
These qualifi cations have been 
written to provide an insight into the 
traditional practice of printmaking; 
combining the development and 
exploration of practical techniques 
alongside key intellectual processes 
and principles. Printmaking as a 
creative activity has a long and 
distinguished history. It has provided 
a multi-faceted vehicle for an 
enormously diverse range of artists, 
from Durer to Warhol, to explore 
an equally diverse range of issues 
and ideas. 
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hefyd yn sicrhau y cyflawnir y 
prif nod, sef ymestyn galluoedd 
myfyrwyr a’u trosi yn nodau 
cyraeddadwy.

1.2  
Amcanion
Galluogi myfyrwyr i ddatblygu:

1.  Dealltwriaeth o werth gwneud 
printiau fel arf ar gyfer 
gweithgarwch creadigol

2.  Amrywiaeth o sgiliau gwneud 
printiau sy’n briodol ar gyfer 
cefnogi gweithgarwch 
creadigol

3.  Ymagwedd feirniadol a 
dadansoddol at ymarfer 
gwneud printiau

4. Ymwybyddiaeth o wahanol  
 gyd-destunau, ymagweddau  
 a disgyblaethau gwneud   
 printiau o fewn gweithgarwch  
 creadigol. 

Mae rhifau’r cymwysterau neu’r 
QANs fel a ganlyn:

1.1  
Diben y cymwysterau
Dyluniwyd ac ysgrifennwyd 
Dyfarniadau UAL Awarding 
Body mewn Gwneud Printiau 
gan dîm o ymarferwyr blaenllaw 
o’r sector 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 hanes hir a nodedig i’r 
gweithgaredd creadigol o 
wneud printiau. Mae wedi bod 
yn gyfrwng amlweddog i 
amrywiaeth eang iawn o 
artistiaid, o Durer i Warhol, i 
archwilio amrywiaeth yr un mor 
eang o faterion a syniadau. Y 
gobaith yw y bydd myfyrwyr 
sy’n cwblhau cymwysterau UAL 
Awarding Body yn cael eu 
grymuso a’u hysbrydoli i 
barhau’r traddodiad cyfoethog 
hwnnw. 

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

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 a ddyluniwyd i 
feithrin dealltwriaeth feirniadol 
annibynnol ynghyd â sylfaen 
estynedig o sgiliau. 
 
Disgwylir i dimoedd cyflwyno’r 
cymwysterau wneud hynny 
mewn ffordd arloesol sydd 

  Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwneud Printiau  
500/9672/2

  Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau   
501/0680/6
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Ffrâm
 gyfeirio

 

 

1.3 Strwythurau’r cymwysterau  

Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwneud Printiau 
 
> 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 Gwneud Printiau, rhaid i 
fyfyrwyr gwblhau dwy uned. Yr uned orfodol isod:

Uned 1 Egwyddorion Gwneud Printiau 
 
 
Yn ogystal ag un o’r pum uned ddewisol: 

Uned 2  Gwneud Printiau Intaglio

Uned 3  Gwneud Printiau Cerfwedd

Uned 4  Gwneud Printiau Lithograffig

Uned 5  Sgrîn-brintio

Uned 6  Gwneud Printiau Arbrofol 

 
Gall myfyrwyr gwblhau unrhyw un o gymwysterau Gwneud 
Printiau UAL, gan ddibynnu ar eu cymhelliad a’u diddordebau 
personol.  
 
Yr un teitlau sydd gan yr unedau yn 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 annibyn-
iaeth ac atebolrwydd, ymroddiad a gweithredu, a gwybodaeth a 
dealltwriaeth sy’n ofynnol ar y ddwy lefel. 
 
Disgwylir y bydd Dyfarniadau UAL mewn Gwneud Printiau, ar Lefel 
2 a Lefel 3 fel ei gilydd, yn cael eu cyflwyno o fewn 60 o Oriau 
Dysgu dan Arweiniad (ODA).

Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau 
 
> 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 Gwneud Printiau, rhaid i 
fyfyrwyr gwblhau dwy uned. Yr uned ofodol isod: 

Uned 7 Lefel 3 Egwyddorion Gwneud Printiau

Yn ogystal ag un o’r pum uned ddewisol:

Uned 8     Gwneud Printiau Intaglio 

Uned 9     Gwneud Printiau Cerfwedd 
 
Uned 10     Gwneud Printiau Lithograffig

Uned 11     Sgrîn-brintio 

Uned 12     Gwneud Printiau Arbrofol
 

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 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
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 
amryw o ffyrdd, ond lle bo 
modd, dylid adeiladu ar arfer 
da sefydledig. Dylid cyflwyno’r 
rhaglen mewn ffordd gydlynol 
ac integredig, gan bwysleisio’r 
berthynas rhwng sgiliau 
ymarferol, dadansoddol a 
beirniadol a gwybodaeth am y 
cyd-destun. 

Rhagwelir y gallai Canolfannau 
ddewis cyflwyno Dyfarniadau 
UAL Awarding Body mewn 
Gwneud Printiau yn ychwanegol 
at ddarpariaeth celf a dylunio 
arall ar Lefelau 2, 3 a 4 (gan 
gynnwys Diploma Sylfaen UAL 
mewn Celf a Dylunio) neu fel 
cymwysterau annibynnol.  

Dylai canolfannau sy’n bwriadu 
cyflwyno’r cymwysterau 
ymgyfarwyddo â manylebau 
unedau unigol a deunydd 
cefnogi, 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 o fesur 
sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth myfyriwr yn 
erbyn y safonau a bennir mewn 
cymhwyster.

Caiff yr holl unedau sy’n 
cwmpasu Dyfarniadau Lefel 2 
a Lefel 3 UAL mewn Gwneud 
Printiau eu hasesu’n fewnol a’u 
dilysu gan staff cymwys mewn 
canolfan, a’u safoni’n allanol 
gan UAL Awarding Body.  

Rhaid i bob aseiniad neu 
brosiect a ddylunnir gan 
y ganolfan neu’r myfyriwr 
gynnig cyfleoedd priodol i 
greu’r dystiolaeth y mae ei 
hangen i fodloni meini prawf 
asesu yr uned(au) y mae’r 
aseiniad neu’r prosiect yn 
berthnasol iddi/iddynt. Rhaid i 
fyfyrwyr ddatblygu portffolio o 
dystiolaeth o’r holl aseiniadau a 
phrosiectau a osodir. 

Ni waeth sut y caiff y dystiolaeth 
ei chreu, mae’n rhaid i’r holl 
dystiolaeth a ddarperir er mwyn 
bodloni’r meini prawf 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

-  Gwreiddiol: wedi’i chreu gan y 
myfyriwr

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

1.4 
Derbyniadau
Mae UAL Awarding Body yn 
disgwyl i ganolfannau recriwtio 
gyda gonestrwydd ac ar sail 
gallu disgwyliedig yr ymgeiswyr 
i fodloni gofynion y 
cymwysterau hyn yn 
llwyddiannus.  

1.5 
Ymsefydlu
Dylai canolfannau roi sesiwn 
ymsefydlu i’r myfyrwyr sy’n 
sicrhau:
> y darperir llawlyfr cwrs, 
ynghyd ag unrhyw ddeunydd 
cefnogi arall i hwyluso dysgu 
effeithiol 
> y caiff trefniadau amserlenni 
eu cadarnhau 
> y darperir systemau o 
diwtorialau academaidd
> y canfyddir anghenion cefnogi 
dysgu ac y darperir ar eu cyfer, 
fel bo’n briodol
> bod strwythurau’r cyrsiau a 
gofynion asesu yn cael eu 
hesbonio mewn perthynas ag 
asesu mewnol, arholi 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 bod pawb sy’n asesu 
cymhwyster penodol mewn 
canolfan yn asesu yn seiliedig ar 
yr un safonau. 

Rhaid bod gan ganolfannau 
fframwaith sicrhau ansawdd 
mewnol sefydledig i sicrhau y 
bodlonir trefniadau 
cymeradwyo, sicrhau ansawdd 
a chontractiol UAL Awarding 
Body. Cyfrifoldeb y dilyswyr 
mewnol yw sicrhau y caiff 
penderfyniadau aseswyr eu 
samplu a’u monitro i sicrhau 
cysondeb a thegwch a bod yr 
holl asesiadau a osodir yn 
briodol ac ar y safon ofynnol. 
Mae dilyswyr mewnol hefyd yn 
gyfrifol am gefnogi aseswyr, gan 
gynnig arweiniad a chyngor. 

Bydd y dilysydd mewnol yn 
dilyn strategaeth samplu’r 
sefydliad dan sylw wrth ddewis 
sampl i’w dilysu’n fewnol, a 
thros amser rhaid cynnwys 
tystiolaeth o ystod lawn o waith, 
cyflawniad myfyrwyr a 
phenderfyniadau a wnaed gan 
yr holl staff y mae ganddynt 
gyfrifoldeb dros asesu. 

Cydnabyddir bod canolfannau 
gwahanol yn defnyddio 
ymagweddau gwahanol a 
therminoleg wahanol sy’n 
benodol i’w diwylliant. Mae 
Llawlyfr UAL Awarding Body i 
Ganolfannau’n amlinellu rhai 
enghreifftiau o arfer da ar gyfer 
dilysu cymwysterau’n fewnol. 
Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
eu dulliau yn ddigon cadarn a’u 
bod yn bodloni’r safonau a 
osodir gan UAL Awarding Body. 
 

1.9 
Safoni allanol 
Diben safoni allanol yw 
gwerthuso dilysrwydd 
penderfyniadau asesu 
canolfannau drwy safoni yn 
allanol y gwaith a aseswyd ac a 
ddilyswyd yn fewnol. 

Safonwyr allanol sy’n cwblhau’r 
safoni allanol a chânt eu penodi, 
eu hyfforddi a’u monitro gan 
UAL Awarding Body. Safonwyr 
allanol sy’n gyfrifol am sicrhau 
bod yr asesu mewnol yn gadarn 
a bod penderfyniadau asesu yn 
deg, yn ddilys, yn ddibynadwy 
a’u bod yn rhydd o unrhyw 
duedd. 

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

Am ragor o wybodaeth am y 
broses safoni allanol, cyfeiriwch 
at Lawlyfr UAL Awarding Body i 
Ganolfannau.

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

Er mwyn cyflawni’r 
cymwysterau hyn, rhaid i 
fyfyrwyr gael gradd Llwyddo ym 
mhob uned sy’n rhan o’r 
cymhwyster. 

Cyfeirio
Rhaid i ganolfannau gyfeirio 
myfyrwyr sy’n methu bodloni’r 
canlyniadau dysgu a’r meini 
prawf asesu ar ôl asesu unedau 
a asesir yn fewnol. Rhaid i’r 
ganolfan hysbysu’r myfyrwyr o’r 
canlyniadau dysgu na 
lwyddwyd ynddynt, a sicrhau y 
cânt gyfleoedd i weithio tuag at 
fodloni’r canlyniadau hynny o 
fewn amserlen addas. Dim ond 
un cyfle a gaiff myfyrwyr i glirio 
cyfeiriad ym mhob uned cyn 
cael gradd Methu. 

Gweithdy print – Wimbledon 
College of Arts.

Llun: Ideal Insight
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno’r egwyddorion, y wybodaeth, y 
ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn 
gwneud gwaith printio yn ddiogel.

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.  Gwybod am gyd-destunau  
 ac ymagweddau at wneud  
 printiau. 
 

2.  Gwybod am amrywiaeth o 
ddulliau a deunyddiau 
gwneud printiau. 

3.   Gallu creu amrywiaeth o 
brintiau	er	mwyn	cyflawni	
datrysiadau creadigol ar 
gyfer problemau 
penodedig.  
 
 

4. Deall gweithdrefnau   
 Iechyd a Diogelwch yn y  
 gweithdy printio.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1 Adnabod ac asesu   
 cyd-destunau ac   
 ymagweddau at wneud  
 printiau. 

2.1  Defnyddio amrywiaeth o 
ddeunyddiau a dulliau 
gwneud printiau er mwyn 
archwilio gwaith printio. 

3.1  Creu amrywiaeth o 
wahanol brintiau er mwyn 
cyflawni	datrysiadau	
creadigol ar gyfer 
problemau penodedig.

3.2	 Asesu	pa	mor	effeithiol	yw		
 gwaith printio. 

4.1  Nodi a defnyddio arferion 
gweithio diogel yn y 
gweithdy printio.

Uned 1
Egwyddorion Gwneud 
Printiau
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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 egwyddorion gwneud 
printiau. Dylid rhoi cyflwyniad i’r 
myfyriwr i arferion gwneud 
printiau yn hanesyddol a 
heddiw. Yn ogystal, dylid rhoi i’r 
myfyriwr y wybodaeth a’r sgiliau 
sydd eu hangen i ddefnyddio 
amrywiaeth o ddeunyddiau a 
dulliau mewn ffordd ddiogel ac 
effeithiol, ac felly bydd yr uned 
yn cefnogi’r dysgu yn Unedau 2, 
3, 4, 5 a 6.

Bwriedir i’r dysgu ymarferol ar 
gyfer yr uned hon gael ei 
gyflwyno drwy gyfrwng 
amrywiaeth o brosesau 
monoprint sy’n pwysleisio’r 
cysyniad o fatrics, e.e. plât, 
bloc, carreg, stensil, sgrîn, neu 
ddeunydd a ganfuwyd neu 
unrhyw fodd arall o gario 
gwybodaeth ddelweddol. Dylid 
annog myfyrwyr i fod yn fentrus 
ac i gadw meddwl agored wrth 
archwilio deunyddiau a 
thechnegau monoprintio.

Gellir cyflwyno’r dysgu drwy 
gyfrwng darlithoedd, 
trafodaethau, gweithdai, 
arddangosiadau, ymweliadau 
addysgol neu ddigwyddiadau 
eraill i gefnogi dysgu.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i egwyddorion 
gwneud printiau

  Cyflwyniad i arferion da yn y 
gweithdy a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch 
perthnasol

  Cyflwyniad i’r defnydd o 
wahanol arwynebau, 
deunyddiau a dulliau ar gyfer 
creu print ‘arlunyddol’, h.y. 
pren, alwminiwm, gwydr, 
plastig, asetad, persbecs, 
paent, inc, pastel, creon, 
tyrpant, brws (gyda dŵr ac 
olew), carpiau, brws dannedd, 
ayb.

  Cyflwyniad i iawnlunio plât 
unigol neu blatiau aml-brint

  Cyflwyniad i Fonoprintio gan 
ddefnyddio technegau syml, 
h.y. stensiliau a/neu fasgiau 
wedi’u printio gyda gwasg 
neu heb wasg a chan 
ddefnyddio incio a rholio 
dyfeisgar.

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:
Uned 2 Gwneud Printiau Intaglio
Uned 3 Gwneud Printiau 
Cerfwedd
Uned 4 Gwneud Printiau 
Lithograffig
Uned 5 Sgrîn-brintio, ac
Uned 6 Gwneud Printiau 
Arbrofol.

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

  Gwaith printio wedi’i gofnodi 
mewn dyddiaduron myfyriol, 
llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, taflenni datblygiad 
gweledol a phortffolio o 
brintiau.

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 a Gweithdai 
Printio 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’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r 
sgiliau sydd eu hangen i greu printiau intaglio.

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall cyd-destun ac 
ymagweddau at wneud 
printiau intaglio.  
 

2.  Gallu cynllunio a pharatoi 
ar gyfer gwneud printiau 
intaglio. 
 

3. Gallu creu printiau intaglio. 
 
 
 

4.  Deall arferion y gweithdy 
printio a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Adnabod ac asesu 
cyd-destun ac 
ymagweddau at wneud 
printiau intaglio. 

2.1  Cynllunio a pharatoi ar 
gyfer gwneud printiau 
intaglio. 
 

3.1 Creu printiau intaglio at  
 ddibenion creadigol.
3.2 Asesu printiau intaglio.

4.1  Nodi a defnyddio arferion 
gwaith diogel yn y 
gweithdy printio.

Uned 2
Gwneud Printiau 
Intaglio
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Gellir cysylltu’r uned hon â’r 
uned orfodol, sef Uned 1 
Egwyddorion Gwneud Printiau. 
Fe’i dyluniwyd i roi cyflwyniad i 
ymarfer intaglio a, thrwy 
ymchwilio i amrywiaeth o 
brosesau, i ddatblygu a diffinio 
atebion creadigol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon fel prosiect stiwdio/
gweithdy (gan gynnwys sesiwn 
ymsefydlu ar iechyd a 
diogelwch), sy’n cynnwys 
gwybodaeth gyd-destunol, 
arddangosiadau mewn 
gweithdy a defnyddio’r 
gweithdy, beirniadaeth grŵp, 
tiwtorialau grŵp ac astudio 
annibynnol. Dylid annog 
myfyrwyr i fod yn feddwl agored 
wrth ymchwilio i gyfrwng 
intaglio a’i ddatblygu.

Mae yna amrywiaeth o 
dechnolegau a mecanweithiau 
intaglio hen a newydd i hwyluso 
creu delweddau a thechnegau 
megis colograff, grwnd caled, 
ysgythru grwnd meddal 
(deunyddiau, wedi’i luniadu) 
gludedd pwynt sych, ayyb. 
Dylai’r tiwtor ddewis yr hyn sy’n 
briodol neu’n bosibl yn ei 
sefydliad addysgol. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i weithio drwy 
brosesau fel system o gofnodi 
cyfres o ddigwyddiadau

  Cyflwyniad i weithio drwy 
brosesau fel strwythur ar 
gyfer datblygu cyfres o 

ddelweddau neu ddelwedd 
derfynol

  Darlithoedd, trafodaethau, 
gweithdai, arddangosiadau, 
ymweliadau addysgol neu 
ddigwyddiadau eraill i gefnogi 
dysgu.

Dylai myfyrwyr ddeall sut i 
ddisgrifio a choladu ymchwil 
berthnasol sy’n gysylltiedig ag 
arferion intaglio. Dylai’r 
myfyrwyr allu cofio a defnyddio 
amrywiaeth o brosesau 
technegol fel dull ar gyfer trin 
delweddau a chanfod atebion 
creadigol (gan ddefnyddio 
arferion gweithdy diogel). 

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. 

Gellid cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â’r rhai ar 
gyfer:
Uned 1 Egwyddorion Gwneud 
Printiau,
Uned 3 Gwneud Printiau 
Cerfwedd,
Uned 4 Gwneud Printiau 
Lithograffig,
Uned 5 Sgrîn-brintio, ac
Uned 6 Gwneud Printiau 
Arbrofol.

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

  Gellid cofnodi ymchwiliadau 
i’r cyfrwng hwn drwy gyfrwng 
intaglio, printiau, proflenni, 
lluniadau, llyfrau gwaith, 
llyfrau nodiadau, dogfennaeth 
ffotograffig, taflenni 
datblygiad gweledol ac 
ysgrifenedig, dyddiaduron 
myfyriol personol

  Gallai agweddau iechyd a 
diogelwch gynnwys taflenni 
data, taflenni i’w dosbarthu, 
nodiadau, dogfennaeth 
ffotograffig

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’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r 
sgiliau sydd eu hangen i greu printiau cerfwedd.

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall cyd-destun ac 
ymagweddau at wneud 
printiau cerfwedd.  
 

2.  Gallu cynllunio a pharatoi 
ar gyfer printio cerfwedd. 

3.  Gallu creu printiau 
cerfwedd. 
 
 

4.  Deall arferion y gweithdy 
printio a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Adnabod ac asesu 
cyd-destun ac 
ymagweddau at wneud 
printiau cerfwedd. 

2.1  Cynllunio a pharatoi ar 
gyfer printio cerfwedd. 

3.1  Creu printiau cerfwedd at 
ddibenion creadigol.

3.2  Asesu printiau cerfwedd. 

4.1  Nodi a defnyddio arferion 
gwaith diogel yn y 
gweithdy printio.

Uned 3
Gwneud Printiau 
Cerfwedd
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Gellir cysylltu’r uned hon â’r 
uned orfodol, sef Uned 1 
Egwyddorion Gwneud Printiau. 
Fe’i dyluniwyd i gyflwyno 
myfyrwyr i arferion gwneud 
printiau cerfwedd drwy 
archwilio amrywiaeth o 
dechnegau, gan arwain at 
ddatblygu sgiliau ac atebion 
creadigol posibl.  

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon fel prosiect stiwdio/
gweithdy (gan gynnwys sesiwn 
ymsefydlu ar iechyd a 
diogelwch), sy’n cynnwys 
arddangosiadau mewn 
gweithdy a defnyddio’r 
gweithdy, beirniadaeth grŵp, 
tiwtorialau grŵp ac astudio 
annibynnol. Dylid annog 
myfyrwyr i fod yn feddwl agored 
wrth ymchwilio i gyfrwng 
cerfwedd a’i ddatblygu.

Mae yna amrywiaeth o 
dechnolegau a mecanweithiau 
hen a newydd ar gyfer gwneud 
printiau cerfwedd i hwyluso 
creu delweddau megis rhai 
uniongyrchol, offset, hydrolig, â 
llaw neu’r matrics (deunydd) 
torlun pren, ysgythriad pren, 
colograff, leino, plastig ayyb. 
Dylai’r tiwtor ddewis yr hyn sy’n 
briodol neu’n bosibl yn ei 
sefydliad addysgol. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i wneud marciau 
drwy gyfrwng gwerth 
arwyneb, argraffnodi a lliw i 
ddylanwadu ar ystyr a 
chyflawni atebion creadigol

  Cyflwyniad i gyfrwng gwneud 
printiau cerfwedd fel ffordd o 

greu delweddau 2D a/neu 3D 
ar ffurf printiau a chastio 
cerfwedd o’r Matrics

  Cyflwyniad i bersbectifau 
hanesyddol printio cerfwedd 
megis ‘Sylwebaeth 
gymdeithasol’ i lywio a datrys 
cyfres neu ddilyniant o 
brintiau cerfwedd

  Darlithoedd, trafodaethau, 
gweithdai, arddangosiadau, 
ymweliadau addysgol neu 
ddigwyddiadau eraill i gefnogi 
dysgu. 

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.

Gellid cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â’r rhai ar 
gyfer:
Uned 1 Egwyddorion Gwneud 
Printiau,
Uned 2 Gwneud Printiau 
Intaglio,
Uned 4 Gwneud Printiau 
Lithograffig,
Uned 5 Sgrîn-brintio, ac
Uned 6 Gwneud Printiau 
Arbrofol.

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

  Gellid cofnodi ymchwiliadau 
i’r cyfrwng hwn drwy gyfrwng 
printiau cerfwedd, printiau, 
proflenni, castiau, lluniadau, 
llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, dogfennaeth 
ffotograffig, taflenni 
datblygiad gweledol ac 
ysgrifenedig, dyddiaduron 
myfyriol personol.

  Gallai agweddau iechyd a  
diogelwch gynnwys taflenni  
data, taflenni i’w dosbarthu, 
nodiadau, dogfennaeth 
ffotograffig. 

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’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r 
sgiliau sydd eu hangen i greu printiau lithograffig.

Uned 4
Gwneud Printiau 
Lithograffig

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall cyd-destun ac 
ymagweddau at wneud 
printiau	lithograffig. 
 

2.  Gallu cynllunio a pharatoi 
ar	gyfer	printio	lithograffig. 

3.  Gallu creu printiau 
lithograffig. 
 

4.  Deall arferion y gweithdy 
printio a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Adnabod ac asesu 
cyd-destun ac 
ymagweddau at wneud 
printiau	lithograffig. 

2.1  Cynllunio a pharatoi ar 
gyfer	printio	lithograffig. 

3.1	 	Creu	printiau	lithograffig	at	
ddibenion creadigol. 

3.2	 	Asesu	printiau	lithograffig. 

4.1 Nodi a defnyddio arferion  
 gwaith diogel yn y   
 gweithdy printio.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Gellir cysylltu’r uned hon â’r 
uned orfodol, sef Uned 1 
Egwyddorion Gwneud Printiau. 
Fe’i dyluniwyd i gyflwyno’r 
myfyriwr i’r broses lithograffig 
drwy ddefnyddio marciau fel 
ffenomen o brosesau cemegol, 
gan arwain at ddealltwriaeth 
sylfaenol o’r gwaith paratoi 
cymhleth sy’n rhan o 
lithograffeg a’r allbwn creadigol 
y gellid ei gyflawni. 

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiect stiwdio/gweithdy (gan 
gynnwys sesiwn ymsefydlu ar 
iechyd a diogelwch), sy’n 
cynnwys arddangosiadau mewn 
gweithdy a defnyddio’r 
gweithdy, beirniadaeth grŵp, 
tiwtorialau grŵp ac astudio 
annibynnol. Dylid annog 
myfyrwyr i fod yn feddwl agored 
wrth ymchwilio i gyfrwng 
lithograffeg a’i ddatblygu.

Mae yna amrywiaeth o 
dechnolegau a mecanweithiau 
lithograffig neu blanograffig hen 
a newydd i hwyluso creu 
delweddau, megis rhai 
Uniongyrchol, Offset, Sych neu 
garreg, plât, papur ayyb. Dylai’r 
tiwtor ddewis yr hyn sy’n briodol 
neu’n bosibl yn ei sefydliad 
addysgol.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i’r defnydd o 
nodweddion unigryw ar gyfer 
gwneud marciau mewn 
lithograffeg, megis creonau, 
golchi rhwydog, inciau a 
deunydd seimlyd ‘hapgael’ er 
mwyn cyflawni atebion 
creadigol 

  Cyflwyniad i’r berthynas 
rhwng dŵr a saim yn y broses 
o wneud marciau a phrintio; y 
ffenomen lle nad yw dŵr a 
saim yn cymysgu er mwyn 
cyflawni atebion creadigol ar 
ffurf mater 2D wedi’i brintio 
neu adeileddau lithograffig 3D 
wedi’u printio

  Cyflwyniad i lithograffeg liw 
gan ddefnyddio techneg 
lleihau

 Darlithoedd, trafodaethau,  
    gweithdai, arddangosiadau,  
    ymweliadau addysgol neu  
    ddigwyddiadau eraill i gefnogi  
 dysgu.

Dylai myfyrwyr ddeall sut i 
ddisgrifio a choladu ymchwil 
berthnasol sy’n gysylltiedig â’r 
broses lithograffig;
dylai’r myfyrwyr allu nodi 
prosesau paratoi a 
gweithdrefnau cymhleth i 
ganfod atebion creadigol (gan 
ddefnyddio arferion gweithdy 
diogel).

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.
 
Gellid cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â’r rhai ar 
gyfer: 

Uned 1 Egwyddorion Gwneud 
Printiau,
Uned 2 Gwneud Printiau 
Intaglio,
Uned 3 Gwneud Printiau 
Cerfwedd,
Uned 5 Sgrîn-brintio, ac
Uned 6 Gwneud Printiau 
Arbrofol.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:
  Gellid cofnodi ymchwiliadau 
i’r cyfrwng hwn drwy gyfrwng 
monoprintiau lithograffig, 
printiau, proflenni, adeileddau 
papur, lluniadau, llyfrau 
gwaith, llyfrau nodiadau, 
dogfennaeth ffotograffig, 
taflenni datblygiad gweledol 
ac ysgrifenedig, dyddiaduron 
myfyriol personol

  Gallai agweddau iechyd a 
diogelwch gynnwys taflenni 
data, taflenni i’w dosbarthu, 
nodiadau, dogfennaeth 
ffotograffig.

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’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r 
sgiliau sydd eu hangen i greu printiau sgrîn.

Uned 5
Sgrîn-brintio Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall cyd-destun ac 
ymagweddau tuag at 
sgrîn-brintio.  
 

2.  Gallu cynllunio a pharatoi 
ar gyfer sgrîn-brintio 
amryliw. 

3.  Gallu creu printiau sgrîn 
amryliw. 
 
 
 

4.  Deall arferion y gweithdy 
printio a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1 Adnabod ac asesu   
 cyd-destun ac   
 ymagweddau at sgrîn-  
 brintio. 

2.1  Cynllunio a pharatoi ar 
gyfer sgrîn-brintio amryliw. 
 

3.1  Creu printiau sgrîn amryliw 
at ddibenion creadigol.

3.2  Asesu printiau sgrîn 
amryliw. 

4.1  Nodi a defnyddio arferion 
gwaith diogel yn y 
gweithdy printio.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, o’i chysylltu â’r 
uned orfodol, sef Uned 1 
Egwyddorion Gwneud Printiau, 
wedi’i dylunio i roi cyflwyniad i’r 
myfyriwr i greu printiau sgrîn.

Y bwriad yw y dylid cyflwyno’r 
dysgu ymarferol ar gyfer yr 
uned hon drwy ymchwilio i 
amrywiaeth o brosesau 
sgrîn-brintio, sy’n pwysleisio’r 
cysyniad o stensil 
anuniongyrchol/uniongyrchol fel 
ffordd o ddiffinio edrychiad y 
ddelwedd.   

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus ac yn feddwl agored 
wrth ymchwilio i botensial y 
broses sgrîn-brintio pan gaiff ei 
defnyddio i greu delwedd unigol 
neu ddelweddau lluosog wedi’u 
lluniadu, eu torri, rhai negyddol/
positif neu wedi’u creu’n 
ddigidol ar bapur neu ffabrig.

Dylai’r uned hon gynnig cyfle i’r 
myfyriwr archwilio cyfoeth a 
chyffro troshaenau lliw tryloyw 
ac anhryloyw ynghyd ag 
effeithiau lliw lleol wrth greu 
delweddau. 

Gellir darparu’r dysgu trwy 
gyfrwng darlithoedd, 
trafodaethau, gweithdai, 
arddangosiadau, ymweliadau 
addysgol neu ddigwyddiadau 
eraill i gefnogi dysgu.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i arferion 
gweithdy da a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch 
perthnasol 

  Cyflwyniad i brosesau positif, 
negyddol, uniongyrchol ac 
anuniongyrchol o greu 
‘stensil’ i sgrîn

  Cyflwyniad i anhryloywder, 
tryloywder a chymysgu inciau 
ar gyfer atebion artistig

  Cyflwyniad i ddulliau 
iawnlunio ar gyfer printiau 
amryliw

  Cyflwyniad i sgrîn-brintio ar 
bapur/ffabrig. 

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. 
 
Gellid cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â’r rhai ar 
gyfer:
Uned 1 Egwyddorion Gwneud 
Printiau,
Uned 2 Gwneud Printiau 
Intaglio,
Uned 3 Gwneud Printiau 
Cerfwedd,
Uned 4 Gwneud Printiau 
Lithograffig, ac
Uned 6 Gwneud Printiau 
Arbrofol.
 

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

  Dyddiaduron myfyriol, llyfrau 
nodiadau, llyfrau gwaith, 
taflenni datblygiad gweledol a 
phortffolio o brintiau ar 
unrhyw ffurf neu fformat. 

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 ymagwedd arbrofol a chreadigol 
at wneud printiau.

Uned 6
Gwneud Printiau 
Arbrofol

Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall cyd-destun ac 
ymagweddau at wneud 
printiau arbrofol.  
 

2.  Gallu cynllunio a pharatoi 
ar gyfer gwneud printiau 
arbrofol. 

3.  Gallu creu printiau 
arbrofol. 
 
 

4.  Deall arferion y gweithdy 
printio a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Nodi ac asesu cyd-destun 
ac ymagweddau at wneud 
printiau arbrofol. 
 

2.1  Cynllunio a pharatoi ar 
gyfer gwneud printiau 
arbrofol. 

3.1  Creu printiau arbrofol at  
       ddibenion creadigol. 

3.2  Asesu printiau arbrofol. 

4.1  Nodi a defnyddio arferion 
gwaith diogel yn y 
gweithdy printio.

18



 
  

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Dyluniwyd yr uned hon i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddeall 
nodweddion amrywiaeth o 
brintiau arbrofol cyfoes a 
thraddodiadol. 

Dylid cyflwyno dysgu’r uned 
hon fel prosiectau stiwdio a 
ddyluniwyd i ddatblygu hyder y 
myfyriwr wrth fynegi ei syniadau 
drwy ddefnyddio a chyfuno 
amrywiaeth o brosesau printio, 
gan ystyried effaith ffactorau 
technegol yn ogystal ag esthetig 
wrth ddatblygu printiau arloesol.  

Dylid rhoi i’r myfyriwr y 
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu 
hangen i ddefnyddio 
amrywiaeth o ddeunyddiau a 
dulliau dau a/neu dri dimensiwn 
y gellid eu defnyddio i greu 
printiau creadigol, a hynny 
mewn ffordd ddiogel ac 
effeithiol. Dylai’r uned gyflwyno’r 
myfyriwr i gyffro creu printiau 
arloesol o amrywiaeth 
gyfoethog ac eang o 
ddeunyddiau, e.e. 
ffoto-emwlsiwn, printiau digidol, 
gwydr, pren, metel, cynfas, 
plastig, papur, tynwyr paent, 
cwyr, tywod, reis, blawd, ffoil 
ayyb. Gallai’r dulliau i’w 
harchwilio gynnwys: montage, 
ffroteisio, boglynnu, marmori, 
cydosodiad, torri, rhwygo, 
pwytho, ayyb.

Gellir cyflwyno’r dysgu trwy 
gyfrwng darlithoedd, 
trafodaethau, gweithdai, 
arddangosiadau, ymweliadau 
addysgol neu ddigwyddiadau 
eraill i gefnogi dysgu.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Cyflwyniad i brosesau digidol 
wedi’u cyfuno â phrosesau 
traddodiadol i wireddu syniad

  Cyflwyniad i brintio delwedd 
dau ddimensiwn ar ffurf tri 
dimensiwn

  Cyflwyniad i anhryloywder, 
tryloywder a haenu ar gyfer 
atebion artistig

  Cyflwyniad i brint 
cyfoethocach, h.y. print ag 
iddo elfennau ychwanegol

  Cyflwyniad i’r ddelwedd brint 
wedi’i helaethu, h.y. pan fydd 
delwedd wreiddiol wedi’i 
throshaenu a/neu wedi’i 
hailadrodd i greu delwedd 
fwy.

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.

Gellid cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â’r rhai ar 
gyfer:
Uned 1 Egwyddorion Gwneud 
Printiau,
Uned 2 Gwneud Printiau 
Intaglio,
Uned 3 Gwneud Printiau 
Cerfwedd,
Uned 4 Gwneud Printiau 
Lithograffig, ac
Uned 5 Sgrîn-brintio.

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

  Detholiad o brintiau o 
wahanol feintiau sy’n cynnig 
tystiolaeth o ddefnydd 
ystyrlon wedi’i reoli o 
amrywiaeth o brosesau ac 
offer gwneud printiau. Gallai’r 
dystiolaeth hefyd gynnwys 
cymariaethau a 
gwerthusiadau wedi’u hanodi 
o ddeunyddiau a thechnegau 
gwneud printiau, profion 
printio, bras brintiau, 
camgymeriadau, platiau/
sgriniau/blociau printio wedi’u 
datblygu, asesiad risg a map 
o gyfleusterau, a hynny wedi’i 
gyflwyno mewn llyfrau 
nodiadau, ffolderi, portffolios 
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: 3  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5 
 
Nod yr uned: Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o 
egwyddorion gwneud printiau a’r sgiliau a ddefnyddir i 
ymgymryd â gweithgareddau gwneud printiau’n ddiogel. 

Uned 7
Egwyddorion Gwneud 
Printiau

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall persbectifau ac 
ymagweddau cyd-
destunol at wneud 
printiau.  
 
 
 
 
 
 

2.	 	Gallu	arbrofi	gydag	
amrywiaeth o ddulliau a 
deunyddiau gwneud 
printiau. 
 

3.  Gallu creu amrywiaeth o 
brintiau	i	gyflawni	atebion	
creadigol i broblemau a 
nodwyd. 
 
 
 
 

4.  Deall gweithdrefnau 
Iechyd a Diogelwch yn y 
gweithdy printio.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Nodi persbectifau ac 
ymagweddau cyd-
destunol at wneud 
printiau. 

1.2  Cymharu persbectifau ac 
ymagweddau cyd-
destunol,	mewn	ffordd	
feirniadol, at wneud 
printiau. 

2.1  Defnyddio amrywiaeth 
eang o ddeunyddiau a 
dulliau gwneud printiau i 
archwilio gweithgareddau 
gwneud printiau. 

3.1 Creu amrywiaeth o  
        brintiau gwahanol i  
								gyflawni	atebion	creadigol	 
        i broblemau a nodwyd. 

3.2  Dadansoddi a gwerthuso 
effeithiolrwydd	gwaith	
printio.

4.1  Nodi a defnyddio arferion 
gwaith diogel yn y 
gweithdy printio.

20



 
 

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned orfodol hon wedi’i 
dylunio i roi dealltwriaeth 
feirniadol i’r myfyriwr o 
egwyddorion gwneud printiau. 
Dylid rhoi dealltwriaeth 
hanesyddol a chyfoes o wneud 
printiau i’r myfyriwr, a fydd yn ei 
alluogi i roi cyd-destun i’w 
ymarfer personol. Dylai’r uned 
hefyd annog y myfyriwr i 
archwilio’r gwaith o greu 
delweddau lluosog o gysyniad 
artistig gwreiddiol.  

Yn ogystal, dylid rhoi i’r myfyriwr 
y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu 
hangen i ddefnyddio 
amrywiaeth o ddeunyddiau a 
dulliau mewn ffordd ddiogel ac 
effeithiol, ac felly bydd yr uned 
yn cefnogi’r dysgu yn unedau 8, 
9, 10, 11 a 12.

Bwriedir i’r dysgu ymarferol ar 
gyfer yr uned hon gael ei 
gyflwyno drwy gyfrwng 
amrywiaeth o brosesau 
monoprint sy’n pwysleisio’r 
cysyniad o fatrics, e.e. plât, 
bloc, carreg, stensil, sgrîn, neu 
ddeunydd a ganfuwyd neu 
unrhyw fodd arall o gario 
gwybodaeth ddelweddol. Dylid 
annog myfyrwyr i fod yn fentrus 
ac i gadw meddwl agored wrth 
archwilio deunyddiau a 
thechnegau monoprintio.

Gellir cyflwyno’r dysgu trwy 
gyfrwng darlithoedd, 
trafodaethau, gweithdai, 
arddangosiadau, ymweliadau 
addysgol neu ddigwyddiadau 
eraill i gefnogi dysgu.
 

 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Archwiliad o egwyddorion a 
chyd-destun gwaith printio

  Archwiliad o arferion da yn y 
gweithdy a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch 
perthnasol

  Archwiliad o wahanol 
arwynebau, deunyddiau a 
dulliau ar gyfer creu print 
‘arlunyddol’

  Archwiliad o iawnlunio plât 
unigol neu blatiau aml-brint 

 Archwiliad o fonoprintio gan  
 ddefnyddio amrywiaeth o   
 dechnegau, e.e. stensiliau a/ 
 neu flociau mwgwd neu   
 blatiau litho gyda neu heb  
 wasg a chan ddefnyddio incio  
 a rholio dyfeisgar.

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. 
 
Gellid cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â’r rhai ar 
gyfer: 
Uned 8 Gwneud Printiau 
Intaglio,
Uned 9 Gwneud Printiau 
Cerfwedd, 

Uned 10 Gwneud Printiau 
Lithograffig, 
Uned 11 Sgrîn-brintio, ac
Uned 12 Gwneud Printiau 
Arbrofol. 

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

  Gwaith printio wedi’i gofnodi 
mewn dyddiaduron myfyriol, 
llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, taflenni datblygiad 
gweledol a phortffolio o 
brintiau.

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 Celf a 
Dylunio a Gweithdai Printio 
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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Nod yr uned: Datblygu sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth o’r broses gwneud printiau intaglio.

Uned 8
Gwneud Printiau 
Intaglio

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall persbectifau ac 
ymagweddau cyd-
destunol at wneud printiau 
intaglio.  
 

2.  Gallu cynllunio a pharatoi 
ar gyfer gwneud printiau 
intaglio. 

3. Gallu creu printiau intaglio. 
 
 
 
 
 

4. Deall arferion y gweithdy  
 printio a gweithdrefnau  
 iechyd a diogelwch.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1 Nodi persbectifau ac   
 ymagweddau cyd-  
 destunol at wneud printiau  
 intaglio a’u cymharu’n   
 feirniadol. 

2.1  Cynllunio a pharatoi ar 
gyfer gwneud printiau 
intaglio. 

3.1  Creu printiau intaglio i 
gyflawni	atebion	creadigol	
ar gyfer nodau penodedig. 

3.2  Dadansoddi a gwerthuso 
printiau intaglio. 

4.1 Nodi a defnyddio arferion  
 gwaith diogel yn y   
 gweithdy printio.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Gellir cysylltu’r uned hon â’r 
uned orfodol, sef Uned 7 
Egwyddorion Gwneud Printiau. 
Fe’i dyluniwyd i roi corff 
cydlynol o wybodaeth am 
ymarfer intaglio drwy ymchwilio 
i brosesau a chyd-destun, gan 
alluogi myfyrwyr i ddadansoddi, 
datblygu a diffinio atebion 
creadigol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon fel prosiect stiwdio/
gweithdy (gan gynnwys sesiwn 
ymsefydlu ar iechyd a 
diogelwch), sy’n cynnwys 
arddangosiadau mewn 
gweithdy a defnyddio’r 
gweithdy, beirniadaethau grŵp, 
tiwtorialau grŵp ac astudio 
annibynnol. Dylid annog 
myfyrwyr i fod yn feddwl agored 
wrth ymchwilio i gyfrwng 
intaglio a’i ddatblygu.

Mae yna amrywiaeth o 
dechnolegau a mecanweithiau  
intaglio hen a newydd i hwyluso 
delweddau a thechnegau megis 
colograff, grwnd caled, ysgythru 
grwnd meddal (deunydd neu 
wedi’i luniadu), gludedd, pwynt 
sych, ayyb. Dylai’r tiwtor
ddewis yr hyn sy’n briodol neu’n 
bosibl yn ei sefydliad addysgol.  

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

 Archwiliad o gyd-destun   
 ‘atgynhyrchu’ fel cyfrwng ar  
 gyfer creu delweddau 
 Archwiliad o ystyr gweithio 

    drwy amrywiaeth o brosesau  
    fel system ar gyfer cofnodi  
    cyfres o ddigwyddiadau
  Archwiliad o weithio drwy 
brosesau fel strwythur ar 
gyfer datblygu cyfres o 
ddelweddau neu ddelwedd 
derfynol.

Dylai myfyrwyr ddeall sut i roi 
cyd-destun i ymchwil 
berthnasol sy’n ymwneud ag 
ymarfer intaglio, ynghyd â sut i 
ddadansoddi’r ymchwil honno. 
Dylai’r myfyrwyr allu dwyn i gof 
a defnyddio amrywiaeth o 
brosesau technegol fel dull ar 
gyfer creu delweddau ac i ateb 
datrysiadau creadigol (gan 
ddefnyddio arferion gweithdy 
diogel). 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys 
darlithoedd, trafodaethau, 
gweithdai, arddangosiadau, 
ymweliadau addysgol neu 
ddigwyddiadau eraill i gefnogi 
dysgu.  

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.

Gellid cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â’r rhai ar 
gyfer:
Uned 7 Egwyddorion Gwneud 
Printiau,
Uned 9 Gwneud Printiau 
Cerfwedd,
Uned 10 Gwneud Printiau 
Lithograffig,
Uned 11 Sgrîn-brintio, ac 
Uned 12 Gwneud Printiau 
Arbrofol. 

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

  Gellir cofnodi ymchwiliadau i’r 
cyfrwng hwn ar ffurf print 
intaglio, printiau, proflenni, 
lluniadau, llyfrau gwaith, 
llyfrau nodiadau, dogfennaeth 
ffotograffig, taflenni 
datblygiad gweledol ac 
ysgrifenedig, dyddiaduron 
myfyriol personol

  Gellir cofnodi gwaith 
dadansoddi ymarfer intaglio 
mewn: llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, taflenni datblygiad 
gweledol, deunydd digidol, 
dyddiaduron myfyriol 
personol

  Gellir cofnodi’r defnydd o 
theori intaglio (ei chyd-destun 
a’i phrosesau) i gefnogi 
gweithgareddau creadigol 
mewn llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, taflenni datblygiad 
gweledol, deunydd digidol, 
dyddiaduron myfyriol 
personol

  Gallai agweddau iechyd a 
diogelwch gynnwys taflenni 
data, taflenni i’w dosbarthu, 
nodiadau, dogfennaeth 
ffotograffig. 

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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Nod yr uned: Datblygu sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth o’r broses gwneud printiau cerfwedd.

Uned 9
Gwneud Printiau 
Cerfwedd

Canlyniadau dysgu  
 
Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall persbectifau ac 
ymagweddau cyd-
destunol at greu printiau 
cerfwedd.  
 

2.  Gallu cynllunio a pharatoi 
ar gyfer gwneud printiau 
cerfwedd. 

3.  Gallu creu printiau 
cerfwedd. 
 
 
 
 
 

4.  Gallu creu printiau 
cerfwedd.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Nodi persbectifau ac 
ymagweddau cyd-
destunol at wneud printiau 
cerfwedd, a’u cymharu’n 
feirniadol. 

2.1  Cynllunio a pharatoi ar 
gyfer gwneud printiau 
cerfwedd. 

3.1  Creu printiau cerfwedd i 
gyflawni	datrysiadau	
creadigol ar gyfer nodau 
penodedig. 

3.2  Dadansoddi a gwerthuso 
printiau cerfwedd. 

4.1  Nodi a defnyddio arferion 
gwaith diogel yn y 
gweithdy printio.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Gellir cysylltu’r uned hon â’r 
uned orfodol, sef Uned 7 
Egwyddorion Gwneud Printiau. 
Fe’i dyluniwyd i roi corff 
cydlynol o wybodaeth am 
ymarfer gwneud printiau 
cerfwedd drwy ymchwilio i 
amrywiaeth eang o 
ymagweddau a chyd-destunau, 
gan alluogi myfyrwyr i 
ddadansoddi, datblygu a diffinio 
atebion creadigol. 

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon fel prosiect stiwdio/
gweithdy (gan gynnwys sesiwn 
ymsefydlu ar iechyd a 
diogelwch), sy’n cynnwys 
arddangosiadau mewn 
gweithdy a defnyddio’r 
gweithdy, beirniadaethau grŵp, 
tiwtorialau grŵp ac astudio 
annibynnol. Dylid annog 
myfyrwyr i fod yn feddwl agored 
wrth ymchwilio i gyfrwng 
cerfwedd a’i ddatblygu.

Mae yna amrywiaeth o 
dechnolegau a mecanweithiau 
hen a newydd ar gyfer creu 
printiau cerfwedd i hwyluso 
delweddau, megis rhai 
uniongyrchol, offset, hydrolig, â 
llaw, a’r matrics (deunydd) torlun 
pren, ysgythriad pren, colograff, 
leino, plastig ayyb. Dylai’r tiwtor 
ddewis yr hyn sy’n briodol neu’n 
bosibl yn ei sefydliad addysgol. 
Gallai amrywiaeth o 

weithgareddau gynnwys:

  Archwiliad o’r nodweddion 
unigryw o ran gwneud 
marciau sydd wedi’u 
hymgorffori yn y cyfrwng 
cerfwedd i gyflawni print neu 
brintiau

  Archwiliad o wneud marciau 
drwy gyfrwng gwerth 
arwyneb ac argraffnodi i 
ddylanwadu ar ystyr a 
chyflawni atebion creadigol

  Archwiliad o gyfrwng gwneud 
printiau cerfwedd fel ffordd o 
wneud delweddau 2D a/neu 
3D (megis castiau plastr o’r 
matrics)

  Archwiliad o gyd-destun 
gwneud printiau cerfwedd 
megis ‘Sylwebaeth 
Gymdeithasol’ i lywio a datrys 
cyfres o brintiau neu brint 
terfynol

  Darlithoedd, trafodaethau, 
gweithdai, arddangosiadau, 
ymweliadau addysgol neu 
ddigwyddiadau eraill i gefnogi 
dysgu.

Dylai myfyrwyr ddeall sut i roi 
cyd-destun i ymchwil 
berthnasol sy’n gysylltiedig ag 
ymarfer gwneud printiau 
cerfwedd, ynghyd â sut i 
ddadansoddi’r ymchwil honno. 
Dylai myfyrwyr allu dwyn i gof a 
defnyddio amrywiaeth o 
dechnegau fel dull ar gyfer creu 
delweddau ac i ateb 
datrysiadau creadigol (gan 
ddefnyddio arferion gweithdy 
diogel). 

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. 

Gellid cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â’r rhai ar 
gyfer:
Uned 7 Egwyddorion Gwneud 
Printiau,
Uned 8 Gwneud Printiau Intaglio, 
Uned 10 Gwneud  Printiau 
Lithograffig, 
Uned 11 Sgrîn-brintio, ac 
Uned 12 Gwneud Printiau 
Arbrofol. 

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

  Gellir cofnodi ymchwiliadau i’r 
cyfrwng hwn ar ffurf print 
cerfwedd, printiau, proflenni, 
lluniadau, llyfrau gwaith, 
llyfrau nodiadau, dogfennaeth 
ffotograffig, taflenni 
datblygiad gweledol ac 
ysgrifenedig, dyddiaduron 
myfyriol personol

  Gellir cofnodi gwaith 
dadansoddi ymarfer 
cerfwedd mewn: 

 llyfrau gwaith, llyfrau   
 nodiadau, taflenni datblygiad  
 gweledol, deunydd digidol,  
 dyddiaduron myfyriol   
 personol
  Gellir cofnodi’r defnydd o 
theori cerfwedd (ei chyd-
destun a’i phrosesau) i 
gefnogi gweithgareddau 
creadigol mewn llyfrau 
gwaith, llyfrau nodiadau, 

taflenni datblygiad gweledol, 
deunydd digidol, dyddiaduron 
myfyriol personol

  Gallai agweddau iechyd a 
diogelwch gynnwys taflenni 
data, taflenni i’w dosbarthu, 
nodiadau, dogfennaeth 
ffotograffig.

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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Nod yr uned: Datblygu sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth o’r broses gwneud printiau lithograffig.

Uned 10
Gwneud Printiau 
Lithograffig

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Deall persbectifau ac 
ymagweddau cyd-
destunol at wneud printiau 
lithograffig.	 
 

2.  Gallu cynllunio a pharatoi 
ar	gyfer	printio	lithograffig. 

3.  Gallu creu printiau 
lithograffig. 
 
 
 
 

4.  Deall arferion y gweithdy 
printio a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1 Nodi persbectifau ac   
 ymagweddau cyd-  
 destunol at wneud printiau  
	 lithograffig,	a’u	cymharu’n		
 feirniadol. 

2.1  Cynllunio a pharatoi ar 
gyfer	printio	lithograffig. 

3.1	 	Creu	printiau	lithograffig	i	
gyflawni	atebion	creadigol		
ar gyfer nodau penodedig. 

3.2  Dadansoddi a gwerthuso 
printiau	lithograffig. 

4.1  Nodi a defnyddio arferion 
gwaith diogel yn y 
gweithdy printio.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Gellir cysylltu’r uned hon â’r 
uned orfodol, sef Uned 7 
Egwyddorion Gwneud Printiau. 
Fe’i dyluniwyd i gyflwyno’r 
myfyriwr i’r broses lithograffig 
drwy ddefnyddio marciau fel 
ffenomen o brosesau cemegol, 
gan arwain at ddealltwriaeth 
sylfaenol o’r gwaith paratoi 
cymhleth sy’n rhan o 
lithograffeg a’r allbwn creadigol 
y gellir ei gyflawni. 

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiect stiwdio/gweithdy (gan 
gynnwys sesiwn ymsefydlu ar 
iechyd a diogelwch), sy’n 
cynnwys arddangosiadau mewn 
gweithdy a defnyddio’r 
gweithdy, beirniadaethau grŵp, 
tiwtorialau grŵp ac astudio 
annibynnol. Dylid annog 
myfyrwyr i fod yn feddwl agored 
wrth ymchwilio i gyfrwng 
lithograffeg a’i ddatblygu. 

Mae amrywiaeth o dechnolegau 
a mecanweithiau lithograffig neu 
blanograffig hen a newydd i 
hwyluso creu delweddau, megis 
rhai Uniongyrchol, Offset, Sych 
neu garreg, plât, papur ayyb. 
Dylai’r tiwtor ddewis yr hyn sy’n 
briodol neu’n bosibl yn ei 
sefydliad addysgol. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Archwiliad o’r nodweddion 
unigryw ar gyfer creu marciau 
sy’n bodoli o fewn y 
fethodoleg a’r cyd-destun i 
greu amrywiaeth o brintiau 
planograffig

 Archwiliad o brosesu   
 cemegol a systemau o fewn y  
 cyfrwng fel ffordd o wneud  
 delweddau 2D a 3D megis  
 cerfluniau papur wedi’u   
 printio 
  Archwiliad o’r berthynas   

 rhwng dŵr a saim yn y broses  
 o wneud marciau a phrintio; y  
 ffenomen lle nad yw saim a  
 dŵr yn cymysgu er mwyn   
 cyflawni atebion creadigol
  Archwiliad o brosesu lliw 
mewn lithograffeg drwy 
grynhoad o rediadau i greu 
delweddau cymhleth

  Darlithoedd, trafodaethau, 
gweithdai, arddangosiadau, 
ymweliadau addysgol neu 
ddigwyddiadau eraill i gefnogi 
dysgu.

Dylai myfyrwyr ddeall sut i roi 
cyd-destun i ymchwil 
berthnasol sy’n gysylltiedig â’r 
broses lithograffig, ynghyd â sut 
i ddadansoddi’r ymchwil honno. 
Dylai myfyrwyr allu dwyn i gof a 
defnyddio gwaith paratoi a 
gweithdrefnau cymhleth er 
mwyn llywio a chyflawni 
datrysiadau creadigol (gan 
ddefnyddio arferion gweithdy 
diogel).

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.

Gellid cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â’r rhai ar 
gyfer:
Uned 7 Egwyddorion Gwneud 
Printiau, 
Uned 8 Gwneud Printiau Intaglio, 
Uned 9 Gwneud Printiau 
Cerfwedd, 
Uned 11 Sgrîn-brintio, ac 
Uned 12 Gwneud Printiau 
Arbrofol. 

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

  Gellid cofnodi ymchwiliadau 
i’r cyfrwng hwn mewn 
monoprintiau lithograffig, 
printiau, proflenni, adeileddau 
papur, lluniadau, llyfrau 
gwaith, llyfrau nodiadau, 
dogfennaeth ffotograffig, 
taflenni datblygiad gweledol 
ac ysgrifenedig, dyddiaduron 
myfyriol personol

  Gellid cofnodi gwaith 
dadansoddi ymarfer 
lithograffig mewn llyfrau 
gwaith, llyfrau nodiadau, 
taflenni datblygiad gweledol, 
deunydd digidol, dyddiaduron 
myfyriol personol

  Gellid cofnodi’r defnydd o 
theori lithograffig (ei chyd-
destun a’i ffenomen) i gefnogi 
gweithgareddau creadigol 
mewn llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, taflenni datblygiad 
gweledol, deunydd digidol, 
dyddiaduron myfyriol 
personol

  Gallai agweddau iechyd a 
diogelwch gynnwys taflenni 
data, taflenni i’w dosbarthu, 
nodiadau, dogfennaeth 
ffotograffig.

 
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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Nod yr uned: Datblygu sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth o’r broses sgrîn-brintio.

Uned 11
Sgrîn-brintio Canlyniadau Dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall cyd-destun ac 
ymagweddau at sgrîn-
brintio.  
 

2.  Gallu cynllunio a pharatoi 
ar gyfer sgrîn-brintio 
amryliw. 

3.  Gallu creu printiau sgrîn 
amryliw. 
 
 
 
 
 

4.  Deall arferion y gweithdy 
printio a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch.

Meini Prawf Asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1 Nodi persbectifau ac   
 ymagweddau cyd-  
 destunol at sgrîn-brintio,  
 a’u cymharu’n feirniadol. 

2.1  Cynllunio a pharatoi ar 
gyfer sgrîn-brintio amryliw. 
 

3.1  Creu printiau sgrîn amryliw 
i	gyflawni	atebion	
creadigol ar gyfer nodau 
penodedig.

3.2  Dadansoddi a gwerthuso 
printiau sgrîn amryliw. 

4.1  Nodi a defnyddio arferion 
gwaith diogel yn y 
gweithdy printio.
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Cynnwys dangosol, 
strategaeth addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, o’i chysylltu â’r 
uned orfodol, sef Uned 7 
Egwyddorion Gwneud Printiau, 
wedi’i dylunio i roi dealltwriaeth 
o nodweddion a natur hyblyg y 
broses sgrîn-brintio at ddiben 
ymarfer creadigol.  

Y bwriad yw y dylid cyflwyno’r 
dysgu ymarferol ar gyfer yr 
uned hon drwy archwilio 
amrywiaeth o brosesau 
sgrîn-brintio, sy’n pwysleisio’r 
cysyniad o stensil 
anuniongyrchol/uniongyrchol fel 
ffordd o ddiffinio edrychiad y 
ddelwedd.  

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus ac yn feddwl agored 
wrth archwilio potensial y 
broses sgrîn-brintio pan gaiff ei 
defnyddio i greu delwedd unigol 
neu ddelweddau lluosog wedi’u 
lluniadu, eu torri, rhai negyddol/
positif neu wedi’u creu’n 
ddigidol ar bapur neu ffabrig.

Dylai’r uned hon gynnig cyfle i’r 
myfyriwr ymchwilio i gyfoeth a 
chyffro troshaen dryloyw a 
lliwiau afloyw ac effeithiau lliw 
lleol wrth greu delweddau. 

Gellir darparu’r dysgu trwy 
gyfrwng darlithoedd, 
trafodaethau, gweithdai, 
arddangosfeydd, ymweliadau 
addysgol neu ddigwyddiadau 
eraill i gefnogi dysgu.
 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Archwiliad o arferion 
gweithdy da a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch 
perthnasol

  Archwiliad o brosesau positif, 
negyddol, uniongyrchol ac 
anuniongyrchol o greu 
‘stensil’ i sgrîn

  Archwiliad o anhryloywder, 
tryloywder a chymysgu inciau 
ar gyfer atebion artistig

  Archwiliad o ddulliau 
gwahanol o iawnlunio sgriniau 
unigol ar gyfer printiau 
amryliw

  Archwiliad o sgrîn-brintio 
gyda phapur/ffabrig

  Archwiliad o ddulliau 
sgrîn-brintio ffotograffig.

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.

 

 

Gellid cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â’r rhai ar 
gyfer:
 
Uned 7 Egwyddorion Gwneud 
Printiau,
Uned 8 Gwneud Printiau 
Intaglio,
Uned 9 Gwneud Printiau 
Cerfwedd,
Uned 10 Gwneud Printiau 
Lithograffig, ac 
Uned 12 Gwneud Printiau 
Arbrofol.

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

  Dyddiaduron myfyriol, llyfrau 
gwaith, llyfrau nodiadau, 
taflenni datblygiad gweledol a 
phortffolio o brintiau a/neu 
samplau o ffabrig.

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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Nod yr uned: Datblygu ymagwedd arbrofol a chreadigol 
at wneud printiau.

Uned 12
Gwneud Printiau 
Arbrofol

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.   Deall cyd-destun ac 
ymagweddau at wneud 
printiau arbrofol. 
 
 

2.  Gallu cynllunio a pharatoi 
ar gyfer gwneud printiau 
arbrofol. 

3.  Gallu creu printiau 
arbrofol. 
 
 
 
 
 

4.  Deall arferion y gweithdy 
printio a gweithdrefnau 
iechyd a diogelwch.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Nodi persbectifau ac 
ymagweddau cyd-
destunol at wneud printiau 
arbrofol, a’u cymharu’n 
feirniadol. 

2.1  Cynllunio a pharatoi ar 
gyfer gwneud printiau 
arbrofol. 

3.1  Creu cyfres o brintiau 
arbrofol	er	mwyn	cyflawni	
atebion creadigol i nodau 
penodedig.

3.2  Dadansoddi a gwerthuso 
printiau arbrofol. 

4.1  Nodi a defnyddio arferion 
gwaith diogel yn y 
gweithdy printio.
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Dyluniwyd yr uned hon i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddeall 
nodweddion amrywiaeth o 
brintiau arbrofol cyfoes a 
thraddodiadol a datblygu ei 
ymarfer ei hun.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio a ddyluniwyd 
i ddatblygu hyder y myfyriwr i 
fynegi ei syniadau drwy 
ddefnyddio a chyfuno 
amrywiaeth o brosesau printio, 
gan ystyried effaith ffactorau 
technegol yn ogystal ag esthetig 
wrth ddatblygu gwaith printio 
arloesol.  

Dylid rhoi i’r myfyriwr y 
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu 
hangen i ddefnyddio 
amrywiaeth o ddeunyddiau a 
dulliau dau a/neu dri dimensiwn 
y gellid eu defnyddio i greu 
printiau creadigol, a hynny 
mewn ffordd ddiogel ac 
effeithiol. Dylai’r uned annog y 
myfyriwr i archwilio’r cyffro o 
greu printiau arloesol o 
amrywiaeth gyfoethog ac eang 
o ddeunyddiau, e.e. 
ffoto-emwlsiwn, printiau digidol, 
gwydr, pren, metel, cynfas, 
plastig, papur, tynwyr paent, 
cwyr, tywod, reis, blawd, ffoil 
ayyb. Gallai’r dulliau i’w 
harchwilio gynnwys: montage, 
ffroteisio, boglynnu, marmori, 
cydosod, torri, rhwygo, pwytho, 
ayyb.

  

Gellir cyflwyno’r dysgu trwy 
gyfrwng darlithoedd, 
trafodaethau, gweithdai, 
arddangosiadau, ymweliadau 
addysgol neu ddigwyddiadau 
eraill i gefnogi dysgu.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Archwiliad o brosesau digidol 
wedi’u cyfuno â phrosesau 
traddodiadol i wireddu syniad

 Archwiliad o brintio delwedd  
 dau ddimensiwn ar ffurf tri  
 dimensiwn
  Archwiliad o drawsnewid 
printiau yn gerflun neu’n 
arteffact tri dimensiwn

  Archwiliad o anhryloywder, 
tryloywder a haenu ar gyfer 
atebion artistig

  Archwiliad o brint 
cyfoethocach, h.y. print ag 
iddo elfennau ychwanegol

  Archwiliad o’r ddelwedd brint 
wedi’i helaethu, h.y. pan fydd 
delwedd wreiddiol wedi’i 
throshaenu a/neu wedi’i 
hailadrodd i greu delwedd 
fwy.

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.

 

Gellid cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â’r rhai ar 
gyfer:
Uned 7 Egwyddorion Gwneud 
Printiau,
Uned 8 Gwneud Printiau 
Intaglio,
Uned 9 Gwneud Printiau 
Cerfwedd,
Uned 10 Gwneud Printiau 
Lithograffig, ac 
Uned 11 Sgrîn-brintio.

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

  Dyddiaduron myfyriol, llyfrau 
gwaith, llyfrau nodiadau, 
taflenni datblygiad gweledol a 
phortffolio o brintiau ar 
unrhyw ffurf neu fformat.

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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Mae UAL Awarding Body yn credu mewn addysg drawsff urfi ol. Rydym yn dylunio a dyfarnu 
cymwysterau creadigol sy’n grymuso ac ysbrydoli addysgwyr i helpu myfyrwyr i gyrraedd eu 
potensial.

Rheoleiddir UAL Awarding Body gan Ofqual, ac ar hyn o bryd mae’n cynnig cymwysterau ym 
meysydd celf a dylunio, ff asiwn, cyfryngau creadigol, cerddoriaeth a’r celfyddydau 
perff ormio a chynhyrchu. Ni hefyd yw prif ddarparwr y Diploma mewn Celf a Dylunio – 
Astudiaethau Sylfaen yn y DU. Mae gan ein cymwysterau gyfraddau cadw a chyfl awni uchel 
am eu bod yn hyblyg, yn ymatebol ac yn berthnasol i anghenion diwydiant, ac yn hwyluso 
dilyniant myfyrwyr.

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 a Wimbledon College of Arts.
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