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Ffrâm
 

gyfeirio

Bydd y Dyfarniad a Diploma 
Lefel 2 mewn Cynhyrchu a 
Thechnoleg yn y Cyfryngau 
Creadigol yn cyflwyno myfyrwyr 
i amrywiaeth eang o sgiliau 
creadigol a thechnegol ym 
maes cynhyrchu yn y cyfryngau 
creadigol, gan ailennyn eu 
diddordeb mewn addysg a 
datblygu’r sgiliau, y wybodaeth 
a’r ddealltwriaeth ofynnol i 
symud ymlaen i addysg bellach 
a swyddi yn y diwydiant.

Mae’r cymwysterau’n mynd 
ati’n fwriadol i fanteisio ar 
ddulliau dysgu ac addysgu ym 
maes y cyfryngau a sectorau 
cysylltiedig sydd wedi llwyddo 
i dargedu myfyrwyr sy’n 
mwynhau ac yn dysgu trwy 
weithgarwch ymarferol ac sydd 
wedi’i chael yn anodd ymdopi 
ag addysg academaidd yn y 
gorffennol. Bydd y cwricwlwm 
dwys yn helpu myfyrwyr i 
bontio o astudiaeth gyffredinol i 
astudiaeth fwy arbenigol.

Rhoddir pwyslais ar ddarparu 
profiad sy’n canolbwyntio 
ar agweddau ymarferol y 
diwydiannau creadigol, ac mae 
myfyrwyr yn cael eu trin fel 
gweithwyr proffesiynol ifanc 
a’u hannog i dderbyn mwy o 
gyfrifoldeb am eu dysgu eu 
hunain.

Nid oes terfyn amser 
penodedig ar gyfer astudio am 
y cymwysterau, ond byddant 
yn para blwyddyn fel arfer, ac 
maent yn debygol o apelio at y 
rhai sydd am gwblhau cyfnod 
o astudiaeth ymarferol fel 
llwybr amgen i astudiaethau 
academaidd.

1.1 
Diffiniad a nodweddion 
Mae Dyfarniad a Diploma Lefel 
2 UAL Awarding Body mewn 
Cynhyrchu a Thechnoleg yn 
y Cyfryngau Creadigol wedi’u 
datblygu mewn ymateb i 
angen dynodedig, sef sicrhau 
bod myfyrwyr sy’n astudio ar 
gyfer cymwysterau ym maes 
y cyfryngau yn ennill profiad 
diagnostig eang sy’n eu helpu 
i ddeall y ddisgyblaeth a’u 
paratoi ar gyfer natur ymarferol 
y sector a’r llwybrau datblygu a’r 
gyrfaoedd sydd ar gael iddynt.  

Bydd y cymwysterau yn 
cyflwyno elfennau creadigol 
a thechnegol cynhyrchu yn 
y cyfryngau creadigol i bobl 
ifanc, ac yn eu helpu i feithrin 
eu datblygiad personol. Hefyd, 
byddant yn fodd o ailennyn 
diddordeb pobl ifanc mewn 
addysg a’u helpu i ennill 
y sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth ofynnol i symud 
ymlaen i addysg bellach a 
swyddi yn y diwydiannau 
creadigol.  

Mae’r cymwysterau 
wedi’u cynllunio i gynnwys 
elfen gadarn o ddysgu 
galwedigaethol, gan sicrhau 
bod pobl ifanc yn datblygu’r 
ddealltwriaeth, y wybodaeth a’r 
sgiliau sydd eu hangen arnynt 
i ddatblygu a chael gwaith yn y 
dyfodol. Mae hyn yn seiliedig 
ar y sgiliau trosglwyddadwy 
cyffredinol a fydd yn galluogi 
myfyrwyr i arddangos 
priodweddau hyblygrwydd, 
hunanddibyniaeth, cydweithio, 
dibynadwyedd, cadernid, 
dychymyg a chreadigrwydd. 

 

Bydd strwythur y cymwysterau, 
sy’n cynnwys unedau 
cysylltiedig i sicrhau cydlyniant, 
yn galluogi myfyrwyr i 
ddatblygu sgiliau ymarferol a 
dealltwriaeth ddamcaniaethol. 
Hefyd, trwy broses o ailadrodd 
ac atgyfnerthu, byddant yn 
datblygu arferion gwaith 
effeithiol ac agwedd broffesiynol 
wrth ymgymryd ag amrywiaeth 
o weithgareddau cyffrous sy’n 
cynnig heriau cynyddol. 

Er mwyn hwyluso pontio 
rhwng lefelau astudio, mae’r 
cymwysterau’n cynnwys 
unedau Lefel 2 a 3. Ar gyfer 
yr uned olaf, mae’n rhaid i 
fyfyrwyr ddangos eu bod yn 
gallu defnyddio eu sgiliau, eu 
gwybodaeth a’u dealltwriaeth i 
gwblhau prosiect mawr terfynol 
trwy fynd ati’n fwy annibynnol 
i baratoi i astudio ar lefel 
addysgol uwch. 

1.2  
Amcanion
Bydd y cymwysterau’n darparu’r 
canlynol i fyfyrwyr:

1.  Cyflwyniad i weithgareddau 
amrywiol sy’n hanfodol 
i ddatblygu a sicrhau 
canlyniadau seiliedig ar y 
cyfryngau, gan gynnwys 
gwaith ymchwil, datblygu 
syniadau, defnyddio sgiliau 
technegol a gwerthuso 

2.  Cyflwyniad i’r swyddi a’r 
cyfrifoldebau gwahanol sydd 
ar gael yn sector y cyfryngau, 
a’r nodweddion personol a 
phroffesiynol sydd eu hangen 
ar gyfer gyrfa yn niwydiant y 
cyfryngau creadigol

3.  Cyflwyniad i’r sgiliau 
cyfathrebu sy’n cael eu 
defnyddio yn sector y 
cyfryngau, ac archwilio’r 
sgiliau a’r priodweddau 
penodol sydd eu hangen i 
gyfathrebu â chynulleidfa 
wrth sicrhau canlyniadau’r 
cyfryngau 

4.  Cyfle i arddangos 
dealltwriaeth trwy greu 
portffolio o dystiolaeth wrth 
gwblhau prosiect mawr 
terfynol 

5.  Cyfle i ymchwilio i hanes a 
chyd-destun disgyblaethau’r 
cyfryngau a datblygu 
dealltwriaeth o bwysigrwydd 
ymchwil gyd-destunol er 
mwyn llywio ymarfer

6.  Cyfle i integreiddio 
a defnyddio sgiliau, 
gwybodaeth a dealltwriaeth 
flaenorol ac archwilio a 
datblygu dulliau, sgiliau a 
phriodweddau mwy penodol 
ledled disgyblaethau’r 
cyfryngau

7.  Cyfle i integreiddio 
a defnyddio sgiliau, 
gwybodaeth a 
dealltwriaeth ac archwilio 
a datblygu dulliau, sgiliau a 
phriodweddau penodol ar 
gyfer y sector cynhyrchu yn y 
cyfryngau

8.  Cyfle i dderbyn rhagor o 
gyfrifoldeb am reoli aseiniad 
o ddiddordeb personol a 
pharatoi ar gyfer datblygiad 
mewn disgyblaeth ddewisol.
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Dyfarniad mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y 
Cyfryngau Creadigol

Unedau gorfodol i’r cyflawni: 2
Cyfanswm Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): 60 
Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC): 100 
Cyfanswm Credydau: 10

 

Uned 1  Cyflwyniad i ddulliau a sgiliau’r 
 cyfryngau creadigol
 

Uned 2 Cyflwyniad i ddulliau 
 cynhyrchu yn y cyfryngau 
 creadigol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y 
Cyfryngau Creadigol yn cynnwys dwy uned orfodol.

 

1.3 Strwythur y cymhwyster  

Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y 
Cyfryngau Creadigol

Unedau gorfodol i’w cyflawni: 8
Cyfanswm Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): 480
Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC): 840
Cyfanswm Credydau: 84

Mae’n rhaid i’r myfyrwyr gwblhau Unedau 1—2 o’r Dyfarniad yn 
ogystal ag Unedau 3—7 ac Uned 8 neu 9. 

Uned 3  Deall cynulleidfa wrth 
 gynhyrchu yn y cyfryngau 
 creadigol 

Uned 4  Ymchwil gyd-destunol ar gyfer 
 cynhyrchu yn y cyfryngau 
 creadigol

Uned 5  Archwilio cynhyrchu a 
 thechnoleg sain

Uned 6  Archwilio cynhyrchu a 
 thechnoleg weledol 

Uned 7  Archwilio cynhyrchu a 
 thechnoleg yn y cyfryngau 
 rhyngweithiol

Mae’n rhaid i’r myfyrwyr gwblhau naill ai’r uned Lefel 2 neu’r uned 
Lefel 3 isod:

Uned 8  Prosiect a chyflwyniad personol 
 ym maes cynhyrchu yn y 
 cyfryngau creadigol

Uned 9  Prosiect a chyflwyniad personol 
 ym maes cynhyrchu yn y 
 cyfryngau creadigol

Mae’r Diploma Lefel 2 mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y 
Cyfryngau Creadigol yn cynnwys saith uned orfodol a dewis 
rhwng dwy uned ddewisol. 

Ffrâm
 

gyfeirio

Lefel 2
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 2
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 2
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 2
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 2 
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 2 
120 ODA, CAU 290
Credydau: 29

Lefel 3 
120 ODA, CAU 290
Credydau: 29

CAC: Cyfanswm Amser y Cymhwyster 
CAU: Cyfanswm Amser yr Uned 
ODA: Oriau Dysgu dan Arweiniad     
    

Lefel 2
30 ODA, CAU 50
Credydau: 5

Lefel 2
30 ODA, CAU 50
Credydau: 5
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1.4 
Sylwadau ar strwythur y 
cymhwyster
Caiff cymhwyster y Diploma ei 
gyflwyno drwy gyfrwng wyth 
uned dros gyfnod o flwyddyn fel 
arfer. Mae hyd a lefel yr 
unedau’n amrywio er mwyn 
sicrhau bod y cymhwyster yn 
darparu profiad cyffrous a 
chefnogol. 

Dylai canolfannau sy’n 
cyflwyno’r cymhwyster gynllunio 
aseiniadau a fydd yn darparu’r 
dysgu sydd ei angen ar fyfyrwyr 
i gyflawni’r meini prawf asesu. 
Canolfannau unigol sy’n 
penderfynu hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau penodol y mae 
disgwyl i fyfyrwyr eu cwblhau. 
Dylai pob aseiniad adlewyrchu 
pwysigrwydd hanfodol dulliau 
cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig 
ym mhob gweithgaredd 
cynhyrchu yn y cyfryngau 
creadigol.

Y bwriad yw sicrhau bod 
Dyfarniad Lefel 2 UAL mewn 
Cynhyrchu a Thechnoleg yn y 
Cyfryngau Creadigol yn cael ei 
ddefnyddio fel rhagflaenydd i’r  
Diploma Lefel 2, gan roi cyfle 
cynnar i’r myfyrwyr, a’r 
ganolfan, nodi eu diddordeb a 
lefel eu hymrwymiad i’r maes 
astudiaeth. Cyflwynir y 
Dyfarniad Lefel 2 trwy ddwy 
uned gysylltiedig sy’n darparu 
profiad cyffrous a chefnogol.

Dyfarniad Lefel 2 mewn 
Cynhyrchu a Thechnoleg 
yn y Cyfryngau Creadigol
Bydd Unedau 1 a 2 yn cysylltu 
â’i gilydd i greu patrwm ystyrlon 
o ddysgu ac addysgu. Byddant 
yn cyflwyno’r sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
sydd eu hangen ar fyfyrwyr i 
archwilio, gwella a chynnal eu 
datblygiad creadigol a phennu 
safon i ddatblygu’r holl 
weithgareddau a phrofiadau 
dysgu eraill. 

Bydd myfyrwyr yn derbyn 
cyflwyniad diagnostig 
cyffredinol i gynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol a fydd yn 
datblygu eu dealltwriaeth o 
natur gydgysylltiedig y 
ddisgyblaeth. Caiff y ddwy uned 
eu hasesu mewn ffordd gyfunol 
a bydd myfyrwyr llwyddiannus 
yn ennill y Dyfarniad. 

Uned 1 – Cyflwyniad i ddulliau 
a sgiliau’r cyfryngau 
creadigol 
Mae’r uned hon yn cyflwyno 
myfyrwyr i’r dulliau cyfathrebu  
amrywiol sy’n cael eu defnyddio 
i gefnogi cynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol. Hefyd, 
bydd yn datblygu dealltwriaeth 
o’r sgiliau sydd eu hangen i 
gofnodi a mynegi syniadau.

Uned 2 – Cyflwyniad i ddulliau 
cynhyrchu yn y cyfryngau 
creadigol 
Mae’r uned hon yn cyflwyno 
myfyrwyr i brosesau cynhyrchu 
a sgiliau technegol sy’n cael eu 
defnyddio ym meysydd y 
cyfryngau a chyfathrebu, eu 
nodweddion penodol a’r sgiliau 
cysylltiedig sydd eu hangen i 
hwyluso cynhyrchu creadigol.
 

Diploma Lefel 2 mewn 
Cynhyrchu a Thechnoleg 
yn y Cyfryngau Creadigol
Bydd Unedau 3 a 4 yn cyflwyno 
myfyrwyr i bwysigrwydd 
ymchwil a dealltwriaeth 
gyd-destunol wrth lunio 
syniadau ar gyfer y cyfryngau 
creadigol. Bydd angen i’r 
myfyrwyr arddangos 
dealltwriaeth o’r gynulleidfa ar 
gyfer eu syniadau, a’r sgiliau a’r 
priodweddau penodol sydd eu 
hangen i gyflwyno’r syniadau yn 
effeithiol.

Uned 3 – Deall cynulleidfa 
wrth gynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol 
Bydd yr uned hon yn datblygu 
dealltwriaeth myfyrwyr o 
anghenion cynulleidfaoedd 
amrywiol ac yn archwilio dulliau 
o gyfleu eu syniadau’n effeithiol.

Uned 4 – Ymchwil gyd-
destunol ar gyfer cynhyrchu 
yn y cyfryngau creadigol 
Bydd yr uned hon yn datblygu 
ymwybyddiaeth myfyrwyr o 
bwysigrwydd ymchwil 
gyd-destunol i gefnogi 
cynhyrchu creadigol.

Bydd Unedau 5 i 7 yn rhoi cyfle 
penodol i fyfyrwyr archwilio 
gweithgareddau a 
chymwyseddau ym maes 
cynhyrchu a thechnoleg yn y 
cyfryngau creadigol trwy 
ymgymryd ag archwiliad manwl. 
Bydd gan y myfyrwyr gyfle i 
ddatblygu eu sgiliau a pharhau i 
ymchwilio i’r cyfleoedd gyrfa 
gwahanol sydd ar gael ym maes 
cynhyrchu yn y cyfryngau 
creadigol. Mae’n bosibl y caiff 
unedau eu cysylltu â’i gilydd er 
mwyn atgyfnerthu dealltwriaeth 
myfyrwyr o natur gydgysylltiedig 
y disgyblaethau.

Ffrâm
 

gyfeirio
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1.6 
Ymsefydlu
Dylai canolfannau ymsefydlu eu 
myfyrwyr er mwyn sicrhau:
 
  Y rhoddir 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 a safoni allanol

  Y caiff rheoliadau a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch eu hesbonio.

Uned 5 – Archwilio cynhyrchu 
a thechnoleg sain 
Bydd yr uned hon yn galluogi 
myfyrwyr i integreiddio a 
chymhwyso’r hyn a ddysgwyd 
yn yr unedau blaenorol, ac yn 
cyflwyno’r sgiliau a’r 
priodweddau penodol sydd eu 
hangen ar gyfer gwaith 
cynhyrchu a chyfathrebu 
creadigol yn y cyfryngau sain.

Uned 6 – Archwilio cynhyrchu 
a thechnoleg weledol
Bydd yr uned hon yn galluogi 
myfyrwyr i integreiddio a 
chymhwyso’r hyn a ddysgwyd 
yn yr unedau blaenorol, ac yn 
cyflwyno’r sgiliau a’r 
priodweddau penodol sydd eu 
hangen ar gyfer gwaith 
cynhyrchu a chyfathrebu 
creadigol yn y cyfryngau 
gweledol.

Uned 7 – Archwilio cynhyrchu 
a thechnoleg yn y cyfryngau 
rhyngweithiol 
Bydd yr uned hon yn galluogi 
myfyrwyr i integreiddio a 
chymhwyso’r hyn a ddysgwyd 
yn yr unedau blaenorol, ac yn 
cyflwyno’r sgiliau a’r 
priodweddau penodol sydd eu 
hangen ar gyfer gwaith 
cynhyrchu a chyfathrebu 
creadigol yn y cyfryngau 
rhyngweithiol.

Uned 8 a 9 – Prosiect a 
chyflwyniad personol ym 
maes cynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol
Bydd unedau cyfunol y 
cymhwyster yn gyfle i’r 
myfyrwyr arddangos y sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
ddatblygwyd yn ystod y cwrs, a 
derbyn rhagor o gyfrifoldeb wrth 
reoli aseiniad.

Bydd y myfyrwyr yn datblygu 
cyflwyniad mewn maes sydd o 
ddiddordeb personol iddynt, i’w 
ddefnyddio o bosibl fel rhan o 
bortffolio neu gyflwyniad i 
gefnogi cais am astudiaeth 
bellach neu swydd. Bydd yr 
uned yn hyrwyddo deialog 
bersonol o safbwynt uchelgais, 
dewisiadau a chyfleoedd yn y 
dyfodol, ac yn galluogi 
myfyrwyr i arddangos y sgiliau 
proffesiynol a galwedigaethol 
sydd eu hangen i ddatblygu yn y 
ddisgyblaeth o’u dewis. Caiff yr 
unedau hyn eu graddio.

Uned 8 – Prosiect a 
chyflwyniad personol ym 
maes cynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol ar Lefel 2 
Mae’r uned hon yn gyfle i 
fyfyrwyr arddangos eu 
galluoedd i ddefnyddio’r sgiliau, 
y wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
a ddatblygwyd yn ystod y cwrs 
mewn ffordd fedrus. Disgwylir 
iddynt dderbyn rhagor o 
gyfrifoldeb am eu dysgu, a 
thrwy broses o drafod a 
gwerthuso, byddant yn ymateb 
yn gadarnhaol i gyfleoedd i 
gyfleu cymhwysedd technegol a 
chreadigrwydd mewn ffordd 
unigol.  

Uned 9 – Prosiect a 
chyflwyniad personol ym 
maes cynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol ar Lefel 3
Mae’r uned hon yn gyfle i 
fyfyrwyr arddangos eu gallu i 
drefnu a defnyddio’r sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
ddatblygwyd yn ystod y cwrs 
mewn ffordd drefnus ac 
effeithiol. Disgwylir iddynt 
dderbyn rhagor o gyfrifoldeb 
am eu dysgu, a thrwy broses o 
drafod, myfyrio a gwerthuso 
cyson, byddant yn ymateb yn 
hyderus i gyfleoedd unigol i 
gyfleu arbenigedd technegol a 
chreadigrwydd.  

1.5 
Derbyniadau
Mae UAL Awarding Body yn 
disgwyl i Ganolfannau recriwtio 
gyda gonestrwydd ac ar sail 
gallu disgwyliedig y myfyrwyr i 
gyflawni gofynion yr uned(au) 
unigol neu’r cymhwyster cyfan 
yn llwyddiannus.

Mae UAL Awarding Body yn 
argymell y dylai fod gan 
fyfyrwyr sy’n dymuno gwneud 
cais am y Dyfarniad a’r Diploma 
Lefel 2 mewn Cynhyrchu a 
Thechnoleg yn y Cyfryngau 
Creadigol y canlynol o leiaf:
  cymhwyster Lefel 1 UAL neu 
gymhwyster cyfatebol neu

  dri TGAU ar radd D neu radd 
3 neu uwch neu

  gymhwyster sgiliau 
gweithredol cyfatebol i Lefel 1 
mewn Saesneg a 
Mathemateg.

Rhaid i’r Ganolfan roi cyfleoedd 
i’r myfyrwyr ailsefyll Saesneg a 
Mathemateg.

Bydd gofyn i’r rhan fwyaf o 
fyfyrwyr gyflwyno enghreifftiau 
o’u gwaith lluniadu a dylunio er 
mwyn cadarnhau eu diddordeb 
yn y pwnc.

Ffrâm
 

gyfeirio
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1.9 
Asesu
Bydd Unedau 1 a 2 o’r 
Dyfarniad Lefel 2 mewn 
Cynhyrchu a Thechnoleg yn y 
Cyfryngau Cymdeithasol yn 
cael eu dilysu’n fewnol a’u 
safoni’n allanol yn erbyn y meini 
prawf asesu ar gyfer yr unedau 
hynny.

Bydd Unedau 3–7 o’r Diploma 
Lefel 2 mewn Cynhyrchu a 
Thechnoleg yn y Cyfryngau 
Cymdeithasol yn cael eu 
hasesu’n fewnol a’u safoni’n 
fewnol yn erbyn y meini prawf 
asesu ar gyfer yr unedau hynny.

Bydd Unedau 8 a 9, unedau 
olaf y Diploma Lefel 2 mewn 
Cynhyrchu a Thechnoleg yn y 
Cyfryngau Cymdeithasol, yn 
cael eu hasesu a’u dilysu’n 
fewnol a’u safoni’n allanol yn 
erbyn y meini prawf asesu a 
graddio ar gyfer yr unedau 
hynny.

Unedau Llwyddo/Methu yn unig 
yw Unedau 1–7. Mae’n rhaid 
bodloni’r holl feini prawf asesu 
er mwyn Llwyddo mewn unrhyw 
uned.   

Mae myfyrwyr yn cael gradd 
Llwyddo, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth ar gyfer Unedau 8 a 
9, sy’n penderfynu gradd 
derfynol y cymhwyster. Er 
mwyn ennill gradd Teilyngdod 
neu Ragoriaeth, mae’n rhaid i 
fyfyriwr fodloni’r holl feini prawf 
asesu a graddio ar gyfer pob 
categori. 

Os yw myfyriwr yn methu 
bodloni’r meini prawf Llwyddo 
ar gyfer unrhyw uned, bydd yn 
cael ei gyfeirio. Mae gan 
fyfyrwyr un cyfle i glirio 
Cyfeiriad.

 

1.10 
Achredu a chyllido
Mae’r cymwysterau wedi’u 
hachredu gan Ofqual ac maent 
yn dod o dan y Fframwaith 
Cymwysterau wedi’u 
Rheoleiddio (RQF).

Y rhif achredu cymhwyster, neu 
QAN (‘qualification accreditation 
number’), ar gyfer y Dyfarniad 
Lefel 2 mewn Cynhyrchu a 
Thechnoleg yn y Cyfryngau 
Cymdeithasol yw 601/3804/X.

Y rhif achredu cymhwyster, neu 
QAN, ar gyfer y Diploma Lefel 2 
mewn Cynhyrchu a Thechnoleg 
yn y Cyfryngau Cymdeithasol 
yw 601/3927/4.

Gall canolfannau ganfod 
manylion llawn am drefniadau 
cyllido’r Asiantaeth Cyllido 
Addysg (‘Education Funding 
Agency’: EFA) a’r Asiantaeth 
Cyllido Sgiliau (‘Skills Funding 
Agency’: SFA) ar gyfer y 
cymhwyster drwy’r Gwasanaeth 
Cyfeirio Amcanion Dysgu 
(LARS).

Nifer yr Oriau Dysgu dan 
Arweiniad (ODA) ar gyfer y 
Dyfarniad Lefel 2 mewn 
Cynhyrchu a Thechnoleg yn y 
Cyfryngau Cymdeithasol yw 60, 
a chyfanswm y credydau Lefel 2 
y gall myfyriwr eu hennill yw 12.

Nifer yr Oriau Dysgu dan 
Arweiniad (ODA) ar gyfer y 
Diploma Lefel 2 mewn 
Cynhyrchu a Thechnoleg yn y 
Cyfryngau Cymdeithasol yw 
480, a chyfanswm y credydau 
Lefel 2 y gall myfyriwr eu hennill 
yw 96.

Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau 
uned derfynol y Diploma ar 
Lefel 3 yn ennill cyfanswm o 72 
o gredydau Lefel 2 a 24 o 
gredydau Lefel 3. 

1.8 
Datblygiad personol a 
phroffesiynol
Bydd y Dyfarniad a Diploma 
Lefel 2 mewn Cynhyrchu a 
Thechnoleg yn y Cyfryngau 
Cymdeithasol yn rhoi cyfleoedd 
i fyfyrwyr ddatblygu a defnyddio 
sgiliau cyffredinol, 
trosglwyddadwy trwy hyrwyddo 
ethos o ddatblygiad personol a 
phroffesiynol. Bydd y rhaglen yn 
galluogi myfyrwyr i arddangos y 
canlynol yn benodol:

  Mentergarwch
 Ymchwilio annibynnol
 Meddwl creadigol
 Dysgu myfyriol
 Gwaith tîm 
 Rheoli personol
 Cyfranogiad effeithiol
 Datrys problemau
 Cyfathrebu

1.7 
Cynllunio’r rhaglen
Mae UAL Awarding Body yn 
cefnogi dulliau arloesol o 
gynllunio a chyflwyno rhaglenni 
oddi mewn i gyd-destun 
cyffredinol amcanion, 
deilliannau dysgu a meini prawf 
asesu’r cymhwyster. Felly, mae 
modd cyflwyno’r rhaglen mewn 
amrywiol ddulliau.

Mae’r naw uned yn 
canolbwyntio ar y prosesau a’r 
egwyddorion sylfaenol, gan 
osgoi’n fwriadol nodi cyd-
destunau manwl ar gyfer 
cyflwyno’r rhaglen. Er mai 
bwriad y cymhwyster yw 
sicrhau bod disgyblaethau’r 
cyfryngau gwahanol ar gael i 
fyfyrwyr, dichon y gellid 
defnyddio modelau cyflenwi 
mwy arbenigol er mwyn 
datblygu myfyrwyr sy’n 
cychwyn y cwrs, gan sicrhau 
bod ganddynt ddealltwriaeth 
well o’r disgyblaethau y maent 
am weithio ynddynt. Felly, gellid 
cyflwyno rhaglen yng nghyd-
destun maes arbenigol penodol. 

Dylid cyflwyno’r cyrsiau mewn 
ffordd ystyrlon ac integredig, 
gan ganolbwyntio’n gynyddol ar 
y berthynas rhwng datblygu 
gwaith myfyrwyr a’u 
dewisiadau. Wrth i’r rhaglen 
fynd rhagddi, mae’n rhaid i 
fyfyrwyr allu dangos cyflawniad 
ym meysydd dysgu ac arsylwi 
ynghyd â phrofiad ymarferol 
mewn cynhyrchu a thechnoleg 
yn y cyfryngau creadigol. Yn 
ogystal, mae’n rhaid iddynt 
ddangos gallu cynyddol i fyfyrio 
ar eu profiadau er mwyn paratoi 
ar gyfer camau nesaf eu 
datblygiad addysgol a 
phroffesiynol.

Ffrâm
 

gyfeirio
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Lefel: 2   
ODA: 30          CAU: 50         Credydau: 5

Nod yr uned: Cyflwyno myfyrwyr i ddulliau a sgiliau 
amrywiol sy’n cael eu defnyddio i gefnogi gwaith 
cynhyrchu yn y cyfryngau creadigol. Hefyd, bydd yn 
datblygu dealltwriaeth o’r sgiliau sydd eu hangen i gofnodi 
a mynegi syniadau.   

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Dangos ei fod yn gallu 
defnyddio dulliau a sgiliau 
amrywiol i gefnogi 
gweithgaredd yn y 
cyfryngau creadigol. 

1.2  Mynegi syniadau i 
gefnogi’r gwaith o 
ddatblygu a chyflwyno 
gweithgaredd yn y 
cyfryngau creadigol. 

1.3  Asesu effeithiolrwydd 
dulliau a sgiliau cyfathrebu 
wrth ddatblygu syniadau i 
gefnogi gweithgaredd yn y 
cyfryngau creadigol.

Deilliannau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.  Deall dulliau a sgiliau 
amrywiol wrth ddatblygu, 
cyflwyno a mynegi 
gweithgaredd yn y 
cyfryngau creadigol.

Uned 1
Cyflwyniad i ddulliau 
a sgiliau’r cyfryngau 
creadigol
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Fel rhan o weithgareddau 
ymarferol yr uned hon, bydd 
angen i fyfyrwyr nodi a deall 
elfennau amrywiol sy’n hanfodol 
i gynhyrchu a thechnoleg yn 
y cyfryngau creadigol, gan 
eu defnyddio mewn ffordd 
fedrus a phriodol i sicrhau 
bod syniadau’n cael eu cyfleu 
yn llwyddiannus. Dylid annog 
myfyrwyr i gydweithio ac asesu 
eu perfformiad eu hunain a 
pherfformiad pobl eraill. 

Gallai gweithgareddau amrywiol 
gynnwys:
 
  Defnyddio naratif trwy 

gyfrwng gweledol, sain neu 
ysgrifenedig

 Trafod y berthynas rhwng y  
 cynnyrch a’r gynulleidfa
 Ymarferion sy’n datblygu   

 defnydd o’r dychymyg wrth  
 ddehongli a chyfleu syniadau  
 Cyflwyniad i’r rolau a’r   

 cyfleoedd amrywiol sydd ar  
 gael yn y diwydiannau   
 creadigol a’r cyfryngau.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
dull cyflwyno sy’n helpu i 
ddatblygu eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried 
amcanion a dyheadau myfyrwyr 
o bob math, gan gynnwys y rhai 
ag anghenion arbennig 
dynodedig, a darparu 
mecanweithiau cymorth priodol. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned ei hasesu a’i 
dilysu’n fewnol a’i safoni’n 
allanol yn erbyn deilliannau a 
meini prawf asesu’r uned. Dylid 
asesu myfyrwyr yn unigol yn 
ystod cyflwyniad grŵp. Dylid 
cyfuno’r gweithgareddau asesu 
ar gyfer yr uned hon â’r rhai ar 
gyfer Uned 2.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai gynnwys 
dyddiaduron personol, blogiau, 
llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a datganiadau 
perfformiad gan dystion. Nid 
rhestr gyflawn mo hon.

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

Gwybodaeth ychwanegol
Dylai canolfannau fod â’r 
adnoddau ffisegol i gyflwyno’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
â’r cyfarpar priodol, cyfleusterau 
TG addas a mynediad i 
ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.

Dylai canolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol dynodedig a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol mewn meysydd 
mwy arbenigol.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Nod yr uned hon, a ddylai gael 
ei chysylltu’n ffurfiol trwy 
aseiniad(au) cyffredin ag Uned 
2, yw darparu corff o 
wybodaeth ystyrlon a fydd yn 
galluogi myfyrwyr i ddatblygu 
dealltwriaeth o’r ystod o 
weithgareddau sy’n hanfodol i 
ddatblygu’r broses o gyflwyno a 
chyfleu gweithgaredd y 
cyfryngau. 

Dylid annog myfyrwyr i 
ddatblygu lefelau priodol o 
sgiliau a dulliau personol i’w 
galluogi i fynegi eu profiadau a’u 
syniadau yn hyderus. Dylai 
cynnwys yr uned hon gael ei 
gyflwyno fel rhan o brosiect 
stiwdio neu weithdy sy’n 
galluogi myfyrwyr i flasu 
gweithgareddau amrywiol sy’n 
cyflwyno elfennau sylfaenol y 
cyfryngau sain, gweledol a 
rhyngweithiol. 

Hefyd, dylai’r project archwilio’r 
berthynas rhwng y syniadau a’r 
prosesau technegol sy’n sylfaen 
i gynhyrchu creadigol, a 
meithrin dealltwriaeth o 
bwysigrwydd cydweithio wrth 
ddatblygu gweithgareddau 
cynhyrchu a thechnoleg yn y 
cyfryngau creadigol. 

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
uchelgeisiol a bod â meddwl 
agored wrth archwilio a 
gwerthuso elfennau a 
phrosesau gwahanol. 
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Deilliannau dysgu

Bydd y myfyriwr yn: 

1.  Deall prosesau a sgiliau 
cynhyrchu amrywiol wrth 
ddatblygu a chyflwyno 
gweithgaredd yn y 
cyfryngau creadigol.

 

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

Nod yr uned: Cyflwyno myfyrwyr i’r prosesau cynhyrchu 
a’r sgiliau technegol sy’n cael eu defnyddio yn y cyfryngau 
creadigol, eu nodweddion penodol a’r sgiliau cysylltiedig 
sydd eu hangen i gefnogi cynhyrchu creadigol.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1  Dewis a chymharu, trwy 
ddefnydd arbrofol, 
prosesau cynhyrchu 
amrywiol i gefnogi 
gweithgaredd yn y 
cyfryngau creadigol. 

1.2  Arddangos y defnydd o 
brosesau a sgiliau 
cynhyrchu i effeithio ar 
ganlyniadau gweithgaredd 
yn y cyfryngau creadigol.

1.3  Asesu effeithiolrwydd 
prosesau a sgiliau a 
ddewiswyd ym maes 
cynhyrchu creadigol.

Uned 2
Cyflwyniad i ddulliau 
cynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol

U
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Fel rhan o weithgareddau 
ymarferol yr uned hon, bydd 
angen i fyfyrwyr nodi a deall 
elfennau amrywiol sy’n hanfodol 
i gynhyrchu a thechnoleg yn 
y cyfryngau creadigol. Dylid 
annog myfyrwyr i gydweithio ac 
asesu eu perfformiad eu hunain 
a pherfformiad pobl eraill. 

Gallai gweithgareddau amrywiol 
gynnwys:
 
  Cyflwyniad i’r prosesau 

technegol ar gyfer cyflwyno 
syniadau

  Archwilio prosesau gwahanol 
sy’n cael eu defnyddio 
ym maes cynhyrchu yn y 
cyfryngau sain, gweledol a 
rhyngweithiol

  Ymarferion sy’n datblygu 
defnydd o’r dychymyg wrth 
ddehongli a chyfleu syniadau

  Cyflwyniad i’r ystod o rolau a 
chyfleoedd yn y diwydiannau 
creadigol a’r cyfryngau

  Cyflwyniad i feddalwedd, 
codio a thechnoleg ddigidol.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
dull cyflwyno sy’n helpu i 
ddatblygu eu myfyrwyr penodol. 
Dylid ystyried amcanion a 
dyheadau myfyrwyr o bob 
math, gan gynnwys y rhai ag 
anghenion arbennig dynodedig, 
a darparu mecanweithiau 
cymorth priodol. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned hon ei hasesu a’i 
dilysu’n fewnol trwy ddefnyddio 
portffolios tystiolaeth y 
myfyrwyr, a bydd UAL Awarding 
Body yn gweithredu fel dilysydd 
sicrwydd ansawdd allanol.  
Dylid asesu myfyrwyr yn unigol 
yn ystod cyflwyniad grŵp. Dylid 
cyfuno’r gweithgareddau asesu 
ar gyfer yr uned hon â’r rhai ar 
gyfer Uned 1.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai gynnwys 
dyddiaduron personol, blogiau, 
llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a datganiadau 
perfformiad gan dystion. Nid 
rhestr gyflawn mo hon.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Dylai canolfannau fod â’r 
adnoddau ffisegol i gyflwyno’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
â’r cyfarpar priodol, cyfleusterau 
TG addas a mynediad i 
ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.
 
Dylai canolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol dynodedig a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol mewn meysydd 
mwy arbenigol.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Nod yr uned hon, a ddylai 
gael ei chysylltu’n ffurfiol 
trwy aseiniad(au) cyffredin 
ag Uned 1, yw darparu corff 
o wybodaeth ystyrlon a 
fydd yn galluogi myfyrwyr i 
ddatblygu dealltwriaeth o’r 
ystod o brosesau technegol 
sy’n hanfodol i ddatblygu’r 
broses o gyflwyno a chyfleu 
gweithgaredd y cyfryngau. 

Dylid annog myfyrwyr i 
ddatblygu lefelau priodol o 
sgiliau a gwybodaeth dechnegol 
bersonol i’w galluogi i fynegi 
eu profiadau a’u syniadau yn 
hyderus. Dylai cynnwys yr uned 
hon gael ei gyflwyno fel rhan o 
brosiect stiwdio neu weithdy 
sy’n galluogi myfyrwyr i flasu 
gweithgareddau amrywiol sy’n 
cyflwyno elfennau sylfaenol 
cynhyrchu ar gyfer y cyfryngau 
sain, gweledol a rhyngweithiol.

Hefyd, dylai’r prosiect 
archwilio’r prosesau technegol 
sy’n sylfaen i gynhyrchu 
creadigol, a meithrin 
dealltwriaeth o bwysigrwydd 
cydweithio wrth ddatblygu 
gweithgareddau cynhyrchu 
a thechnoleg yn y cyfryngau 
creadigol. 

Dylid annog myfyrwyr i 
fod yn uchelgeisiol a bod â 
meddwl agored wrth archwilio 
a gwerthuso elfennau a 
phrosesau gwahanol. 
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Lefel: 2   
ODA: 60         CAU: 90          Credydau: 9

Nod yr uned: Datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o anghen-
ion cynulleidfaoedd amrywiol ac archwilio dulliau o 
gyflwyno eu syniadau yn effeithiol. Bydd angen i fyfyrwyr 
arddangos dealltwriaeth o’r gynulleidfa ar gyfer eu 
syniadau, a’r sgiliau a’r priodweddau penodol sydd eu 
hangen i gyflwyno’r syniadau hynny yn effeithiol.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1  Defnyddio ymchwil i ddeall 
cynulleidfaoedd ar gyfer 
ystod o weithgareddau’r 
cyfryngau. 

1.2  Dewis a chymharu ystod o 
ddulliau a sgiliau cyfath-
rebu ar gyfer gwaith 
cynhyrchu creadigol. 

2.1  Defnyddio prosesau a 
sgiliau’r cyfryngau i 
effeithio ar ganlyniadau yng 
ngweithgareddau’r 
cyfryngau. 

2.2  Asesu effeithiolrwydd 
dulliau a sgiliau a 
ddewiswyd wrth gyfathrebu 
â chynulleidfa.

Deilliannau dysgu

Bydd y myfyriwr yn: 

1.  Deall y gynulleidfa ar gyfer 
ystod o weithgareddau 
cynhyrchu yn y cyfryngau 
creadigol. 
 
 
 
 
 

2.  Gallu defnyddio 
gwybodaeth a sgiliau ar 
gyfer gwaith cynhyrchu 
creadigol.

Uned 3

Deall cynulleidfa 
wrth gynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol 

U
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Gallai gweithgareddau amrywiol 
gynnwys:
 
  Archwilio ystod o ddulliau 

cyfathrebu
  Defnyddio arwyddion, 

symbolau a naratifau i 
gyflwyno syniadau

  Defnyddio holiaduron ar 
gyfer gwerthuso meintiol ac 
ansoddol 

  Cyflwyno cynnig a bwrdd 
darlunio sy’n dangos pob 
cam o’r broses 

  Trafod y berthynas rhwng y 
cynnyrch a’r gynulleidfa

  Ymarferion sy’n datblygu 
defnydd o’r dychymyg wrth 
ddehongli a chyflwyno 
syniadau

  Cyflwyniad i’r ystod o rolau 
a chyfleoedd sydd ar gael 
oddi mewn i ddiwydiannau’r 
cyfryngau creadigol.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
dull cyflwyno sy’n helpu i 
ddatblygu eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried 
amcanion a dyheadau myfyrwyr 
o bob math, gan gynnwys y rhai 
ag anghenion arbennig 
dynodedig, a darparu 
mecanweithiau cymorth priodol. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned hon ei hasesu a’i 
dilysu’n fewnol trwy ddefnyddio 
portffolios tystiolaeth y 
myfyrwyr, a bydd UAL Awarding 
Body yn gweithredu fel dilysydd 
sicrwydd ansawdd allanol. Dylid 
asesu myfyrwyr yn unigol yn 
ystod cyflwyniad grŵp neu dîm.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai gynnwys 
dyddiaduron personol, blogiau, 
llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a datganiadau 
perfformiad gan dystion. Nid 
rhestr gyflawn mo hon.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Dylai canolfannau fod â’r 
adnoddau ffisegol i gyflwyno’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
â’r cyfarpar priodol, cyfleus-
terau TG addas a mynediad i 
ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.
 
Dylai canolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol dynodedig a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol mewn meysydd 
mwy arbenigol.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae modd cysylltu’r uned hon 
ag Unedau 4, 5, 6 a 7, neu 
ei chyflwyno ar yr un pryd â 
nhw. Nod yr uned yw darparu 
dealltwriaeth o anghenion 
cynulleidfaoedd amrywiol a 
galluogi myfyrwyr i archwilio 
dulliau o gyflwyno eu syniadau’n 
effeithiol. 

Hefyd, gellir cyflwyno cynnwys 
yr uned hon fel rhan o aseiniad 
stiwdio neu ymchwil fyw, 
gyda’r nod o annog myfyrwyr 
i archwilio mathau a dulliau 
cyfathrebu sy’n addas i 
gynulleidfaoedd amrywiol. 

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
uchelgeisiol a bod â meddwl 
agored wrth archwilio, cofnodi 
a chyflwyno syniadau mewn 
amrywiaeth o fformatau a chyd-
destunau. Dylid annog myfyrwyr 
i werthuso ystod o ddulliau 
a chydnabod rôl hanfodol 
gwybodaeth am y gynulleidfa 
a chyfathrebu da i gefnogi 
gweithgareddau cynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol. 
 

U
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Lefel: 2   
ODA: 60          CAU: 90         Credydau: 9

Nod yr uned: Rhoi cyfle i’r myfyrwyr ymchwilio i hanes a 
chyd-destun diwydiant y cyfryngau creadigol a datblygu 
eu hymwybyddiaeth o bwysigrwydd ymchwil gyd- 
destunol i lywio gwaith cynhyrchu creadigol.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1  Ymchwilio a chofnodi 
gwybodaeth ar gyfer ystod 
o weithgareddau cynhyrchu 
yn y cyfryngau creadigol. 
 

2.1  Defnyddio gwybodaeth 
gyd-destunol i lywio a 
datblygu syniadau ar gyfer 
gwaith cynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol. 

2.2  Asesu effeithiolrwydd 
ymwybyddiaeth gyd- 
destunol er mwyn cefnogi 
gweithgarwch cynhyrchu 
yn y cyfryngau creadigol.

Deilliannau dysgu

Bydd y myfyriwr yn: 

1.  Deall ymchwil gyd-
destunol ar gyfer gwaith 
cynhyrchu yn y cyfryngau 
creadigol. 
 

2. Gallu defnyddio ymchwil  
 at ddibenion cynhyrchu yn  
 y cyfryngau creadigol.

Uned 4
Ymchwil gyd-destunol 
ar gyfer cynhyrchu yn 
y cyfryngau creadigol 

U
nedau a 
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ys 
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Gallai gweithgareddau amrywiol 
gynnwys:

  Archwilio dulliau gwahanol 
o gofnodi ymchwil 
gyd-destunol

 Darlithoedd, seminarau a   
 thrafodaethau 
  Ymweliadau â’r diwydiant
  Ysgrifennu estynedig a 

chyflwyniadau
  Adolygu a beirniadu 

dylanwadau hanesyddol ac 
arferion cyfoes

  Astudiaethau achos yn 
ymwneud ag ymarferwyr 
amrywiol yn y cyfryngau 
creadigol 

  Cyflwyniad i effaith 
dylanwadau gwleidyddol, 
economaidd, cymdeithasol a 
thechnolegol wrth ddatblygu 
diwydiant y cyfryngau 
creadigol 

  Ymchwilio i faterion moesegol 
oddi mewn i ddiwydiant y 
cyfryngau creadigol.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
dull cyflwyno sy’n helpu i 
ddatblygu eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried 
amcanion a dyheadau myfyrwyr 
o bob math, gan gynnwys y rhai 
ag anghenion arbennig 
dynodedig, a darparu 
mecanweithiau cymorth priodol. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned hon ei hasesu a’i 
dilysu’n fewnol trwy ddefnyddio 
portffolios tystiolaeth y 
myfyrwyr, a bydd UAL Awarding 
Body yn gweithredu fel dilysydd 
sicrwydd ansawdd allanol. Dylid 
asesu myfyrwyr yn unigol yn 
ystod cyflwyniad grŵp neu dîm.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai gynnwys 
dyddiaduron personol, blogiau, 
llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, ysgrifennu 
estynedig, recordiadau a 
datganiadau perfformiad gan 
dystion. Nid rhestr gyflawn mo 
hon.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Dylai canolfannau fod â’r 
adnoddau ffisegol i gyflwyno’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
â’r cyfarpar priodol, cyfleusterau 
TG addas a mynediad i 
ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.
 
Dylai canolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol dynodedig a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol mewn meysydd 
mwy arbenigol.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae modd cysylltu’r uned hon 
ag Unedau 3, 5, 6 a 7, neu ei 
chyflwyno ar yr un pryd â nhw. 
Nod yr uned yw darparu 
dealltwriaeth o bwysigrwydd 
ymchwil gyd-destunol i lywio 
syniadau ac ymarfer.

Gellir cyflwyno cynnwys yr uned 
hon fel rhan o aseiniad stiwdio 
neu gyfres o aseiniadau 
ymchwil sydd â’r nod o annog 
myfyrwyr i archwilio cyd-destun 
lleoliad gwaith cynhyrchu ar 
gyfer y cyfryngau creadigol. 
Dylai myfyrwyr ddeall a 
datblygu dulliau cyfathrebu sy’n 
addas ar gyfer cynulleidfaoedd 
amrywiol. 

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
uchelgeisiol a bod â meddwl 
agored wrth archwilio 
ffynonellau gwybodaeth 
amrywiol. Hefyd, dylid eu 
hannog i nodi’r berthynas 
addysgiadol rhwng astudio 
cyd-destun, eu gweithgareddau 
eu hunain a gweithgareddau eu 
cymheiriaid. 

U
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Lefel: 2   
ODA: 60          CAU: 90         Credydau: 9

Nod yr uned: Galluogi myfyrwyr i gyfuno a defnyddio’r 
hyn a ddysgwyd yn yr unedau blaenorol, a darparu 
cyflwyniad i’r sgiliau a’r priodweddau penodol sydd eu 
hangen ar gyfer cynhyrchu creadigol a thechnoleg yn y 
cyfryngau sain.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1  Defnyddio ystod o sgiliau i 
lywio a datblygu syniadau 
ar gyfer cynhyrchu 
creadigol. 

1.2  Asesu effeithiolrwydd 
sgiliau technoleg i ddatrys 
problem cynhyrchu sain. 
 

2.1  Defnyddio ymwybyddiaeth 
gyd-destunol i helpu i 
ddatblygu syniadau ym 
maes cynhyrchu sain. 

3.1  Defnyddio dulliau a sgiliau 
cyfryngau creadigol ym 
maes cynhyrchu sain. 

3.2  Asesu effeithiolrwydd 
dulliau a sgiliau a 
ddewiswyd er mwyn 
cyflwyno syniadau.

Deilliannau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.  Gallu defnyddio sgiliau 
technoleg sain ar gyfer 
gwaith cynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol. 
 
 
 
 
 

2.  Gallu defnyddio ymwyb-
yddiaeth gyd-destunol ym 
maes cynhyrchu a 
thechnoleg sain. 

3.  Gallu defnyddio dulliau a 
sgiliau cyfryngau 
creadigol i gynhyrchu a 
chyflwyno prosiect sain.

Uned 5
Archwilio cynhyrchu 
a thechnoleg sain

U
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Gallai gweithgareddau amrywiol 
gynnwys:

 Defnyddio effeithiau sain i  
 gyflwyno syniadau a naratifau
 Sain ar gyfer cynyrchiadau  

 byw neu gynyrchiadau wedi’u  
 recordio
 Trafod y berthynas rhwng   

 y cynnyrch a’r gynulleidfa
 Ymarferion sy’n datblygu        

 defnydd o’r dychymyg wrth  
 ddehongli a chyflwyno   
 syniadau
 Cyflwyniad i’r ystod o rolau  

 a chyfleoedd oddi mewn   
 i ddiwydiannau’r cyfryngau  
 creadigol.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
dull cyflwyno sy’n helpu i 
ddatblygu eu myfyrwyr 
penodol. Mae angen ystyried 
amcanion a dyheadau myfyrwyr 
o bob math, gan gynnwys y rhai 
ag anghenion cymorth 
dynodedig, gan sicrhau bod 
mecanweithiau cymorth priodol 
ar waith.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned hon ei hasesu a’i 
dilysu’n fewnol trwy ddefnyddio 
portffolios tystiolaeth y 
myfyrwyr, a bydd UAL Awarding 
Body yn gweithredu fel dilysydd 
sicrwydd ansawdd allanol. Dylid 
asesu myfyrwyr yn unigol yn 
ystod cyflwyniad grŵp neu dîm. 
Gellir cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â 
gweithgareddau asesu Unedau 
6 a 7.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai gynnwys 
dyddiaduron personol, blogiau, 
llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, traciau sain, 
recordiadau digidol neu analog 
a datganiadau perfformiad gan 
dystion. Nid rhestr gyflawn mo 
hon.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Dylai canolfannau fod â’r 
adnoddau ffisegol i gyflwyno’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
â’r cyfarpar priodol, cyfleusterau 
TG addas a mynediad i 
ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.
 
Dylai canolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol dynodedig a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol mewn meysydd 
mwy arbenigol.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Dylid cyflwyno cynnwys yr uned 
hon fel rhan o aseiniad stiwdio 
er mwyn cryfhau hyder a 
chynefindra’r myfyrwyr a 
datblygu sgiliau priodol i’w 
helpu i wireddu eu syniadau. 
Mae angen darparu cyfleoedd 
i’r myfyrwyr fynegi eu syniadau 
mewn perthynas â’r 
gweithgaredd. Gellir cyflwyno 
cynnwys yr uned hon trwy 
aseiniadau sy’n cysylltu Unedau 
5, 6 a 7 ac sy’n cynnwys gwaith 
tîm.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
uchelgeisiol a bod â meddwl 
agored wrth archwilio a 
gwerthuso ystod o elfennau a 
phrosesau.

Fel rhan o weithgarwch 
ymarferol yr uned hon, bydd 
angen i fyfyrwyr nodi a deall 
ystod o elfennau sy’n hanfodol i 
gynhyrchu a thechnoleg sain, 
a’u defnyddio mewn ffordd 
fedrus a phriodol er mwyn 
cyflwyno eu syniadau yn 
llwyddiannus. Yn yr uned hon, 
bydd angen i fyfyrwyr 
ymgymryd â gwaith ymchwil, 
datblygu syniadau, a defnyddio 
ystod o sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth yng nghyd-destun 
cynhyrchu sain, ynghyd â 
dangos y gallu i asesu eu gwaith 
eu hunain.

Gellir annog myfyrwyr i 
gydweithio ac asesu eu 
perfformiad eu hunain a 
pherfformiad pobl eraill.
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Lefel: 2   
ODA: 60          CAU: 90         Credydau: 9

Nod yr uned: Galluogi myfyrwyr i gyfuno a defnyddio’r 
hyn a ddysgwyd yn yr unedau blaenorol, a darparu 
cyflwyniad i’r sgiliau a’r priodweddau penodol sydd eu 
hangen ar gyfer cynhyrchu creadigol a thechnoleg yn y 
cyfryngau gweledol.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Defnyddio ystod o sgiliau i 
lywio a datblygu syniadau 
ar gyfer cynhyrchu 
creadigol. 

1.2  Asesu effeithiolrwydd 
sgiliau technoleg i ddatrys 
problem cynhyrchu 
gweledol. 

2.1  Defnyddio ymwybyddiaeth 
gyd-destunol i helpu i 
ddatblygu syniadau ym 
maes cynhyrchu gweledol. 

3.1  Defnyddio dulliau a sgiliau 
cyfryngau creadigol ym 
maes cynhyrchu gweledol. 

3.2  Asesu effeithiolrwydd 
dulliau a sgiliau a 
ddewiswyd er mwyn 
cyflwyno syniadau.

Deilliannau dysgu

Bydd y myfyriwr yn: 

1. Gallu defnyddio sgiliau  
 technoleg weledol ar gyfer  
 gwaith cynhyrchu yn y   
 cyfryngau creadigol. 
 
 
 
 
 

2.  Gallu defnyddio ymwyb-
yddiaeth gyd-destunol ym 
maes cynhyrchu a 
thechnoleg weledol. 

3.  Gallu defnyddio dulliau a 
sgiliau cyfryngau 
creadigol i gynhyrchu a 
chyflwyno prosiect 
gweledol.

Uned 6
Archwilio cynhyrchu 
a thechnoleg weledol

U
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Gallai gweithgareddau amrywiol 
gynnwys:

  Defnyddio effeithiau gweledol 
i gyflwyno syniadau a 
naratifau

  Archwilio dulliau cyfryngau a 
thechnoleg seiliedig ar lensys

  Archwilio dulliau animeiddio a 
ffilm 

  Trafod y berthynas rhwng y 
cynnyrch a’r gynulleidfa

  Ymarferion sy’n datblygu 
defnydd o’r dychymyg wrth 
ddehongli a chyflwyno 
syniadau

  Cyflwyniad i’r ystod o rolau 
a chyfleoedd oddi mewn i 
ddiwydiannau’r cyfryngau 
creadigol.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
dull cyflwyno sy’n helpu i 
ddatblygu eu myfyrwyr 
penodol. Mae angen ystyried 
amcanion a dyheadau myfyrwyr 
o bob math, gan gynnwys y rhai 
ag anghenion cymorth 
dynodedig, gan sicrhau bod 
mecanweithiau cymorth priodol 
ar waith.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned hon ei hasesu a’i 
dilysu’n fewnol trwy ddefnyddio 
portffolios tystiolaeth y 
myfyrwyr, a bydd UAL Awarding 
Body yn gweithredu fel dilysydd 
sicrwydd ansawdd allanol. Dylid 
asesu myfyrwyr yn unigol yn 
ystod cyflwyniad grŵp neu dîm. 
Gellir cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â 
gweithgareddau asesu Unedau 
5 a 7.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai gynnwys 
dyddiaduron personol, blogiau, 
llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, traciau sain, 
recordiadau digidol neu analog 
a datganiadau perfformiad gan 
dystion. Nid rhestr gyflawn mo 
hon.

Dylid annog myfyrwyr i 
ddatblygu’r dystiolaeth fwyaf 
priodol i ddangos eu bod wedi 
cyflawni deilliannau dysgu’r 
uned a bodloni’r meini prawf 
asesu.
 
Gwybodaeth ychwanegol 
Dylai canolfannau fod â’r 
adnoddau ffisegol i gyflwyno’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
â’r cyfarpar priodol, cyfleusterau 
TG addas a mynediad i 
ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.
 
Dylai canolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol dynodedig a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol mewn meysydd 
mwy arbenigol.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu  
Dylid cyflwyno cynnwys yr uned 
hon fel rhan o aseiniad stiwdio 
er mwyn cryfhau hyder a 
chynefindra’r myfyrwyr â’r maes 
pwnc a datblygu sgiliau priodol 
i’w helpu i wireddu eu syniadau. 
Mae angen darparu cyfleoedd 
i’r myfyrwyr fynegi eu syniadau 
mewn perthynas â’r 
gweithgaredd. Gellir cyflwyno 
cynnwys yr uned hon trwy 
aseiniadau sy’n cysylltu Unedau 
5, 6 a 7 ac sy’n cynnwys gwaith 
tîm.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
uchelgeisiol a bod â meddwl 
agored wrth archwilio a 
gwerthuso ystod o elfennau a 
phrosesau.

Fel rhan o weithgarwch 
ymarferol yr uned hon, bydd 
angen i fyfyrwyr nodi a deall 
ystod o elfennau sy’n hanfodol i 
gynhyrchu a thechnoleg 
weledol, a’u defnyddio mewn 
ffordd fedrus a phriodol er 
mwyn cyflwyno eu syniadau yn 
llwyddiannus. Yn yr uned hon, 
bydd angen i fyfyrwyr 
ymgymryd â gwaith ymchwil, 
datblygu syniadau, a defnyddio 
ystod o sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth yng nghyd-destun 
cynhyrchu gweledol, ynghyd â 
dangos y gallu i asesu eu gwaith 
eu hunain.

Gellir annog myfyrwyr i 
gydweithio ac asesu eu 
perfformiad eu hunain a 
pherfformiad pobl eraill.
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Lefel: 2   
ODA: 60         CAU: 90          Credydau: 9

Nod yr uned: Galluogi myfyrwyr i gyfuno a defnyddio’r 
hyn a ddysgwyd yn yr unedau blaenorol, a darparu 
cyflwyniad i’r sgiliau a’r priodweddau penodol sydd eu 
hangen ar gyfer cynhyrchu creadigol a thechnoleg yn y 
cyfryngau rhyngweithiol.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1  Defnyddio ystod o sgiliau i 
lywio a datblygu syniadau 
ar gyfer cynhyrchu yn y 
cyfryngau rhyngweithiol. 

1.2  Asesu effeithiolrwydd 
sgiliau technoleg i ddatrys 
problem gynhyrchu yn y 
cyfryngau rhyngweithiol. 

2.1  Defnyddio ymwybyddiaeth 
gyd-destunol i helpu i 
ddatblygu syniadau ar 
gyfer cynhyrchu yn y 
cyfryngau rhyngweithiol. 

3.1  Defnyddio dulliau a sgiliau 
cyfryngau creadigol ym 
maes cynhyrchu yn y 
cyfryngau rhyngweithiol. 

3.2  Asesu effeithiolrwydd 
dulliau a sgiliau a 
ddewiswyd er mwyn 
cyfathrebu syniadau.

Deilliannau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1. Gallu defnyddio sgiliau  
 technoleg at ddibenion  
 cynhyrchu yn y cyfryngau  
 rhyngweithiol. 
 
 
 
 
 

2.  Gallu defnyddio ymwyb-
yddiaeth gyd-destunol ym 
maes cynhyrchu a 
thechnoleg yn y cyfryngau 
rhyngweithiol. 

3.  Gallu defnyddio dulliau a 
sgiliau cyfryngau 
creadigol i gynhyrchu a 
chyflwyno prosiect ar 
gyfer y cyfryngau 
rhyngweithiol.

Uned 7
Archwilio cynhyrchu 
a thechnoleg 
yn y cyfryngau 
rhyngweithiol

U
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Gallai gweithgareddau amrywiol 
gynnwys:

  Defnyddio effeithiau’r 
cyfryngau rhyngweithiol i 
gyflwyno syniadau a naratifau

 Archwilio dulliau a thechnoleg  
 y cyfryngau rhyngweithiol
 Archwilio gwaith dylunio   

 gemau ac animeiddio
 Archwilio cymwysiadau ar  

 gyfer platfformau amlgyfrwng   
 Trafod y berthynas rhwng y  

 cynnyrch a’r gynulleidfa
 Ymarferion sy’n datblygu   

 defnydd o’r dychymyg wrth  
 ddehongli a chyflwyno   
 syniadau 
 Cyflwyniad i’r ystod o rolau  

 a chyfleoedd oddi mewn   
 i ddiwydiannau’r cyfryngau  
 creadigol.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
dull cyflwyno sy’n helpu i 
ddatblygu eu myfyrwyr 
penodol. Mae angen ystyried 
amcanion a dyheadau myfyrwyr 
o bob math, gan gynnwys y rhai 
ag anghenion cymorth 
dynodedig, gan sicrhau bod 
mecanweithiau cymorth priodol 
ar waith.
 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned hon ei hasesu a’i 
dilysu’n fewnol trwy ddefnyddio 
portffolios tystiolaeth y 
myfyrwyr, a bydd UAL Awarding 
Body yn gweithredu fel dilysydd 
sicrwydd ansawdd allanol. Dylid 
asesu myfyrwyr yn unigol yn 
ystod cyflwyniad grŵp neu dîm. 
Gellir cyfuno gweithgareddau 
asesu’r uned hon â 
gweithgareddau asesu Unedau 
5 a 6.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai gynnwys 
dyddiaduron personol, blogiau, 
llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, dylunio 
gemau, apiau ac animeiddio, 
recordiadau digidol a 
datganiadau perfformiad gan 
dystion. Nid rhestr gyflawn mo 
hon.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Dylai canolfannau fod â’r 
adnoddau ffisegol i gyflwyno’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
â’r cyfarpar priodol, cyfleusterau 
TG addas a mynediad i 
ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.
 
Dylai canolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol dynodedig a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol mewn meysydd 
mwy arbenigol.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Dylid cyflwyno cynnwys yr uned 
hon fel rhan o aseiniad stiwdio 
er mwyn cryfhau hyder a 
chynefindra’r myfyrwyr â’r maes 
pwnc a datblygu sgiliau priodol 
i’w helpu i wireddu eu syniadau. 
Mae angen darparu cyfleoedd 
i’r myfyrwyr fynegi eu syniadau 
mewn perthynas â’r 
gweithgaredd. Gellir cyflwyno 
cynnwys yr uned hon trwy 
aseiniadau sy’n cysylltu Unedau 
5, 6 a 7 ac sy’n cynnwys gwaith 
tîm.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
uchelgeisiol a bod â meddwl 
agored wrth archwilio a 
gwerthuso ystod o elfennau a 
phrosesau.

Fel rhan o weithgarwch 
ymarferol yr uned hon, bydd 
angen i fyfyrwyr nodi a deall 
ystod o elfennau sy’n hanfodol i 
gynhyrchu a thechnoleg yn y 
cyfryngau rhyngweithiol, a’u 
defnyddio mewn ffordd fedrus a 
phriodol er mwyn cyflwyno eu 
syniadau yn llwyddiannus. 
Yn yr uned hon, bydd angen i 
fyfyrwyr ymgymryd â gwaith 
ymchwil, datblygu syniadau, a 
defnyddio ystod o sgiliau, 
gwybodaeth a dealltwriaeth yng 
nghyd-destun cynhyrchu ar 
gyfer y cyfryngau rhyngweithiol, 
ynghyd â dangos y gallu i asesu 
eu gwaith eu hunain.

Gellir annog myfyrwyr i 
gydweithio ac asesu eu 
perfformiad eu hunain a 
pherfformiad pobl eraill.
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Lefel: 2   
ODA: 120       CAU: 290      Credydau: 29

Nod yr uned: Galluogi myfyrwyr i ddefnyddio’r 
wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a ddatblygwyd yn 
yr unedau blaenorol a’u defnyddio i gynhyrchu a 
chyflwyno prosiect personol yn y cyfryngau creadigol.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1  Nodi a chynllunio prosiect 
yn y cyfryngau creadigol. 

1.2  Datblygu prosiect yn y 
cyfryngau creadigol yn 
unol â pharamedrau ac 
amserlen y cytunwyd 
arnynt. 

2.1  Nodi ffynonellau ymchwil 
priodol. 

2.2  Defnyddio gwaith ymchwil i 
ddatblygu syniadau i 
gefnogi prosiect yn y 
cyfryngau creadigol. 

2.3  Asesu gwerth ac effeithiol-
rwydd deunydd ymchwil 
wrth ddatblygu syniadau ar 
gyfer prosiect yn y 
cyfryngau creadigol. 

3.1  Defnyddio dulliau’r 
cyfryngau a sgiliau 
technoleg i gynhyrchu 
prosiect yn y cyfryngau 
creadigol. 

3.2  Nodi a defnyddio dulliau  
 cyflwyno priodol ar gyfer  
 prosiect  yn y cyfryngau  
 creadigol. 

4.1  Asesu prosiect yn y 
cyfryngau creadigol yn 
erbyn paramedrau ac 
amserlen a nodwyd.

Deilliannau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1. Gallu nodi, cynllunio a   
 datblygu prosiect yn y   
 cyfryngau creadigol. 
 
 
 
 
 

2. Gallu casglu a defnyddio  
 ymchwil ar gyfer prosiect  
 yn y cyfryngau creadigol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gallu defnyddio dulliau,  
 prosesau a sgiliau   
 technoleg y cyfryngau i  
 gynhyrchu a chyflwyno  
 prosiect yn y cyfryngau  
 creadigol. 
 
 
 
 
 

4. Gallu asesu effeithiol-  
 rwydd cynhyrchiad yn y  
 cyfryngau creadigol.

Uned 8
Prosiect a chyflwyniad 
personol ym maes 
cynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol 
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staff proffesiynol wrth nodi, 
archwilio ac asesu eu syniadau. 

Mae’r uned yn gyfle delfrydol i 
fyfyrwyr ymestyn a datblygu 
defnydd o ddyddiadur myfyriol 
personol i gofnodi eu syniadau 
a’u canfyddiadau wrth 
ddatblygu, creu a gwerthuso’r 
prosiect. Dylid annog myfyrwyr 
i nodi’r angen iddynt fod yn 
ymarferol o safbwynt nodau, 
adnoddau perthnasol a rheoli 
amser, waeth beth yw eu 
methodoleg waith. Hefyd, bydd 
angen iddynt nodi’r angen i 
ddatblygu ateb creadigol a 
llawn dychymyg wrth greu 
prosiect personol.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
dull cyflwyno sy’n cefnogi 
anghenion a dyheadau eu 
myfyrwyr penodol. Mae angen 
ystyried amcanion a dyheadau 
myfyrwyr o bob math, gan 
gynnwys y rhai ag anghenion 
cymorth dynodedig, gan 
sicrhau bod mecanweithiau 
cymorth priodol ar waith.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni’n fewnol ac yn allanol 
trwy ddefnyddio portffolio o 
dystiolaeth yn erbyn deilliannau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Dylid asesu myfyrwyr yn unigol 
yn ystod cyflwyniad grŵp.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai gynnwys 
dyddiaduron myfyriol personol, 
llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, cynhyrchion 
cyfryngau sain, gweledol a 
rhyngweithiol, recordiadau 
digidol a blogiau. Nid rhestr 
gyflawn mo hon.

Dylai myfyrwyr ddeall bod y 
broses cyn bwysiced â’r 
deilliant, a dylid eu hannog i  
ddatblygu’r dystiolaeth fwyaf 
priodol i ddangos eu bod wedi 
cyflawni deilliannau dysgu’r 
uned a bodloni’r meini prawf 
asesu. 

Gwybodaeth ychwanegol 
Dylai canolfannau fod â’r 
adnoddau ffisegol i gyflwyno’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
â’r cyfarpar priodol, cyfleusterau 
TG addas a mynediad i 
ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.
 
Dylai canolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol dynodedig a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol mewn meysydd 
mwy arbenigol.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Fel uned gyfunol y cymhwyster, 
bydd yr uned hon yn gyfle i 
fyfyrwyr arddangos y sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
ddatblygwyd ganddynt yn ystod 
y cwrs, a derbyn rhagor o 
gyfrifoldeb am reoli aseiniad.

Bydd y myfyrwyr yn datblygu 
prosiect mewn maes sydd o 
ddiddordeb personol iddynt, i’w 
ddefnyddio o bosibl fel rhan o 
bortffolio neu gyflwyniad i 
gefnogi cais am astudiaeth 
bellach neu swydd. Bydd yr 
uned yn hyrwyddo deialog 
bersonol o safbwynt uchelgais, 
dewisiadau a chyfleoedd yn y 
dyfodol, ac yn galluogi 
myfyrwyr i arddangos y sgiliau 
proffesiynol a galwedigaethol 
sydd eu hangen i ddatblygu yn y 
ddisgyblaeth o’u dewis. Caiff yr 
uned hon ei graddio. 

Dylai myfyrwyr arddangos elfen 
o annibyniaeth wrth baratoi, 
cynllunio, trefnu a chwblhau eu 
prosiect personol. Dylai’r 
canolfannau sy’n cyflwyno’r 
uned ddylunio aseiniad 
cyffredinol sy’n cynnwys y 
nodweddion dysgu gofynnol i 
sicrhau bod myfyrwyr yn gallu 
bodloni meini prawf yr asesiad, 
gan roi rhywfaint o ryddid o ran 
dewis gweithgaredd penodol.

Dylai canolfannau sicrhau bod 
myfyrwyr yn derbyn cymorth 
priodol i nodi eu hamcanion yn 
glir oddi mewn i baramedrau’r 
aseiniad cyffredinol wrth 
ddechrau datblygu’r prosiect.
 
Rhagwelir y bydd myfyrwyr yn 
nodi pwysigrwydd deialog a 
chyfathrebu â’u cyfoedion a 
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Lefel: 3   
ODA: 120       CAU: 290      Credydau: 29

Nod yr uned: Ar gyfer yr uned hon, bydd angen i fyfyrwyr 
fynd ati’n effeithiol i drefnu a defnyddio’r wybodaeth, y 
ddealltwriaeth a’r sgiliau a ddatblygwyd mewn unedau 
blaenorol. Disgwylir i fyfyrwyr dderbyn rhagor o 
gyfrifoldeb am eu dysgu ac arddangos elfen o 
annibyniaeth wrth reoli, cynhyrchu a chyflwyno prosiect 
yn y cyfryngau creadigol.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Nodi a chynllunio prosiect 
yn annibynnol ar gyfer y 
cyfryngau creadigol. 

1.2  Adolygu a diwygio, yn ôl y 
gofyn, yr adnoddau sydd 
eu hangen i gyflwyno a 
datblygu prosiect yn y 
cyfryngau creadigol. 

1.3  Datblygu prosiect yn y 
cyfryngau creadigol sy’n 
bodloni gofynion dynod-
edig yn unol â pharamed-
rau ac amserlen y 
cytunwyd arnynt. 

2.1  Cymharu ffynonellau 
ymchwil priodol mewn 
ffordd feirniadol. 

2.2  Trefnu a defnyddio 
gweithgarwch ymchwil 
mewn ffordd effeithiol er 
mwyn datblygu syniadau i 
gefnogi prosiect yn y 
cyfryngau creadigol. 

2.3  Dadansoddi a gwerthuso  
 effeithiolrwydd deunydd  
 ymchwil wrth ddatblygu  
 syniadau ar gyfer prosiect  
 yn y cyfryngau creadigol.

3.1  Defnyddio ystod o 
ddulliau’r cyfryngau a 
sgiliau technoleg i 
gynhyrchu prosiect yn y 
cyfryngau creadigol sy’n 
bodloni gofynion dynod-
edig.  

3.2  Gwerthuso a defnyddio 
dulliau cyflwyno proffesi-
ynol ar gyfer prosiect yn y 
cyfryngau creadigol. 

4.1  Dadansoddi a gwerthuso 
prosiect yn y cyfryngau 
creadigol yn erbyn 
paramedrau ac amserlen 
ddynodedig. 

4.2  Dadansoddi effeithiol-
rwydd prosiect yn y 
cyfryngau creadigol o ran 
diwallu anghenion 
cynulleidfa.

Deilliannau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1. Gallu nodi, cynllunio a   
 datblygu prosiect yn y   
 cyfryngau creadigol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Gallu casglu a defnyddio 
ymchwil ar gyfer prosiect 
yn y cyfryngau creadigol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Gallu defnyddio dulliau, 
prosesau a sgiliau 
technoleg y cyfryngau i 
gynhyrchu a chyflwyno 
prosiect yn y cyfryngau 
creadigol. 
 
 
 
 
 
 

4. Gallu asesu effeithiol-  
 rwydd cynhyrchiad yn y  
 cyfryngau creadigol.

Uned 9
Prosiect a chyflwyniad 
personol ym maes 
cynhyrchu yn y 
cyfryngau creadigol
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu  
Mae Uned 9 ar Lefel 3 yn gyfle i 
fyfyrwyr arddangos eu gallu i 
drefnu a defnyddio’r ystod o 
sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth a ddatblygwyd yn 
ystod y cwrs. Disgwylir iddynt 
dderbyn rhagor o gyfrifoldeb 
am eu dysgu, a thrwy broses o 
drafod, myfyrio a gwerthuso 
cyson, disgwylir iddynt ymateb 
yn hyderus i gyfleoedd i fynegi 
arbenigedd a chreadigrwydd 
technegol ar lefel unigol.

Fel uned gyfunol y cymhwyster, 
bydd yr uned hon yn gyfle i 
fyfyrwyr arddangos y sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
ddatblygwyd ganddynt yn ystod 
y cwrs, a derbyn rhagor o 
gyfrifoldeb am reoli aseiniad.
Bydd y myfyrwyr yn datblygu 
prosiect mewn maes sydd o 
ddiddordeb personol iddynt, i’w 
ddefnyddio o bosibl fel rhan o 
bortffolio neu gyflwyniad i 
gefnogi cais am astudiaeth 
bellach neu swydd. Bydd yr 
uned yn hyrwyddo deialog 
bersonol o safbwynt uchelgais, 
dewisiadau a chyfleoedd yn y 
dyfodol, ac yn galluogi 
myfyrwyr i arddangos y sgiliau 
proffesiynol a galwedigaethol 
sydd eu hangen i ddatblygu yn y 
ddisgyblaeth o’u dewis. Caiff yr 
uned hon ei graddio. 

Dylai myfyrwyr arddangos 
rhagor o annibyniaeth wrth 
baratoi, cynllunio, trefnu a 
chwblhau eu prosiect personol. 

Dylai’r canolfannau sy’n 
cyflwyno’r uned ddylunio 
aseiniad cyffredinol sy’n 
cynnwys y nodweddion dysgu 
gofynnol i sicrhau bod myfyrwyr 

yn gallu bodloni meini prawf yr 
asesiad, gan roi rhywfaint o 
ryddid o ran dewis 
gweithgaredd penodol.

Dylai canolfannau sicrhau bod 
myfyrwyr yn derbyn cymorth 
priodol i nodi eu hamcanion yn 
glir oddi mewn i baramedrau’r 
aseiniad cyffredinol wrth 
ddatblygu’r prosiect. Rhagwelir 
y bydd myfyrwyr yn nodi 
pwysigrwydd deialog a 
chyfathrebu â’u cyfoedion a 
staff proffesiynol wrth nodi, 
archwilio ac asesu eu syniadau.

Mae’r uned yn gyfle delfrydol i 
fyfyrwyr ymestyn a datblygu 
defnydd o ddyddiadur myfyriol 
personol i gofnodi eu syniadau 
a’u canfyddiadau wrth 
ddatblygu, creu a gwerthuso’r 
prosiect. Dylid annog myfyrwyr 
i nodi’r angen iddynt fod yn 
ymarferol o safbwynt nodau, 
adnoddau perthnasol a rheoli 
amser, waeth beth yw eu 
methodoleg waith. Hefyd, bydd 
angen iddynt nodi’r angen i 
ddatblygu ateb creadigol a 
llawn dychymyg wrth greu 
prosiect personol.

Dylai canolfannau fabwysiadu 
dull cyflwyno sy’n cefnogi 
anghenion a dyheadau eu 
myfyrwyr penodol. Mae angen 
ystyried amcanion a dyheadau 
myfyrwyr o bob math, gan 
gynnwys y rhai ag anghenion 
cymorth dynodedig, gan 
sicrhau bod mecanweithiau 
cymorth priodol ar waith.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni’n fewnol ac yn allanol 
trwy ddefnyddio portffolio o 
dystiolaeth yn erbyn deilliannau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Dylid asesu myfyrwyr yn unigol 
yn ystod cyflwyniad grŵp.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai gynnwys 
dyddiaduron myfyriol personol, 
llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, cynhyrchion 
cyfryngau sain, gweledol a 
rhyngweithiol, recordiadau 
digidol a blogiau. Nid rhestr 
gyflawn mo hon.

Dylai myfyrwyr ddeall bod y 
broses cyn bwysiced â’r 
deilliant, a dylid eu hannog i  
ddatblygu’r dystiolaeth fwyaf 
priodol i ddangos eu bod wedi 
cyflawni deilliannau dysgu’r 
uned a bodloni’r meini prawf 
asesu. 

Gwybodaeth ychwanegol 
Dylai canolfannau fod â’r 
adnoddau ffisegol i gyflwyno’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
â’r cyfarpar priodol, cyfleusterau 
TG addas a mynediad i 
ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.
 
Dylai canolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol dynodedig a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol mewn meysydd 
mwy arbenigol.
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Dyma’r graddau y gellir eu 
hennill:

Cyfeirio
Os bydd ymgeisydd yn methu â 
darparu tystiolaeth ddigonol i 
fodloni’r holl feini prawf asesu, 
yna caiff yr ymgeisydd hwnnw ei 
gyfeirio. Mae gan yr ymgeisydd 
un cyfle arall i glirio’r cyfeiriad 
drwy gyflwyno tystiolaeth 
ychwanegol o fewn amserlen y 
mae’r ganolfan yn cytuno arni 
ac y mae UAL Awarding Body 
yn ei chadarnhau. 

Methu
Os bydd yr ymgeisydd yn methu 
â darparu tystiolaeth bellach 
sy’n bodloni’r meini prawf 
asesu, yna bydd yn cael gradd 
Methu.

Llwyddo 
I ennill gradd Llwyddo, rhaid i 
ymgeisydd fodloni’r holl feini 
prawf asesu ar gyfer Llwyddo a 
restrir yn Uned 8.

Teilyngdod 
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i 
ymgeisydd fodloni’r holl feini 
prawf asesu ar gyfer Llwyddo a 
restrir yn Uned 8, yn ogystal â’r 
holl feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod a restrir yma.

Rhagoriaeth 
I ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid 
i ymgeisydd fodloni’r holl feini 
prawf asesu ar gyfer Llwyddo a 
restrir yn Uned 8, yn ogystal â’r 
holl feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod a Rhagoriaeth a 
restrir yma. 

1. 
Cynllunio a Chynhyrchu  
Llwyddo
1.1  Nodi a chynllunio prosiect 

yn y cyfryngau creadigol.
1.2 Datblygu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol yn unol  
 â pharamedrau ac amserlen  
 y cytunwyd arnynt.

Teilyngdod
1.1 Nodi a chynllunio prosiect   
 yn y cyfryngau creadigol o   
 safon uchel.
1.2 Datblygu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol o safon  
 uchel yn unol â     
 pharamedrau ac amserlen y  
 cytunwyd arnynt.

Rhagoriaeth
1.1 Nodi a chynllunio prosiect   
 yn y cyfryngau creadigol o   
 safon uchel iawn.
1.2 Datblygu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol o safon  
 uchel iawn yn unol â    
 pharamedrau ac amserlen y  
 cytunwyd arnynt.

Uned 8:  
Prosiect a chyflwyniad 
personol ym maes 
cynhyrchu yn y cyfryngau 
creadigol – Lefel 2

Pennir gradd derfynol y Diploma Lefel 2 
mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y 
Cyfryngau Creadigol ar sail llwyddiant y 
myfyriwr yn uned olaf y cymhwyster, naill 
ai Uned 8 ar Lefel 2 neu Uned 9 ar Lefel 3. 

Mae Uned 8 wedi’i gosod ar Lefel 2 ac 
mae’n darparu ar gyfer asesu’r dystiolaeth 
a gyflwynwyd gan y myfyriwr a’i graddio 
yn erbyn meini prawf ar Lefel 2. 

Mae’r holl benderfyniadau asesu a graddio 
mewnol yn cael eu safoni’n allanol.
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2. 
Ymchwil 
Llwyddo
2.1  Nodi ffynonellau ymchwil
 priodol.
2.2 Defnyddio gwaith     
 ymchwil i ddatblygu    
 syniadau i gefnogi prosiect   
 yn y cyfryngau creadigol.
2.3 Asesu gwerth ac     
 effeithiolrwydd deunydd   
 ymchwil wrth ddatblygu   
 syniadau ar gyfer prosiect   
 yn y cyfryngau creadigol.

Teilyngdod
2.1 Nodi ffynonellau ymchwil   
 priodol i safon uchel.
2.2 Defnyddio gwaith     
 ymchwil i ddatblygu    
 syniadau i gefnogi prosiect   
 yn y cyfryngau creadigol o   
 safon uchel.
2.3 Asesu gwerth ac     
 effeithiolrwydd deunydd   
 ymchwil wrth ddatblygu   
 syniadau ar gyfer prosiect   
 yn y cyfryngau creadigol o   
 safon uchel.

Rhagoriaeth 
2.1 Nodi ffynonellau ymchwil  
      priodol i safon uchel iawn.
2.2 Defnyddio gwaith     
 ymchwil i ddatblygu    
 syniadau i gefnogi prosiect   
 yn y cyfryngau creadigol o   
 safon uchel iawn.
2.3 Asesu gwerth ac     
 effeithiolrwydd deunydd   
 ymchwil wrth ddatblygu   
 syniadau ar gyfer prosiect   
 yn y cyfryngau creadigol o   
 safon uchel iawn.

3. 
Sgiliau Ymarferol a 
Chyflwyno 
Llwyddo
3.1 Defnyddio dulliau’r    
 cyfryngau a sgiliau    
 technoleg i gynhyrchu    
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol.
3.2 Nodi a defnyddio dulliau   
 cyflwyno priodol ar gyfer   
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol. 

Teilyngdod
3.1 Defnyddio dulliau’r    
 cyfryngau a sgiliau    
 technoleg i gynhyrchu    
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol o safon uchel.
3.2 Nodi a defnyddio dulliau   
 cyflwyno priodol ar gyfer   
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol o safon uchel.

Rhagoriaeth
3.1 Defnyddio dulliau’r    
 cyfryngau a sgiliau    
 technoleg i gynhyrchu    
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol o safon uchel   
 iawn.
3.2 Nodi a defnyddio dulliau   
 cyflwyno priodol ar gyfer   
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol o safon uchel   
 iawn.

4. 
Gwerthuso a Myfyrio  
Llwyddo
4.1 Asesu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol yn   
 erbyn paramedrau ac    
 amserlen a nodwyd.

Teilyngdod
4.1 Asesu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol yn   
 erbyn paramedrau ac    
 amserlen a nodwyd i safon   
 uchel. 

Rhagoriaeth
4.1 Asesu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol yn   
 erbyn paramedrau ac    
 amserlen a nodwyd i safon   
 uchel iawn.
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Dyma’r graddau y gellir eu 
hennill: 

Cyfeirio
Os bydd ymgeisydd yn methu â 
darparu tystiolaeth ddigonol i 
fodloni’r holl feini prawf asesu, 
yna caiff yr ymgeisydd hwnnw ei 
gyfeirio. Mae gan yr ymgeisydd 
un cyfle arall i glirio’r cyfeiriad 
drwy gyflwyno tystiolaeth 
ychwanegol o fewn amserlen y 
mae’r ganolfan yn cytuno arni 
ac y mae UAL Awarding Body 
yn ei chadarnhau.

Methu
Os bydd yr ymgeisydd yn methu 
â darparu tystiolaeth bellach 
sy’n bodloni’r meini prawf 
asesu, yna bydd yn cael gradd 
Methu.

Llwyddo
I ennill gradd Llwyddo, rhaid i 
ymgeisydd fodloni’r holl feini 
prawf asesu ar gyfer Llwyddo a 
restrir yn Uned 9.

Teilyngdod
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i 
ymgeisydd fodloni’r holl feini 
prawf asesu ar gyfer Llwyddo a 
restrir yn Uned 9, yn ogystal â’r 
holl feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod a restrir yma.

Rhagoriaeth
I ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid 
i ymgeisydd fodloni’r holl feini 
prawf asesu ar gyfer Llwyddo a 
restrir yn Uned 9, yn ogystal â’r 
holl feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod a Rhagoriaeth a 
restrir yma. 

1. 
Cynllunio a chynhyrchu 
Llwyddo
1.1 Nodi a chynllunio prosiect   
 yn annibynnol ar gyfer y   
 cyfryngau creadigol.
1.2 Adolygu a diwygio, yn ôl y   
 gofyn, yr adnoddau sydd eu  
 hangen i gyflwyno a    
 datblygu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol.
1.3 Datblygu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol sy’n   
 bodloni gofynion dynodedig  
 yn unol â pharamedrau ac   
 amserlen y cytunwyd    
 arnynt.

Teilyngdod
1.1 Nodi a chynllunio prosiect   
 yn annibynnol ar gyfer y   
 cyfryngau creadigol ac i   
 safon uchel.
1.2 Adolygu a diwygio, yn ôl y   
 gofyn, yr adnoddau sydd eu  
 hangen i gyflwyno a    
 datblygu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol i safon  
 uchel.
1.3 Datblygu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol sy’n   
 bodloni gofynion dynodedig  
 yn unol â pharamedrau ac   
 amserlen y cytunwyd arnynt  
 i safon uchel.

Rhagoriaeth
1.1 Nodi a chynllunio prosiect   
 yn annibynnol ar gyfer y   
 cyfryngau creadigol ac i   
 safon uchel iawn.
1.2 Adolygu a diwygio, yn ôl y   
 gofyn, yr adnoddau sydd eu  
 hangen i gyflwyno a    
 datblygu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol i safon  
 uchel iawn.
1.3 Datblygu prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol sy’n   
 bodloni gofynion dynodedig  
 yn unol â pharamedrau ac   
 amserlen y cytunwyd arnynt  
 i safon uchel iawn.

Uned 9:  
Prosiect a chyflwyniad 
personol ym maes 
cynhyrchu yn y cyfryngau 
creadigol – Lefel 3

Pennir gradd derfynol y Diploma Lefel 2 
mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y 
Cyfryngau Creadigol ar sail llwyddiant y 
myfyriwr yn uned olaf y cymhwyster, naill 
ai Uned 8 ar Lefel 2 neu Uned 9 ar Lefel 3. 

Mae Uned 9 wedi’i gosod ar Lefel 3 ac 
mae’n darparu ar gyfer asesu’r dystiolaeth 
a gyflwynwyd gan y myfyriwr a’i graddio 
yn erbyn meini prawf ar Lefel 3. Mae lefel y 
cymhwyster terfynol yn aros ar Lefel 2.

Mae’r holl benderfyniadau asesu a graddio 
mewnol yn cael eu safoni’n allanol.
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2.  
Ymchwil 
Llwyddo
2.1 Cymharu ffynonellau    
 ymchwil priodol mewn    
 ffordd feirniadol.
2.2 Trefnu a defnyddio    
 gweithgarwch ymchwil   
 mewn ffordd effeithiol er   
 mwyn datblygu syniadau i   
 gefnogi prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol.
2.3 Dadansoddi a gwerthuso   
 effeithiolrwydd deunydd   
 ymchwil wrth ddatblygu   
 syniadau ar gyfer prosiect   
 yn y cyfryngau creadigol.

Teilyngdod
2.1 Cymharu ffynonellau    
 ymchwil priodol mewn    
 ffordd feirniadol i safon   
 uchel.
2.2.Trefnu a defnyddio    
 gweithgarwch ymchwil   
 mewn ffordd effeithiol er   
 mwyn datblygu syniadau i   
 gefnogi prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol i safon  
 uchel.
2.3 Dadansoddi a gwerthuso   
 effeithiolrwydd deunydd   
 ymchwil wrth ddatblygu   
 syniadau ar gyfer prosiect   
 yn y cyfryngau creadigol i   
 safon uchel.

Rhagoriaeth
2.1 Cymharu ffynonellau    
 ymchwil priodol mewn    
 ffordd feirniadol i safon   
 uchel iawn.
2.2.Trefnu a defnyddio    
 gweithgarwch ymchwil   
 mewn ffordd effeithiol er   
 mwyn datblygu syniadau i   
 gefnogi prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol i safon  
 uchel iawn.
2.3 Dadansoddi a gwerthuso   
 effeithiolrwydd deunydd   
 ymchwil wrth ddatblygu   
 syniadau ar gyfer prosiect   
 yn y cyfryngau creadigol i   
 safon uchel iawn.

3. 
Sgiliau Ymarferol a 
Chyflwyno 
Llwyddo
3.1 Defnyddio ystod o ddulliau’r  
 cyfryngau a sgiliau    
 technoleg i gynhyrchu    
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol sy’n bodloni    
 gofynion dynodedig. 
3.2 Gwerthuso a defnyddio   
 dulliau cyflwyno proffesiynol  
 ar gyfer prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol. 

Teilyngdod 
3.1 Defnyddio ystod o ddulliau’r  
 cyfryngau a sgiliau    
 technoleg i gynhyrchu    
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol sy’n bodloni    
 gofynion dynodedig i safon  
 uchel.
3.2 Gwerthuso a defnyddio   
 dulliau cyflwyno proffesiynol  
 ar gyfer prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol i safon  
 uchel.

Rhagoriaeth
3.1 Defnyddio ystod o ddulliau’r  
 cyfryngau a sgiliau    
 technoleg i gynhyrchu    
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol sy’n bodloni    
 gofynion dynodedig i safon  
 uchel iawn.
3.2 Gwerthuso a defnyddio   
 dulliau cyflwyno proffesiynol  
 ar gyfer prosiect yn y    
 cyfryngau creadigol i safon  
 uchel iawn.

4. 
Gwerthuso a myfyrio 
Llwyddo
4.1 Dadansoddi a gwerthuso   
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol yn erbyn    
 paramedrau ac amserlen   
 dynodedig.
4.2 Dadansoddi effeithiolrwydd  
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol o ran diwallu    
 anghenion cynulleidfa.

Teilyngdod
4.1 Dadansoddi a gwerthuso   
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol yn erbyn    
 paramedrau ac amserlen   
 dynodedig i safon uchel.
4.2 Dadansoddi effeithiolrwydd  
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol o ran diwallu    
 anghenion cynulleidfa i   
 safon uchel.

Rhagoriaeth
4.1 Dadansoddi a gwerthuso   
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol yn erbyn    
 paramedrau ac amserlen   
 dynodedig i safon uchel   
 iawn.
4.2 Dadansoddi effeithiolrwydd  
 prosiect yn y cyfryngau   
 creadigol o ran diwallu    
 anghenion cynulleidfa i   
 safon uchel iawn.
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Methu
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn methu â bodloni 
un neu fwy o’r meini prawf asesu ac mae o 
safon isel.

Tystiolaeth annigonol o waith ymchwil ac 
ymchwilio. Ychydig iawn o wybodaeth, os o gwbl, 
bod ffynonellau perthnasol wedi’u defnyddio i 
lywio syniadau.

Gwaith cynllunio aneffeithiol neu afrealistig a 
threfnu gwael. Methu cwblhau tasg neu dasgau 
yn unol â’r amserlen. 

Defnydd cyfyngedig o brosesau, sgiliau neu 
wybodaeth, ychydig iawn o syniadau amgen, os o 
gwbl, a chyflwyniad gwael.  
 
 
Gwerthuso anfoddhaol neu dystiolaeth annigonol 
o asesu syniadau yn barhaus, gan gyfyngu ar 
gynnydd a datblygiad.   

Llwyddo
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn bodloni’r holl  
feini prawf asesu ac mae o safon foddhaol.

Gwaith ymchwil ac ymchwilio i ffynonellau 
perthnasol digonol. Yn defnyddio gwybodaeth i 
lywio syniadau. 

Gwaith cynllunio a threfnu realistig. Cynhyrchu 
boddhaol yn unol â’r amserlenni.  
 

Defnydd medrus o brosesau, sgiliau a 
gwybodaeth i ddatblygu a chyflwyno atebion 
creadigol. 
 

Gwaith gwerthuso digonol a thystiolaeth o asesu 
syniadau yn barhaus er mwyn llywio cynnydd a 
datblygiad.

Enghreifftio ar gyfer meini prawf 
graddio UAL Awarding Body – Lefel 2

Ymchwil 
 
 
 
 
Cynllunio a chynhyrchu 
 
 
 
Sgiliau ymarferol a 
chyflwyno 
 
 
 
Gwerthuso a myfyrio

Nid yw’r meini prawf asesu ar gyfer Llwyddo, Teilyngdod a 
Rhagoriaeth wedi newid, ond mae UAL wedi datblygu matrics a set 
o ddisgrifyddion fel bod aseswyr yn gallu darparu rhagor o 
eglurhad a sicrhau bod graddau’n cael eu diffinio’n gliriach. Bydd 
hyn yn sicrhau bod aseswyr yn gallu gwahaniaethu’n gyson rhwng 
dysgwyr ar sail lefel y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
ddangoswyd. 

Er mwyn sicrhau cysondeb o safbwynt dealltwriaeth a chymaroldeb 
ar draws cymwysterau ar yr un lefel, dylid defnyddio’r matrics 
enghreifftio gyda meini prawf graddio UAL.

Enghreifftio 
graddau



 

 

Teilyngdod
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn bodloni’r holl 
feini prawf asesu ac mae o safon uchel. 

Gwaith ymchwil ac ymchwilio i ffynonellau 
perthnasol yn drylwyr, defnydd ystyrlon o 
wybodaeth i lywio a datblygu syniadau. 
 

Tystiolaeth o gynllunio, trefnu ac ymgysylltu â’r 
pwnc yn effeithiol. Cynhyrchu effeithlon yn unol 
ag amserlenni.  

Defnyddio prosesau, sgiliau a gwybodaeth gyda 
gofal a gallu er mwyn datblygu syniadau a 
chyflwyno atebion creadigol. 
  

Gwaith gwerthuso effeithiol yn cael ei gyfleu a’i 
ddefnyddio’n glir i wneud penderfyniadau 
rhesymegol a llywio’r broses o ddatblygu 
syniadau. 

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

Gwaith ymchwil ac ymchwilio i ffynonellau 
perthnasol yn gyson.  Yn dehongli gwybodaeth 
mewn ffordd gyflawn a gofalus er mwyn llywio, 
datblygu ac ymestyn syniadau.  

Tystiolaeth o waith cynllunio a threfnu manwl ac 
effeithiol, ymrwymiad ac ymgysylltu â’r pwnc. 
Cynhyrchu sylweddol yn unol ag amserlenni. 

Defnyddio prosesau, sgiliau a gwybodaeth mewn 
ffordd fedrus er mwyn datblygu syniadau amgen 
a chyflwyno atebion creadigol.   
 

Gwaith gwerthuso a dehongli craff, yn dangos 
eglurder wrth feddwl a gwneud penderfyniadau 
er mwyn llywio a datblygu syniadau. 

Enghreifftio 
graddau



 

 

Fersiwn 4

arts.ac.uk/awarding

Eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch â:

UAL Awarding Body
272 High Holborn
Llundain
WC1V 7EY
 
Ffôn: 0207 514 9851 
E-bost: ual.awardingbody@arts.ac.uk

  UALawardingbody

  UALawardingbody

        UALawardingbody

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

Mae UAL Awarding Body yn cael ei reoleiddio gan Ofqual ac ar hyn o bryd mae’n cynnig 
cymwysterau achrededig mewn celf a dylunio, ffasiwn, y cyfryngau creadigol, cerddoriaeth a 
pherfformio a’r celfyddydau cynhyrchu. Ni hefyd yw prif ddarparwr y Diploma mewn Celf a 
Dylunio - Astudiaethau Sylfaen yn y DU. Mae gan ein cyrsiau gyfraddau cadw a chyflawniad 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 cynnwys 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.

Delwedd: Gwaith grŵp yn y London 
College of Communication


