion
Caniatáu i’r myfyriwr ddatblygu:
1.  Dealltwriaeth o werth 

ffotograffiaeth fel arf mewn 
gwaith creadigol

2.  Amrywiaeth o sgiliau 
ffotograffig sy’n addas ar 
gyfer ategu gwaith creadigol

3.  Ymagwedd feirniadol a 
dadansoddol tuag at ymarfer 
ffotograffig

4.  Ymwybyddiaeth o wahanol 
gyd-destunau, ymagweddau 
a disgyblaethau 
ffotograffiaeth o fewn gwaith 
creadigol.

Mae rhifau’r cymwysterau fel a 
ganlyn:

1.1  
Diben y cymhwyster
Mae Dyfarniadau a 
Thystysgrifau UAL Awarding 
Body mewn Ffotograffiaeth 
wedi’u dylunio a’u hysgrifennu 
gan dîm o ymarferwyr blaenllaw 
o University of the Arts London i 
roi profiad cyffrous a heriol i 
fyfyrwyr a fydd yn eu cyflwyno 
i’r heriau a’r gwobrwyon o fod 
yn archwilio a gweithio o fewn y 
maes creadigol hwn.

Mae’r cymwysterau hyn wedi’u 
dylunio i alluogi archwilio 
unrhyw un o’r ddwy brif ffurf ar 
ffotograffiaeth, neu’r ddwy, sef 
technoleg draddodiadol 
seiliedig ar arian, neu dechnoleg 
ddigidol. Er bod technoleg 
ddigidol erbyn hyn wedi ennill y 
blaen mewn gweithgareddau 
gwneud a thrin delweddau, mae 
technolegau traddodiadol sy’n 
defnyddio arian yn dal i gynnig 
cyfleoedd i wneuthurwyr 
delweddau wneud gwaith 
creadigol ac adeiladu ar 
draddodiad hir a thoreithiog. 
Gobeithir, ni waeth pa ffurf ar 
ffotograffiaeth a archwilir drwy 
gyfrwng y cymwysterau hyn gan 
UAL Awarding Body, y caiff y 
myfyriwr ei (h)ysbrydoli a’i  
(g)rymuso i ddiffinio a disgrifio’i 
syniadau mewn ffordd 
greadigol.

Ymgynghorwyd â phartïon 
perthnasol, gan gynnwys staff 
addysgu ac ymarferwyr o’r 
sbectrwm lawn o addysg 
uwchradd, bellach ac uwch ac 
o’r diwydiannau creadigol.
 

  Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffotograffiaeth 500/9675/8
 Tystysgrif Lefel 2 mewn Ffotograffiaeth 500/9671/0
  Dyfarniad Lefel 3 mewn Ffotograffiaeth 500/9898/6
  Tystysgrif Lefel 3 mewn Ffotograffiaeth 500/9503/1
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1.3 Strwythur y cymwysterau  

Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffotograffiaeth 
> Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC): 100 
> Isafswm Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): 60 
> Isafswm oriau astudio annibynnol (AA): 40 
> Cyfanswm Credydau: 10 
 
Er mwyn ennill Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffotograffiaeth, rhaid i 
fyfyrwyr gyflawni’r uned orfodol yn ‘Grŵp A’ yn ogystal ag unrhyw 
un o’r unedau yn ‘Grŵp B’.

Tystysgrif Lefel 2 mewn Ffotograffiaeth 
> Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC): 200 
> Isafswm Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): 120 
> Isafswm oriau astudio annibynnol (AA): 80 
> Cyfanswm Credydau: 20 
 
Er mwyn ennill Tystysgrif Lefel 2 mewn Ffotograffiaeth, rhaid i 
fyfyrwyr gyflawni’r uned orfodol yn ‘Grŵp A’ yn ogystal ag 
isafswm o dair uned wahanol o ‘Grŵp B’. 

Grŵp A
 
Uned 1 Y Camera: Ffilm neu Ddigidol

Grŵp B 

Uned 2  Y Prosiect Ffotograffig

Uned 3  Goleuo mewn Ffotograffiaeth

Uned 4  Delweddu ac Argraffu Digidol

Uned 5  Ffilm ac Argraffu Proses

Gall myfyrwyr gyflawni unrhyw un o’r pedwar cymhwyster UAL 
mewn Ffotograffiaeth, yn ôl eu cymhelliant personol a’u diddorde-
bau. 

Mae teitlau’r Unedau yr un fath ar Lefel 2 a Lefel 3, ac yn y 
Canlyniadau Dysgu ac, yn arbennig, y Meini Prawf Asesu y caiff yr 
Unedau eu gwahaniaethu er mwyn adlewyrchu’r lefel o 
annibyniaeth ac atebolrwydd, ymroddiad a gweithredu, a 
gwybodaeth a dealltwriaeth y mae eu hangen ar y ddwy lefel. 

Dyfarniad Lefel 3 mewn Ffotograffiaeth 
> Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC): 100 
> Isafswm Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): 60 
> Isafswm oriau astudio annibynnol (AA): 40 
> Cyfanswm Credydau: 10 
 
Er mwyn ennill Dyfarniad Lefel 3 mewn Ffotograffiaeth, rhaid i 
fyfyrwyr gyflawni un uned o ‘Grŵp C’ isod yn ogystal ag unrhyw 
un o’r unedau yn ‘Grŵp D’.

Tystysgrif Lefel 3 mewn Ffotograffiaeth 
> Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC): 200 
> Isafswm Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): 120 
> Isafswm oriau astudio annibynnol (AA): 80 
> Cyfanswm Credydau: 20 
 
Er mwyn ennill Dyfarniad Lefel 3 mewn Ffotograffiaeth, rhaid i 
fyfyrwyr gyflawni un uned o ‘Grŵp C’ yn ogystal ag isafswm o dair 
uned wahanol o ‘Grŵp D’. 

Grŵp C
 
Uned 6  Y Camera: Ffilm neu Ddigidol

Grŵp D 

Uned 7  Y Prosiect Ffotograffig

Uned 8  Goleuo mewn Ffotograffiaeth

Uned 9  Delweddu ac Argraffu Digidol

Uned 10  Ffilm ac Argraffu Proses

Disgwylir y caiff Dyfarniadau UAL mewn Ffotograffiaeth, ar Lefel 2 
a Lefel 3 fel ei gilydd, eu cyflwyno o fewn 60 o Oriau Dysgu dan 
Arweiniad (ODA). Dylid cyflwyno Tystysgrifau UAL mewn 
Ffotograffiaeth o fewn 120 ODA.

Lefel 2   30 ODA 
Credydau: 5

Lefel 2   30 ODA 
Credydau: 5
Lefel 2   30 ODA 
Credydau: 5
Lefel 2   30 ODA 
Credydau: 5
Lefel 2   30 ODA 
Credydau: 5

Lefel 3   30 ODA 
Credydau: 5 
 
 

Lefel 3   30 ODA 
Credydau: 5
Lefel 3   30 ODA 
Credydau: 5
Lefel 3   30 ODA 
Credydau: 5
Lefel 3   30 ODA 
Credydau: 5
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1.6 
Cynllunio’r rhaglen 
Mae UAL Awarding Body yn 
cefnogi ffyrdd arloesol o 
ddylunio a chyflwyno rhaglenni 
o fewn cyd-destun ehangach 
amcanion y cymhwyster, y 
canlyniadau dysgu a’r meini 
prawf asesu.

Gellir cyflwyno’r rhaglen mewn 
amrywiaeth o ffyrdd, ond lle bo 
modd, dylid adeiladu ar arferion 
da sefydledig. Dylid cyflwyno’r 
rhaglen mewn ffordd gydlynol 
ac integredig, gan bwysleisio’r 
berthynas rhwng sgiliau 
ymarferol, dadansoddol a 
beirniadol, a gwybodaeth 
gyd-destunol.

Disgwylir y gall Canolfannau 
ddewis cyflwyno Dyfarniadau 
neu Dystysgrifau UAL Awarding 
Body mewn Ffotograffiaeth 
gyda darpariaeth arall mewn 
Celf a Dylunio ar Lefel 2, 3 a 4 
(yn cynnwys Diploma Sylfaen 
UAL mewn Celf a Dylunio) neu 
fel cymwysterau ar eu pennau 
eu hunain.

Dylai canolfannau sy’n bwriadu 
cyflwyno’r cymwysterau 
ymgyfarwyddo â manylebau’r 
unedau unigol a’r deunyddiau 
atodol, gan gynnwys:

  Nodau’r unedau
 Canlyniadau dysgu’r unedau
 Meini prawf asesu’r unedau
 Cynnwys dangosol yr unedau
  Strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu’r 
unedau

  Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

 Adnoddau angenrheidiol.

1.7 
Asesu
Asesu yw’r broses ar gyfer 
mesur sgìl, gwybodaeth a 
dealltwriaeth myfyriwr yn erbyn 
y safonau a bennir mewn 
cymhwyster.

Caiff yr holl unedau sy’n 
cwmpasu Dyfarniad a 
Thystysgrif Lefel 2 a 3 UAL 
mewn Ffotograffiaeth eu 
hasesu’n fewnol a’u dilysu’n 
fewnol gan staff cymwys o fewn 
canolfan, a’u safoni’n allanol 
gan UAL Awarding Body.

Rhaid i bob aseiniad a phrosiect 
y mae’r ganolfan neu’r myfyrwyr 
yn eu dylunio gynnig cyfleoedd 
priodol i fyfyrwyr gynhyrchu’r 
dystiolaeth y mae ei hangen i 
fodloni’r meini prawf asesu ar 
gyfer yr uned neu’r unedau y 
mae’r aseiniad neu’r prosiect yn 
berthnasol iddi/iddynt. Mae 
gofyn i fyfyrwyr ddatblygu 
portffolio o dystiolaeth ar gyfer 
yr holl aseiniadau a phrosiectau 
a bennir.

Ni waeth sut caiff y dystiolaeth 
ei chynhyrchu, rhaid i’r holl 
dystiolaeth a gyflwynir i fodloni’r 
meini prawf asesu fod yn:

-  Ddilys: yn berthnasol i’r 
sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth yr honnir y 
mae’r myfyriwr yn gymwys 
ynddynt 

-  Dibynadwy: yn dangos y gall 
y myfyriwr arddangos yn 
gyson y wybodaeth, y sgiliau 
a’r ddealltwriaeth y mae eu 
hangen i ddangos ei fod/bod 
yn gymwys

-  Awthentig: wedi’i chynhyrchu 
gan y myfyriwr ei hun 

-  Digonol: yn bodloni gofynion 
yr uned neu’r unedau yn 
llawn.

1.4 
Derbyniadau
Mae UAL Awarding Body yn 
disgwyl i ganolfannau recriwtio 
gyda gonestrwydd ac ar sail 
gallu disgwyliedig y myfyrwyr i 
gyflawni gofynion y ymwysterau 
hyn. 

1.5 
Ymsefydlu
Dylai canolfannau roi sesiwn 
ymsefydlu i’r myfyrwyr sy’n 
sicrhau:
>  Y darperir llawlyfr cwrs ac 

unrhyw ddeunyddiau atodol 
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 mewn perthynas ag 
asesu mewnol, arholiadau 
allanol a safoni allanol 

>  Y caiff rheoliadau a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch eu hesbonio.
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1.8 
Dilysu mewnol 
Dilysu mewnol yw’r broses o 
sicrhau fod pawb sy’n asesu 
cymhwyster penodol mewn 
canolfan yn asesu at yr un 
safonau.

Rhaid i ganolfannau fod â 
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 i 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 sydd i’w ddilysu’n fewnol, 
a rhaid iddo/iddi, dros amser, 
gynnwys tystiolaeth o ystod 
lawn o waith, cyflawniad 
myfyrwyr a phenderfyniadau a 
wnaed gan yr holl staff sydd â 
chyfrifoldeb dros asesu.

Derbynnir bod gwahanol 
ganolfannau’n defnyddio 
ymagweddau gwahanol a 
therminoleg sy’n benodol i’w 
diwylliant. Mae Llawlyfr 
Canolfannau UAL Awarding 
Body yn amlinellu rhai 
enghreifftiau o arferion da 
mewn perthynas â dilysu 
cymwysterau’n fewnol. Rhaid i 
ganolfannau sicrhau bod eu 
methodolegau’n ddigon cadarn 
ac yn cyrraedd y safonau a 
bennir gan UAL Awarding Body.

1.9 
Safoni allanol 
Mae a wnelo safoni allanol yn 
unig â gwerthuso dilysrwydd 
penderfyniadau asesu 
canolfannau drwy safoni gwaith 
yn allanol a aseswyd ac a 
ddilyswyd yn fewnol.

Safonwyr allanol sy’n ymgymryd 
â gwaith safoni allanol, sydd 
wedi’u penodi, eu hyfforddi a’u 
monitro gan UAL Awarding 
Body. Mae safonwyr allanol yn 
gyfrifol am sicrhau bod yr asesu 
mewnol yn drylwyr a bod 
penderfyniadau asesu yn deg, 
yn ddilys, yn ddibynadwy ac yn 
ddiduedd.

Caiff gwaith safoni allanol UAL 
Awarding Body ar asesu 
mewnol ei gynnal o leiaf unwaith 
y flwyddyn er mwyn sicrhau bod 
asesiadau a phenderfyniadau 
graddio yn cyd-fynd â’r safonau 
gofynnol.

Am ragor o wybodaeth ar y 
broses safoni allanol, cyfeiriwch 
at Lawlyfr Canolfannau UAL 
Awarding Body. 

1.10 
Graddio
Bydd myfyriwr yn cyflawni uned 
yn ddibynnol ar ei (g)allu i 
fodloni’r canlyniadau dysgu a’r 
meini prawf asesu.

I ennill y cymwysterau hyn, 
rhaid i fyfyrwyr ennill gradd 
Llwyddo ar gyfer pob uned sy’n 
cwmpasu’r cymhwyster.

Cyfeirio 
Rhaid i ganolfannau gyfeirio 
myfyrwyr sy’n methu â bodloni’r 
canlyniadau dysgu a’r meini 
prawf asesu ar ôl asesu unedau 
a asesir yn fewnol. Rhaid i’r 
ganolfan roi gwybod i fyfyrwyr 
am y canlyniadau dysgu y 
maent wedi methu â’u bodloni, 
a sicrhau y cânt gyfleoedd i 
weithio tuag at fodloni’r 
canlyniadau hynny o fewn 
amserlen briodol. Dim ond un 
cyfle a gaiff myfyrwyr i glirio 
cyfeiriad ym mhob un uned cyn 
cael gradd Methu.

Sioe Gradd Ffotograffiaeth
London College of Communication 
Diolch i Alys Tomlinson 
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno’r myfyriwr i’r egwyddorion, y 
wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen er 
mwyn creu delweddau’n ddiogel gan ddefnyddio camera 
ffilm neu ddigidol.

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall cyd-destunau ac 
ymagweddau tuag at 
ffotograffiaeth. 
 

2.  Gallu adnabod 
nodweddion systemau 
camera. 
 
 
 

3.   Gallu rheoli camera.  
 
 
 
 

4.  Deall ymarfer ffotograffig a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Adnabod ac asesu 
cyd-destunau ac 
ymagweddau at 
ffotograffiaeth. 

2.1  Adnabod nodweddion 
systemau camera a 
chyfarpar cysylltiedig. 

2.2 Adnabod nodweddion   
 camera mewn perthynas â  
 chanlyniadau delweddau.

3.1  Cynhyrchu ffotograffau at 
ddiben penodol. 

3.2 Asesu gweithgareddau  
 ffotograffig.

4.1 Adnabod a defnyddio   
 arferion gwaith ffotograffig  
 diogel.

Uned 1
Y Camera: Ffilm neu 
Ddigidol
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned orfodol hon wedi’i 
dylunio i roi cyflwyniad i’r 
myfyriwr i’r defnydd o gamera, y 
swyddogaethau, yr 
egwyddorion a’r sgiliau 
sylfaenol wrth ddefnyddio 
camera ffilm neu ddigidol. Mae 
hefyd wedi’i dylunio i annog y 
myfyriwr i ymgyfarwyddo â’r 
posibiliadau sydd ar gael o 
ddefnyddio camera, ac i 
archwilio’r posibiliadau hynny.

Nid oes cyfyngiadau ar y math o 
gamera. Fodd bynnag, 
awgrymir bod y gallu i reoli 
cyflymder caead, rheoli agorfa 
(‘aperture’) a defnyddio fflach 
fewnol yn fanteisiol. Gellir 
prosesu delweddau’n fasnachol. 
Mae gofyn i fyfyrwyr ddeall yr 
angen i ofalu am gamera ac i 
ddefnyddio arferion gwaith 
diogel wrth ddefnyddio camera.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon ar ffurf amrywiaeth 
o weithdai stiwdio, darlithoedd, 
prosiectau ac ymweliadau sydd 
wedi’u dylunio i gynnig ystod o 
strategaethau addysgu 
cynhwysol sy’n annog y 
myfyriwr i ddefnyddio a deall 
egwyddorion sylfaenol camera 
a ffyrdd posibl o’i ddefnyddio.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i egwyddorion, 
swyddogaethau a chydrannau 
camera

  Cyflwyniad i ffotograffwyr, eu 
gwaith a’u technegau

  Defnyddio’r ffrâm i wneud 
delweddau haniaethol

  Tynnu ffotograffau tirwedd/
portread

  Dogfennu taith
  Gwneud animeiddiad 
stop-symudiad neu lyfr fflicio

  Dogfennu cyngerdd cerddorol
  Gweithdy i ddangos 
technegau cywir ar gyfer 
gwirio a glanhau camera

  Gweithdy i ddangos 
technegau a chyfarpar i gadw 
camera’n llonydd

  Adnabod risgiau a gwneud 
asesiad risg wrth ddefnyddio 
camera

  Gweithdy defnyddio camera 
mewn stiwdio

  Ymweliadau ag orielau.

Dylai myfyrwyr allu gwirio, 
paratoi, dewis a defnyddio 
amrywiaeth o swyddogaethau a 
thechnegau sylfaenol wrth 
archwilio a chynhyrchu 
delweddau gyda chamera. 
Dylent fod yn ymwybodol o 
risgiau a dangos arferion gwaith 
diogel wrth ddefnyddio camera.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 2 arall mewn 
ffotograffiaeth.
 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:

  Corff o waith yn cynnwys 
amrywiaeth o ddelweddau 
ffotograffig wedi’u hanodi a’u 
creu gan y myfyriwr (gellir eu 
prosesu’n fasnachol) yn 
dangos tystiolaeth o archwilio 
gweledol a defnydd pwrpasol 
o gamera, wedi’u cyflwyno ar 
ffurf llyfr gwaith, wedi’u 
mowntio ar ddalenni papur/
cerdyn, neu mewn cyfryngau 
storio digidol fel CD/DVD.

  Ffilm fer neu animeiddiad byr 
ar ffurf CD/DVD wedi’i ategu 
gan lyfrau gwaith wedi’u 
hanodi, taflenni gwaith a 
byrddau stori.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys Stiwdios a Gweithdai 
Celf a Dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.

9



 

 

U
nedau a 

C
hynnw

ys 
D

angosol

Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno egwyddorion, gwybodaeth, 
dealltwriaeth a sgiliau sydd eu hangen er mwyn gwireddu 
prosiect ffotograffig.

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall ymchwil ffotograffig. 
 
 
 
 

2.  Gallu cynhyrchu prosiect 
ffotograffig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Deall ymarfer ffotograffig a  
 gweithdrefnau iechyd a  
 diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1 Canfod testun ar   
 gyfer prosiect ffotograffig. 

1.2  Cynnal ymchwil ar gyfer 
prosiect ffotograffig. 

2.1  Canfod adnoddau 
ffotograffig er mwyn 
cwblhau prosiect 
ffotograffig.

2.2  Cynhyrchu delweddau 
ffotograffig i gyflawni 
nodau penodedig.

2.3  Canfod ffurfiau o gyflwyno 
ar gyfer prosiect 
ffotograffig. 

2.4  Asesu’r prosiect 
ffotograffig.

3.1 Adnabod a defnyddio  
 arferion gwaith diogel 
 mewn prosiect ffotgraffig.

Uned 2
Y Prosiect 
Ffotograffig
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i’r 
myfyriwr gynnull a chydlynu’r 
wybodaeth a’r sgiliau a 
ddatblygwyd yn yr unedau 
blaenorol ac i archwilio 
posibiliadau newydd drwy 
gyfrwng prosiect dan ei 
arweiniad ei hun.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithdai stiwdio, 
darlithoedd, prosiectau ac 
ymweliadau sydd wedi’u dylunio 
i helpu’r myfyriwr i 
ymgyfarwyddo â chyfarpar a 
thechnegau ffotograffig ac i’w 
(h)annog i ddatblygu defnydd 
personol ohonynt.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i ffotograffwyr, eu 
gwaith ac amrywiaeth o 
genres ffotograffig

  Cyflwyniad i ddeddfwriaeth 
gyfredol a chod moeseg, gan 
gynnwys ffurflenni rhyddhau 
enghreifftiol

  Gweithdy mewn rhwymo 
llyfrau a llyfrau a wnaed â llaw

  Cyflwyno syniadau ac 
ymchwil

  Cyflwyniad i amrywiaeth o 
gwmnïau a gwasanaethau 
gwneud llyfrau ar-lein

  Cyflwyniad i gyhoeddi bwrdd 
gwaith

  Ymweliadau ag orielau.

Dylai myfyrwyr:

  Ddewis ac ymchwilio pwnc 
sydd o ddiddordeb iddynt

  Gallu gwirio, paratoi, dewis a 
defnyddio amrywiaeth o 
swyddogaethau sylfaenol, 
technegau a deunyddiau 
camera wrth gynhyrchu a 
chyflwyno prosiect 
ffotograffig dan eu harweiniad 
eu hunain

 Gallu adnabod risgiau a bod  
 yn ymwybodol o   
 ddeddfwriaeth gyfredol a   
 chodau ymarfer
  Dangos tystiolaeth o arferion 
gwaith diogel drwy gydol y 
prosiect.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 2 arall mewn 
ffotograffiaeth.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:
  Detholiad terfynol o 
ddelweddau wedi’u hargraffu, 
a hynny wedi’i ategu gan 
ymchwil a gwaith datblygu, 
wedi’i gyflwyno ar ffurf llyfrau 
gwaith wedi’u hanodi, taflenni 
gwaith, CD/DVD 

  Ffilm neu animeiddiad wedi’u 
hategu gan ymchwil a gwaith 
datblygu, wedi’u cyflwyno ar 
ffurf llyfrau gwaith wedi’u 
hanodi, taflenni gwaith a 
byrddau stori, CD/DVD.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys Stiwdios a Gweithdai 
Celf a Dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno egwyddorion, gwybodaeth, 
dealltwriaeth a sgiliau sydd eu hangen er mwyn defnyddio 
goleuo ar gyfer ffotograffiaeth.

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall ffynonellau goleuo ar 
gyfer ffotograffiaeth. 

2.  Deall mesur golau. 
 
 
 

3.  Gallu defnyddio 
ffynonellau goleuo ar gyfer 
ffotograffiaeth. 
 
 
 
 

4.  Deall ymarfer ffotograffig a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Asesu ffynonellau goleuo 
ar gyfer ffotograffiaeth. 

2.1  Adnabod technegau 
mesur golau ar gyfer 
ffynonellau golau a 
thestunau. 

3.1  Defnyddio ffynonellau 
goleuo i dynnu ffotograff- 
au o destunau i gyrraedd 
nodau penodedig.

3.2  Asesu goleuo ar gyfer 
ffotograffiaeth. 

4.1  Adnabod a defnyddio arfe-
rion gwaith diogel mewn 
goleuo ar gyfer ffotograff- 
iaeth.

Uned 3
Goleuo mewn 
Ffotograffiaeth
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
roi cyflwyniad i’r myfyriwr i’r 
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu 
hangen i adnabod, disgrifio a 
defnyddio mewn ffordd ddiogel 
amrywiaeth o ffynonellau golau 
ac addaswyr golau wrth 
gynhyrchu delwedd ffotograffig.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon trwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithdai stiwdio/
ar leoliad, darlithoedd, 
prosiectau ac ymweliadau sydd 
â’r nod o gynnig ystod o 
strategaethau addysgu 
cynhwysol sy’n annog y 
myfyriwr i archwilio’r 
priodoleddau a’r posibiliadau a 
gynigir gan ystod o wahanol 
ffynonellau a thechnegau 
goleuo.

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys:

  Gweithdy yn nodi manteision 
ac anfanteision amrywiaeth o 
ffynonellau golau naturiol ac 
artiffisial

  Arlliw a chywiro: mantoli gwyn
  Cyflwyniad i ffotograffwyr, eu 
gwaith a’u technegau

  Llunio map o gyfleusterau: 
larwm tân, allanfeydd tân, 
pecyn cymorth cyntaf

  Cyflwyniad i fflach a 
chyfarpar stiwdio, technegau 
mesur golau a chyflymder 
cydamseru fflach

  Gwneud asesiad risg
  Llunio cynlluniau o drefniadau 
gosod goleuo unigol

  Cyflwyniad i amrywiaeth o 
addaswyr golau: 
adlewyrchwyr panel, dysglau 
adlewyrchu, gridiau, blychau 

meddal, hidlyddion
  Gweithdy fflach lenwi
  Gweithdy goleuo cymysg
 Portreadu
  Bywyd llonydd
  Paentio gyda golau
 Ymweliadau ag orielau. 

Dylai myfyrwyr:

  Allu adnabod risgiau a 
dangos arferion gwaith diogel 
mewn stiwdio ffotograffig

  Gallu adnabod a disgrifio 
manteision ac anfanteision 
gwahanol ffynonellau golau 
wrth gynhyrchu delweddau 
ffotograffig

  Gallu rhag-weld a chydlynu’r 
defnydd o gyfarpar a 
thechnegau a ffynonellau 
golau priodol wrth archwilio a 
chynhyrchu delweddau.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 2 arall mewn 
ffotograffiaeth.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:

  Detholiad o brintiau (gellir eu 
hargraffu’n fasnachol) yn 
dangos tystiolaeth o archwilio 
a defnyddio amrywiaeth o 
ffynonellau a thechnegau 
goleuo, wedi’u cyflwyno ar 
ffurf llyfrau gwaith wedi’u 
hanodi, taflenni gwaith, CD/
DVD

  Ffilm fer neu animeiddiad byr 
yn dangos tystiolaeth o 
archwilio a defnyddio 
amrywiaeth o ffynonellau a 
thechnegau goleuo, wedi’u 
cyflwyno ar ffurf CD/DVD yn 
cynnwys llyfrau gwaith wedi’u 
hanodi, taflenni gwaith a 
byrddau stori.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys Stiwdios a Gweithdai 
Celf a Dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno egwyddorion, gwybodaeth, 
dealltwriaeth a sgiliau sy’n angenrheidiol er mwyn 
cynhyrchu delweddau a phrintiau digidol.

Uned 4
Delweddu ac Argraffu 
Digidol

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall delweddu ac argraffu 
digidol.  
 

2.  Gallu cynhyrchu 
delweddau a phrintiau 
digidol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Deall ymarfer ffotograffig a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Adnabod nodweddion 
delweddu ac argraffu 
digidol. 

2.1  Cynhyrchu delweddau 
digidol i gyflawni 
datrysiadau ar gyfer 
nodau penodedig. 

2.2  Cynhyrchu printiau digidol 
o ffynonellau delweddu 
digidol i gyflawni 
datrysiadau ar gyfer 
nodau penodedig. 

2.3  Asesu delweddau a 
phrintiau digidol. 

3.1  Adnabod a defnyddio arfe-
rion gwaith diogel o fewn 
cyfleusterau cynhyrchu 
digidol.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
roi cyflwyniad i’r myfyriwr i 
amrywiaeth o gyfarpar, 
meddalwedd a sgiliau sydd eu 
hangen er mwyn lawrlwytho 
delweddau digidol, eu haddasu, 
eu hargraffu’n ddiogel a/neu eu 
harddangos. Wedi’i chysylltu’n 
uniongyrchol ag Uned 1, mae’n 
annog myfyrwyr i ddefnyddio’r 
sgiliau a’r hyn a ddysgwyd yn yr 
uned gyntaf mewn perthynas â 
chynhyrchu delweddau ac i 
gynnig y gadwyn ddigidol 
gyfan, o ddal delwedd hyd at ei 
hargraffu/ei harddangos.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon trwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithdai stiwdio, 
darlithoedd a phrosiectau sydd 
wedi’u dylunio i gynnig ystod o 
strategaethau addysgu 
cynhwysol sy’n helpu’r myfyriwr 
i ymgyfarwyddo ac sy’n ei  
(h)annog i archwilio posibiliadau 
a datblygu arferion gwaith 
trefnus a diogel.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i derminolegau ac 
egwyddorion digidol sylfaenol

  Cyflwyniad i amrywiaeth o 
feddalweddau a rhaglenni 
delweddu

  Lawrlwytho ac agor ffeiliau 
delwedd/ffilm o amrywiaeth o 
ffynonellau

  Adnabod amrywiaeth o 
ddulliau ar gyfer arddangos 
delweddau digidol

  Asesu risg
  Defnyddio sganiwr i 
ddigideiddio delwedd

 Rheoli ffolderi delweddau   
 digidol
  Gwneud taflen gyswllt 
ddigidol

  Mireinio delwedd yn ddigidol
  Ailfeintio delwedd ar gyfer 
amrywiaeth o raglenni

  Anfon delwedd i’w hargraffu
  Gwerthuso printiau a 
chymharu amrywiaeth o 
bapurau argraffu

 Gwneud gwiriadau sylfaenol  
 ac adnabod amrywiaeth o  
 feiau
 Amlinellu elfennau allweddol  

 deddfwriaeth hawlfraint.

Dylai myfyrwyr:

  Allu gwirio, paratoi, dewis a 
defnyddio amrywiaeth o 
gyfarpar a thechnegau wrth 
gynhyrchu delweddau digidol

  Bod yn ymwybodol o risgiau 
a dangos arferion gwaith 
diogel wrth weithio gyda 
chyfarpar a thechnegau 
delweddu digidol.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
arall mewn ffotograffiaeth ar 
Lefel 2. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:

  Detholiad o brintiau (gellir eu 
hargraffu’n fasnachol) yn 
dangos tystiolaeth o archwilio 
a defnyddio amrywiaeth o 
ffynonellau a thechnegau 
goleuo, wedi’u cyflwyno ar 
ffurf llyfrau gwaith wedi’u 
hanodi, taflenni gwaith, CD/
DVD.

  Ffilm fer neu animeiddiad byr 
yn dangos tystiolaeth o 
archwilio a defnyddio 
amrywiaeth o ffynonellau a 
thechnegau goleuo, wedi’u 
cyflwyno ar ffurf CD/DVD yn 
cynnwys llyfrau gwaith wedi’u 
hanodi, taflenni gwaith a 
byrddau stori.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys Stiwdios a Gweithdai 
Celf a Dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno egwyddorion, gwybodaeth, 
dealltwriaeth a sgiliau sydd eu hangen er mwyn prosesu 
ffilm ac argraffu ffotograffau.

Uned 5
Ffilm ac Argraffu 
Proses

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall nodweddion prosesu 
ffilm ffotograffig.  

2.  Deall nodweddion argraffu 
ffotograffig. 

3.  Gallu prosesu ffilm 
ffotograffig. 
 
 
 
 

4.  Gallu cynhyrchu printiau 
ffotograffig. 
 
 
 
 

5. Deall ymarfer ffotograffig a  
 gweithdrefnau iechyd a  
 diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1 Adnabod nodweddion   
 prosesu ffilm ffotograffig. 

2.1  Adnabod nodweddion   
 argraffu ffotograffig. 

3.1  Prosesu ffilm ffotograffig i 
gyflawni datrysiadau ar 
gyfer nodau penodedig.

3.2  Asesu’r gwaith o brosesu 
ffilm ffotograffig. 

4.1  Cynhyrchu printiau 
ffotograffig i gyflawni 
datrysiadau ar gyfer 
nodau penodedig.

4.2  Asesu printiau ffotograffig.

5.1  Adnabod a defnyddio arfe-
rion gwaith diogel o fewn 
cyfleusterau ffotograffig.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
roi cyflwyniad i’r myfyriwr i’r 
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu 
hangen i brosesu ffilm yn 
ddiogel ac i wneud print 
ffotograffig gan ddefnyddio 
amrywiaeth o gyfarpar, 
technegau a chemeg yn yr 
ystafell dywyll. Gall gymryd peth 
amser i ymgyfarwyddo â’r 
ystafell dywyll a’r cyfarpar 
cysylltiedig, ac felly anogir 
myfyrwyr i ymgynefino â’r gofod 
ac i deimlo’n hyderus a diogel 
yn eu hamgylchedd newydd.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon fel amrywiaeth o 
weithdai ystafell dywyll, 
darlithoedd stiwdio, prosiectau 
ac ymweliadau sy’n cynnig 
ystod o strategaethau addysgu 
cynhwysol ac sy’n annog y 
myfyriwr i ddatblygu 
dealltwriaeth o’r prif 
egwyddorion a’r gyfres o 
brosesau a thechnegau a 
ddefnyddir wrth wneud printiau 
yn yr ystafell dywyll.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Gwneud ffotogram
  Prosesu rôl o ffilm
  Llunio map o’r cyfleusterau: 
larwm tân, allanfeydd tân, 
pecyn cymorth cyntaf

  Gwneud asesiad risg 
sylfaenol

  Gwneud a gwerthuso stribed 
brawf

  Helaethu delwedd
  Llosgi ac atal golau wrth 
argraffu

  Amlinellu dulliau priodol ar 
gyfer storio ffilmiau a phrintiau 
wedi’u prosesu

  Ymweliadau ag orielau.

Dylai myfyrwyr:

  Allu adnabod a deall 
swyddogaeth amrywiaeth o 
gyfarpar a phrosesau 
hanfodol yn yr ystafell dywyll 

  Gallu dewis a chydlynu’r 
defnydd o gyfarpar a 
thechnegau priodol wrth 
archwilio a chynhyrchu 
printiau yn yr ystafell dywyll

  Gallu adnabod risgiau a 
dangos arferion gwaith diogel 
yn yr ystafell dywyll.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
arall mewn ffotograffiaeth ar 
Lefel 2.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:

  Detholiad o brintiau gan 
gynnwys taflenni cyswllt 
wedi’u hanodi, stribedi prawf, 
camgymeriadau, ffilm wedi’i 
phrosesu, asesiad risg a map 
o gyfleusterau, a hynny wedi’i 
gyflwyno mewn llyfrau 
nodiadau, ffolder neu flwch 
storio printiau.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys Stiwdios a Gweithdai 
Celf a Dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a 
sgiliau’r myfyriwr wrth ddefnyddio camera ffilm 35mm neu 
DSLR.

Uned 6
Y Camera: Ffilm neu 
Ddigidol

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall persbectifau 
cyd-destunol ac 
ymagweddau at 
ffotograffiaeth.  
 
 

2.  Deall nodweddion 
systemau ffotograffig. 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Gallu rheoli camera. 
 
 
 
 
 
 

4.  Deall ymarfer ffotograffig a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Adnabod persbectifau 
cyd-destunol ac 
ymagweddau at 
ffotograffiaeth a chynnig 
cymhariaeth feirniadol 
ohonynt. 

2.1  Adnabod nodweddion 
gwahanol systemau 
camera a chyfarpar 
cysylltiedig. 

2.2  Adnabod nodweddion 
camera mewn perthynas 
ag amrywiaeth o 
ganlyniadau delweddau.

3.1  Cynhyrchu ffotograffau at 
amrywiaeth o ddibenion 
penodol.

3.2  Dadansoddi a gwerthuso 
gweithgareddau 
ffotograffig. 

4.1  Adnabod a defnyddio arfe-
rion gwaith ffotograffig 
diogel.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned orfodol hon wedi’i 
dylunio i roi cyflwyniad eang a 
thrylwyr i’r myfyriwr i hanes, 
cyd-destun, egwyddorion 
sylfaenol a sgiliau ar gyfer 
defnyddio camera ffilm neu 
ddigidol. Mae hefyd wedi’i 
dylunio i annog y myfyriwr i 
archwilio ac ystyried 
posibiliadau a chyfiawnhau’r 
rhesymau dros ei (d)dulliau 
gwaith.

Mae angen i’r camera fod yn un 
ffilm SLR 35mm neu’n un DSLR. 
Rhaid bod modd gweithredu’r 
camera yn y modd 
anawtomatig, rhaid bod rhyw 
fath o fesurydd ganddo, a rhaid 
bod modd newid y lens. Nid yw 
fflach fewnol yn ofynnol, ond 
byddai rhyw fath o fflach o 
fantais. Ni fydd camerâu cwbl 
awtomatig yn addas. Gellir 
cyfeirio at fodd blaenoriaeth i’r 
agorfa a modd blaenoriaeth i’r 
caead (‘shutter’) gyda 
chyfiawnhad gan y myfyriwr ar 
gyfer dewis gosodiadau a 
swyddogaethau’r camera. Gellir 
prosesu delweddau’n fasnachol. 
Mae gofyn i fyfyrwyr ddeall yr 
angen i ofalu am gamera ac i 
ddefnyddio arferion gwaith 
diogel wrth ddefnyddio camera.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon trwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithdai stiwdio, 
darlithoedd, prosiectau ac 
ymweliadau sydd wedi’u dylunio 
i gynnig ystod o strategaethau 
addysgu cynhwysol sy’n helpu’r 
myfyriwr i ymgyfarwyddo a’n ei 

(h)annog i ddatblygu defnydd 
personol gwybodus ac 
ymrwymedig o’r camera.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i hanes 
ffotograffiaeth

  Cyflwyniad i’r prif 
ddatblygiadau technegol 
mewn ffotograffiaeth

  Cyflwyniad i ffotograffwyr, eu 
gwaith a’u technegau

  Canfod stopiau f bras lens 
gan ddefnyddio pren mesur

  Gwerthuso amrywiaeth o 
wahanol lensys

  Gwerthuso amrywiaeth o 
ffilmiau

  Amlinellu’r gwahaniaethau 
rhwng synhwyrwyr delwedd 
CMOS a FOVEON

  Tremio
  Dogfennu taith
  Macro-ffotograffiaeth
 Gweithdy i ddangos   

 technegau cywir ar gyfer   
 gwirio a glanhau camera
  Gweithdy i ddangos 
technegau a chyfarpar i gadw 
camera’n llonydd

 Adnabod risgiau a gwneud  
 asesiadau risg wrth   
 ddefnyddio camera
  Gweithdy stiwdio
  Ymweliadau ag orielau/
amgueddfeydd.

Dylai myfyrwyr:

  Allu gwirio, paratoi, dewis a 
chyfiawnhau’r defnydd o 
swyddogaethau a 
thechnegau sylfaenol wrth 
archwilio a chynhyrchu 
delweddau gyda chamera 
mewn amgylchedd rheoledig

  Bod yn ymwybodol o risgiau 
a dangos arferion gwaith 
diogel wrth ddefnyddio 
camera.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 3 arall mewn 
ffotograffiaeth.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:

  Corff o waith yn cynnwys 
amrywiaeth o ddelweddau 
ffotograffig wedi’u hanodi a’u 
cynhyrchu gan y myfyriwr 
(gellir eu prosesu’n fasnachol) 
yn dangos tystiolaeth o 
archwilio gweledol, 
cyfiawnhad dros y dewisiadau 
a wnaed a defnydd pwrpasol 
o gamera, a hynny wedi’i 
gyflwyno ar ffurf llyfr gwaith, 
wedi’u mowntio ar ddalenni 
papur/cerdyn, neu mewn 
cyfrwng storio digidol fel CD/
DVD.

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

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys Stiwdios a Gweithdai 
Celf a Dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a 
sgiliau’r myfyriwr sydd eu hangen er mwyn gwireddu 
prosiect ffotograffig.

Uned 7
Y Prosiect 
Ffotograffig

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall ymchwil ffotograffig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Gallu cynhyrchu prosiect 
ffotograffig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Deall ymarfer ffotograffig a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1 Canfod testun ar gyfer   
 prosiect ffotograffig. 

1.2 Cynnal ymchwil ar gyfer  
 prosiect ffotograffig. 
  
1.3 Dadansoddi a gwerthuso  
 ymchwil ar gyfer prosiect  
 ffotograffig. 

2.1 Canfod adnoddau   
 ffotograffig er mwyn   
 cwblhau prosiect   
 ffotograffig. 

2.2  Cynhyrchu delweddau 
ffotograffig i gyflawni 
nodau penodedig. 

2.3 Canfod ffurfiau o gyflwyno  
 ar gyfer prosiect   
 ffotograffig.

2.4  Dadansoddi a gwerthuso’r 
prosiect ffotograffig. 

3.1  Adnabod a defnyddio arfe-
rion gwaith diogel mewn 
prosiect ffotograffig.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
ddwyn ynghyd, cydlynu a 
datblygu lefel ehangach o 
wybodaeth gyd-destunol a 
sgiliau trefnu.

Anogir myfyrwyr i archwilio 
posibiliadau newydd drwy 
gyfrwng prosiect wedi’i 
ymchwilio, ei gynllunio a’i reoli, 
ac sydd o dan arweiniad y 
myfyriwr. Anogir myfyrwyr 
hefyd i fyfyrio ar eu gwaith ac i 
geisio adborth gan gyd-fyfyrwyr 
a thiwtoriaid wrth hunan-
werthuso’r gwaith. Mae 
pwyslais cryf ar arferion gwaith 
diogel, gan gynnwys 
dealltwriaeth o bwyntiau 
allweddol mewn deddfwriaeth 
gyfredol a moeseg mewn 
perthynas â thynnu ffotograffau 
o bobl a lleoliadau.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon trwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithdai stiwdio, 
darlithoedd, prosiectau, 
cyflwyniadau ac ymweliadau, 
sydd wedi’u dylunio i gynnig 
amrywiaeth o strategaethau 
addysgu cynhwysol.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i ffotograffwyr a’u 
gwaith ac i amrywiaeth o 
genres ffotograffig

  Cyflwyniad i ddeddfwriaeth 
gyfredol a moeseg: ffurflenni 
rhyddhau enghreifftiol, Deddf 
Terfysgaeth 2006

  Cyflwyniadau o 
‘ddatganiadau o fwriad’ ac 
ymchwil

 Sefydlu blog neu ddyddiadur  
 ar-lein
  Gweithdy mewn rhwymo 
llyfrau a llyfrau a wnaed â llaw

  Cyflwyniad i amrywiaeth o 
gwmnïau a gwasanaethau 
gwneud llyfrau ar-lein

  Cyflwyniad i gyhoeddi bwrdd 
gwaith

  Gweithdy mewn ysgrifennu a 
mynd at gwmnïau ac 
unigolion am ganiatâd neu 
gyllid

  Gwerthuso deunyddiau a 
chyflwyno gwaith mewn 
ffordd briodol

  Cyflwyno canlyniadau 
terfynol prosiect

  Ymweliadau ag orielau/
amgueddfeydd.

Dylai myfyrwyr:

  Ddewis ac ymchwilio pwnc 
sydd o ddiddordeb iddynt

  Gallu gwirio, paratoi, dewis a 
defnyddio amrywiaeth o 
swyddogaethau, technegau a 
deunyddiau camera sylfaenol 
wrth gynhyrchu a chyflwyno 
prosiect ffotograffig dan eu 
harweiniad eu hunain

  Gallu adnabod risgiau a bod 
yn ymwybodol o 
ddeddfwriaeth gyfredol a 
chodau ymarfer

  Dangos tystiolaeth o arferion 
gwaith diogel drwy gydol y 
prosiect.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 

Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
arall mewn ffotograffiaeth ar 
Lefel 3.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:

  Detholiad terfynol o 
ddelweddau wedi’u hargraffu, 
wedi’u cyflwyno mewn ffordd 
briodol a’u hategu gan 
ymchwil, datganiad o fwriad, 
llyfr cofnodion/blog a’r holl 
waith datblygu, a hynny wedi’i 
gyflwyno ar ffurf llyfrau gwaith 
wedi’u hanodi, taflenni 
gwaith, CD/DVD 

  Ffilm neu animeiddiad wedi’i 
ategu gan ymchwil a gwaith 
datblygu wedi’i gyflwyno ar 
ffurf CD/DVD, llyfrau gwaith, 
taflenni gwaith a byrddau stori 
wedi’u hanodi.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys Stiwdios a Gweithdai 
Celf a Dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno egwyddorion, gwybodaeth, 
dealltwriaeth a sgiliau sydd eu hangen er mwyn defnyddio 
goleuo ar gyfer ffotograffiaeth.

Uned 8
Goleuo mewn 
Ffotograffiaeth

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall ffynonellau goleuo ar 
gyfer ffotograffiaeth.  
 
 

2.  Deall mesur golau. 
 
 
 

3.  Gallu defnyddio 
ffynonellau goleuo ar gyfer 
ffotograffiaeth. 
 
 
 
 
 
 

4.  Deall ymarfer ffotograffig a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1 Adnabod amrywiaeth o  
 ffynonellau golau ar gyfer  
 ffotograffiaeth a chynnig  
 cymhariaeth feirniadol. 

2.1  Adnabod technegau 
mesur golau ar gyfer 
amrywiaeth o ffynonellau 
golau a thestunau. 

3.1  Defnyddio amrywiaeth o 
ffynonellau goleuo i dynnu 
ffotograffau o amrywiaeth 
o destunau i gyrraedd 
nodau penodedig.

3.2  Dadansoddi a gwerthuso 
goleuo ar gyfer 
ffotograffiaeth. 

4.1  Adnabod a defnyddio arfe-
rion gwaith diogel mewn 
goleuo ar gyfer ffotograff- 
iaeth.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
roi cyflwyniad i’r myfyriwr i 
wybodaeth eang a’r sgiliau sydd 
eu hangen er mwyn adnabod, 
rhag-weld, archwilio a rheoli yn 
ddiogel, amrywiaeth, yn 
cynnwys amrywiaeth gymysg, o 
ffynonellau golau ac addaswyr 
golau fel rhan o’r gwaith o 
gynhyrchu delwedd ffotograffig 
mewn ffordd reoledig a 
phwrpasol. Mae pwyslais cryf ar 
ddeall a dangos arferion gwaith 
diogel, yn cynnwys monitro’r 
amgylchedd gwaith.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon trwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithdai stiwdio/
ar leoliad, darlithoedd, 
prosiectau ac ymweliadau sydd 
â’r nod o gynnig ystod o 
strategaethau addysgu 
cynhwysol sy’n annog y 
myfyriwr i feithrin uchelgais, i 
archwilio a gwerthuso’r 
priodoleddau a’r posibiliadau a 
gynigir gan amrywiaeth o 
wahanol ffynonellau a 
thechnegau goleuo.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i ffotograffwyr, eu 
gwaith a’u technegau

  Arlliw a chywiro
  Llunio map o’r cyfleusterau: 
larwm tân, allanfeydd tân, 
pecyn cymorth cyntaf

 Cyflwyniad i fflach a   
 chyfarpar stiwdio, technegau  
 mesur golau a chyflymder  
 cydamseru fflach 
  Gwneud asesiad risg a 
monitro’r amgylchedd gwaith

  Llunio cynlluniau o drefniadau 

gosod goleuo unigol
  Cyflwyniad i amrywiaeth o 
addaswyr golau: 
adlewyrchwyr panel, dysglau 
adlewyrchu, gridiau, blychau 
meddal, hidlyddion

 Gweithdy fflach lenwi
  Gweithdy goleuo cymysg
  Portreadu: Adnabod 
ffynhonnell y golau sy’n 
adlewyrchu yn y llygaid

  Technegau portreadu a 
goleuo: cywair uchel ac isel 

  Bywyd llonydd
  Paentio gyda golau
  Ymweliadau ag orielau.

Dylai myfyrwyr:

 Adnabod risgiau a dangos  
 arferion gwaith diogel mewn  
 stiwdio ffotograffig
  Gallu adnabod a disgrifio 
manteision ac anfanteision 
gwahanol ffynonellau golau a 
defnyddio hidlyddion/mantoli 
gwyn i gywiro arlliw neu i 
ychwanegu lliw

  Gallu rhag-weld, dewis, 
cyfiawnhau a gwerthuso’r 
dewis o gyfarpar, technegau 
a ffynonellau golau wrth 
archwilio a chynhyrchu 
delweddau.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
arall mewn ffotograffiaeth ar 
Lefel 3.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:

  Detholiad o brintiau (gellir eu 
hargraffu’n fasnachol) yn 
dangos tystiolaeth o archwilio 
a defnyddio amrywiaeth o 
ffynonellau a thechnegau 
goleuo, yn cynnwys goleuo 
cymysg, wedi’u cyflwyno ar 
ffurf llyfrau gwaith wedi’u 
hanodi (yn cynnwys 
gwerthusiadau), llyfrau 
cofnodi, taflenni gwaith, CD/
DVD.

  Ffilm fer neu animeiddiad byr 
yn dangos tystiolaeth o 
archwilio a defnyddio 
amrywiaeth o ffynonellau a 
thechnegau goleuo, a hynny 
wedi’i gyflwyno ar ffurf CD/
DVD yn cynnwys llyfrau 
gwaith wedi’u hanodi, 
gwerthusiadau, taflenni 
gwaith a byrddau stori.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys Stiwdios a Gweithdai 
Celf a Dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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Uned 9
Delweddu ac Argraffu 
Digidol

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall delweddu ac argraffu 
digidol.  
 
 

2.  Gallu cynhyrchu 
delweddau a phrintiau 
digidol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Deall ymarfer ffotograffig a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1 Adnabod nodweddion   
 delweddu ac argraffu   
 digidol ar gyfer amryw- 
 iaeth o sefyllfaoedd. 

2.1  Cynhyrchu delweddau 
digidol i gyflawni 
amrywiaeth o ddatrysia-
dau ar gyfer nodau 
penodedig. 

2.2 Cynhyrchu printiau digidol  
 o ffynonellau delweddu  
 digidol i gyflawni   
 amrywiaeth o   
 ddatrysiadau ar   
 gyfer nodau penodedig.

2.3  Dadansoddi a gwerthuso 
delweddau a phrintiau 
digidol. 

3.1  Adnabod a defnyddio arfe-
rion gwaith diogel o fewn 
cyfleusterau cynhyrchu 
digidol.

Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno egwyddorion, gwybodaeth, 
dealltwriaeth a sgiliau sydd eu hangen er mwyn 
cynhyrchu delweddau a phrintiau digidol.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
roi cyflwyniad trylwyr i’r 
myfyriwr i amrywiaeth o 
gyfarpar, meddalwedd a sgiliau 
sydd eu hangen er mwyn 
lawrlwytho delweddau digidol, 
eu haddasu a’u hargraffu a/neu 
eu harddangos yn ddiogel. 
Mae’n annog myfyrwyr i 
archwilio a datblygu ymhellach 
eu syniadau gweledol drwy 
ddefnyddio technolegau digidol. 
Gellir datblygu ymhellach y 
sgiliau a’r hyn a ddysgwyd yn yr 
uned gyntaf mewn perthynas â 
dal delweddau drwy gyfrwng 
dealltwriaeth fwy cynhwysfawr 
o’r gadwyn ddigidol, a thrwy 
archwilio a chynhyrchu 
canlyniadau mwy uchelgeisiol a 
mwyfwy cymhleth. Tynnir sylw 
at ymwybyddiaeth myfyrwyr o 
agweddau allweddol o 
ddeddfwriaeth hawlfraint mewn 
perthynas â chaffael a 
defnyddio delweddau.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon trwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithdai stiwdio, 
darlithoedd a phrosiectau sydd 
wedi’u dylunio i gynnig 
amrywiaeth o strategaethau 
addysgu cynhwysol sy’n annog 
y myfyriwr i ymgyfarwyddo ac i 
archwilio posibiliadau mwy 
cymhleth a datblygu arferion 
gwaith trefnus a diogel.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i derminolegau ac 
egwyddorion digidol sylfaenol

  Cyflwyniad i amrywiaeth o 
feddalweddau a rhaglenni 

delweddu
  Amlinelliad o reoli lliw
  Lawrlwytho ac agor ffeil 
ddelwedd/ffilm o amrywiaeth 
o ffynonellau

  Adnabod amrywiaeth o 
ddulliau ar gyfer arddangos 
delweddau digidol

  Gwneud asesiad risg
  Gwneud montage
  Sganio ac addasu delwedd
  Rheoli ffolderi delweddau 
digidol

  Gwneud taflen gyswllt 
ddigidol

  Mireinio delwedd yn ddigidol
  Ailfeintio delwedd ar gyfer 
amrywiaeth o raglenni yn 
cynnwys www

  Anfon delwedd i’w hargraffu
 Cymharu a chyferbynnu   

 printiau confensiynol a digidol
 Gwerthuso printiau a   

 chymharu amrywiaeth o   
 bapurau argraffu
  Gwneud gwiriadau sylfaenol 
ac adnabod amrywiaeth o 
feiau

  Gweithdy yn amlinellu ac yn 
trafod elfennau allweddol o 
ddeddfwriaeth hawlfraint.

Dylai myfyrwyr:

  Allu gwirio, paratoi, dewis a 
defnyddio amrywiaeth o 
gyfarpar a thechnegau wrth 
addasu a chynhyrchu 
delweddau digidol mwyfwy 
cymhleth

  Gallu gwerthuso a defnyddio 
amrywiaeth o feddalweddau 
a swyddogaethau

  Bod yn ymwybodol o risgiau 
a dangos arferion gwaith 
diogel wrth weithio gyda 
chyfarpar a thechnegau 

delweddu digidol, gan 
gynnwys agweddau allweddol 
ar ddeddfwriaeth hawlfraint.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
arall mewn Ffotograffiaeth ar 
Lefel 3.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:

  Detholiad o brintiau/ 
delweddau digidol wedi’u 
cynhyrchu gan y myfyriwr yn 
dangos tystiolaeth o archwilio 
a defnydd pwrpasol o 
gyfarpar a thechnegau, a 
hynny wedi’i gyflwyno ar ffurf 
llyfrau gwaith wedi’u hanodi a 
CD/DVD 

  Ffilm fer neu animeiddiad byr 
ar ffurf CD/DVD wedi’i ategu 
gan lyfrau gwaith wedi’u 
hanodi, taflenni gwaith a 
byrddau stori.

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 

myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys Stiwdios a Gweithdai 
Celf a Dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno egwyddorion, gwybodaeth, 
dealltwriaeth a sgiliau sydd eu hangen er mwyn prosesu 
ffilm ac argraffu ffotograffig.

Uned 10
Ffilm ac Argraffu Proses Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall prosesu ffilm 
ffotograffig. 
 
 

2. Deall argraffu ffotograffig. 
 
 
 

3.  Gallu prosesu ffilm 
ffotograffig. 
 
 
 
 
 
 

4.  Gallu cynhyrchu printiau 
ffotograffig. 
 
 
 
 
 
 

5.  Deall ymarfer ffotograffig a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1 Adnabod nodweddion   
 prosesu ffilm ffotograffig  
 ar gyfer amrywiaeth o   
 sefyllfaoedd. 

2.1 Adnabod nodweddion   
 argraffu ffotograffig ar   
 gyfer amrywiaeth o   
 sefyllfaoedd. 

3.1 Prosesu ffilm ffotograffig i  
 gyflawni amrywiaeth o   
 ddatrysiadau ar gyfer   
 nodau penodedig.

3.2  Dadansoddi a gwerthuso 
ffilm ffotograffig wedi’i 
phrosesu. 

4.1  Cynhyrchu printiau 
ffotograffig i gyflawni 
amrywiaeth o ddatrysia-
dau ar gyfer nodau 
penodedig. 

4.2  Dadansoddi a gwerthuso 
printiau ffotograffig.

5.1 Adnabod a defnyddio  
 arferion gwaith diogel o  
 fewn cyfleusterau   
 ffotograffig.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
gyflwyno a rhoi i’r myfyriwr 
wybodaeth eang ac amrywiaeth 
o sgiliau sydd eu hangen er 
mwyn prosesu ffilm mewn 
ffordd ddiogel ac er mwyn 
archwilio a gwerthuso 
amrywiaeth o bosibiliadau a 
thechnegau ar gyfer gwneud 
delweddau mewn ystafell 
dywyll. Gall gymryd peth amser 
i ymgyfarwyddo â’r gofod a’r 
cyfarpar cysylltiedig, ac felly 
anogir myfyrwyr i ymgynefino 
â’r gofod ac i deimlo’n hyderus 
ac yn ddiogel yn eu 
hamgylchedd newydd.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer yr 
uned hon drwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithdai ystafell 
dywyll, darlithoedd stiwdio, 
prosiectau ac ymweliadau sydd 
wedi’u dylunio i gynnig 
amrywiaeth o strategaethau 
addysgu cynhwysol, ac sy’n 
annog y myfyriwr i ddatblygu 
dealltwriaeth o’r prif egwyddorion 
ac o’r gyfres o brosesau a 
thechnegau a ddefnyddir wrth 
wneud printiau yn yr ystafell 
dywyll.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Llunio map o’r cyfleusterau: 
larwm tân, allanfeydd tân, 
pecyn cymorth cyntaf

  Gwneud asesiad risg 
sylfaenol

  Gwneud ffotogram 
 Gwneud a gwerthuso stribed  

 brawf
  Defnyddio hidlyddion a 
phapur cyferbynnu amrywiol

  Sblitraddio print
  Brechdanu negatifau
  Defnyddio emwlsiwn hylif a 
thechnegau prosesu amgen 
eraill ar gyfer arlliwio printiau

  Llosgi ac atal golau wrth 
argraffu

 ‘Sbotio’ a mireinio print
  Amlinellu dulliau priodol ar 
gyfer storio ffilmiau wedi’u 
prosesu a phrintiau

  Amlinellu dulliau cywir o 
storio cemegion ac o’u 
gwaredu ar ôl eu defnyddio

  Ymweliadau ag orielau.

Dylai myfyrwyr:

  Allu dewis, cydlynu a 
chyfiawnhau’r defnydd o 
gyfarpar, prosesau a 
thechnegau priodol wrth 
archwilio a chynhyrchu 
printiau yn yr ystafell dywyll

  Gallu adnabod a monitro 
risgiau a dangos arferion 
gwaith diogel yn yr ystafell 
dywyll.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 

gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
arall mewn ffotograffiaeth ar 
Lefel 3.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:

  Detholiad o brintiau o feintiau 
gwahanol, yn dangos 
tystiolaeth o ddefnydd 
pwrpasol wedi’i reoli o 
amrywiaeth o brosesau a 
thechnegau’r ystafell dywyll. 
Gallai’r dystiolaeth hefyd 
gynnwys cymariaethau a 
gwerthusiadau wedi’u hanodi 
o ddeunyddiau a thechnegau 
argraffu, taflenni cyswllt, 
stribedi prawf, 
camgymeriadau, ffilm wedi’i 
phrosesu, asesiad risg a map 
o gyfleusterau, a hynny wedi’i 
gyflwyno mewn llyfrau 
nodiadau, ffolderi neu flwch 
storio printiau.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys Stiwdios a Gweithdai 
Celf a Dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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