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Adran 1 
Cipolwg ar gymhwyso
—

Teitl cymhwyster                             Tystysgrif	Mynediad	Lefel	3	mewn	Celfyddydau	Perfformio	UAL                                 
Rhif cymhwyster                              610/1061/3
Dyddiad dechrau’r 
cymhwyster                                       Medi 2022
Ystod oedran                                     Cyn 16, 16–18, 19+
Amser cyflawn cymhwyso 
(ACC)     120
Oriau dysgu dan arweiniad 
(ODDA) 120
Credydau  12
Gofynion asesu                               Un	portffolio	o	dystiolaeth	wedi	ei	asesu	a’i	wirio	yn	fewnol	sydd	i’w			
																																																																	sicrhau	o	ran	ansawdd	gan	Gorff	Cymhwyso	UAL	
Amser cyflwyno                              Blwyddyn
Graddiad terfynol                           Llwyddo / Methu
Pwyntiau UCAS D/G
Cymhwystra ariannu*                   14–16
Ar gynnig                                             Lloegr

* Gall canolfannau gael manylion llawn trefniannau ariannu ar gyfer y cymhwyster yn Lloegr ar borth chwilio 
‘The Hub’  - ‘Learning Aims’.
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Adran 2
Cyd-destun
—
Cyflwyniad 
Mae’r cymhwyster yma wedi ei strwythuro i gefnogi 
myfyrwyr ar Fynediad Lefel 3 sydd eisiau ymchwilio, 
datblygu a defnyddio eu sgiliau celfyddydau 
perfformio.	Mae’r	cymhwyster	wedi	ei	gynllunio	ar	
gyfer ysgogi chwilfrydedd creadigol myfyrwyr ac i 
ddarparu cwricwlwm arbenigol yn y celfyddydau 
sy’n hygyrch ar gyfer pob myfyriwr, waeth beth fo’i 
fan cychwyn.   
Bwriad	y	cymhwyster	yw	i	gyflwyno	myfyrwyr	i’r	
broses	greadigol	trwy	gynnig	y	cyfle	i	ymchwilio,	
datblygu a rhoi eu sgiliau creadigol a chyfathrebu ar 
waith trwy ystod o weithgareddau creadigol.
Bydd y cymhwyster Mynediad Lefel 3 yn denu 
myfyrwyr sydd ag anghenion cefnogaeth 
ychwanegol. Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi 
myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau, galluoedd 
a gwybodaeth er mwyn iddyn nhw fod yn 
llwyddiannus ar eu llwybr dewisiedig. Bydd hefyd 
yn rhoi nifer o briodoleddau personol a sgiilau 
trosglwyddadwy i’r myfyrwyr byddant yn dod yn 
ddefnyddiol iddynt mewn llawer o agweddau o’u 
dysgu a’u datblygiad yn y dyfodol.
Gall rhain gynnwys: 
	> Rhoi syniadau a thechnegau ar waith
	> Cydweithio
	> Cyfathrebu
	> Ennyn hyder
	> Sgiliau creadigol a dychmygus
	> Sgiliau ymholi
	> Datrys problemau
	> Arfer gweithio diogel
	> Arfer dysgu cynaliadwy

Mae’r cymhwyster yma yn cefnogi ymgysylltiad 
gyda’r gymuned greadigol trwy gymryd rhan a 
rhyngweithio mewn sesiynau creadigol, gweithdai, 
canolfannau a lleoliadau creadigol fel theatrau ac 
amgueddfeydd yn ogystal ac amgycheddau dysgu 
digidol. Bwriad astudio ar Lefel Mynediad 3 yw 
arfogi’r myfyrwyr â sgiliau cyfathrebu a chydweithio 
ac felly cefnogi ymwneud ystyrlon a phositif gyda 
chymunedau er mwyn eu galluogi i ddangos eu 
priodoleddau creadigol yn hyderus. 

Amcan y cymhwyster yw rhoi’r sgiliau a’r 
wybodaeth i’r myfyrwyr i symud ymlaen i 
astudio ymhellach neu i Addysg Bellach i ddilyn 
cymhwyster tebyg i ‘Dystysgrif Lefel Mynediad 3 
UAL mewn Celf a Dylunio’; cymhwyster ‘Lefel 1 
UAL	mewn	Cerddoriaeth,	Perfformio	a	Chynhyrchu	
Celfyddydau’  neu unrhyw gwrs Lefel 1 mewn 
meysydd creadigol eraill.

Bydd myfyrwyr sydd yn ymgymryd â’r cymhwyster 
hwn	yn	cael	y	cyfle	i	ddatblygu	y	sgiliau,	
gwybodaeth a’r ddealltwriaeth angenrheidiol 
i ddilyn llwybr llwyddiannus yn y dyfodol ym 
maes y celfyddydau creadigol a’u haddysg nhw 
eu hunain. Mae’r celfyddydau creadigol, ac yn 
arbennig	felly	y	celfyddydau	perfformio,	yn	caniatáu	
dull amlddisgyblaethol i greu a dysgu. Mae’n 
galluogi myfyrwyr i estyn eu dealltwriaeth o’u 
sgiliau creadigol eu hunain trwy ddarganfyddiad, 
gweithrediad a datblygiad.
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Mynediad Lefel 3 UAL 
Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau creadigol a lles 

Nid yn unig mae’r celfyddydau creadigol yn rhoi 
sgiliau angenrheidiol, gwybodaeth a’r ddealltwriaeth 
i fynd ymaen i addysg bellach a/neu addysg uwch 
a	chyflogaeth,	ond	maen	nhw	hefyd	yn	hyrwyddo	
iechyd meddwl cadarnhaol a lles.

Dywedir bod ‘gweithgaredd creadigol wedi ei 
arsylwi i ysgogi dealltwriaeth o’r broses o wneud, 
gan ennyn cynnydd yn y synnwyr o gyfrifoldeb a 
myfyrdod personol, estyn mewn hunan-hyder a 
gwell iechyd meddwl.’ (1)

Cynlluniwyd y cymhwyster yma i gefnogi myfyrwyr 
i ddatblygu ystod eang o rinweddau, galluoedd 
ac arferion fyddant yn eu paratoi ar gyfer dyfodol 
cynaliadwy a boddhaus mewn Addysg Bellach a 
thu hwnt.

. 

Cynaliadwyedd ar waith

Mae meddylfryd cynaliadwyedd ac ymwybyddiaeth 
amgylcheddol yn elfennau hanfodol o fewn ein 
cymdeithas y dyddiau yma. Yn fyd-eang mae 
busnesau yn datgan eu cyfrifoldebau mewn 
perthynas â’u hôl-troed ecolegol felly mae’n bwysig 
bod artistiaid ac ymarferwyr creadigol hefyd yn 
rhoi ystyriaeth i oblygiadau posib eu gwaith ar yr 
amgylchfyd. 

Mae	Tystysgrif	yn	y	Celfyddydau	Perfformio	
Mynediad Lefel 3 UAL yn annog pob myfyriwr i 
feddwl am gynaliadwyedd y gwaith mae nhw’n ei 
gynhyrchu.	Mae	angen	iddynt	roi	ystyriaeth	i	effaith	
eu gweithgarwch ar yr amgylchfyd gan ystyried 
cynaliadwyedd wrth greu, o lle daw’r deunyddiau 
ar	gyfer	y	celfyddydau	perfformio	(e.e.gwisgoedd,	
ategion, set, colur) ac hefyd, mae’r modd mae eu 
gwaith yn ymblethu gyda’r gymuned yn bwysig i’r 
cymhwyster Lefel 3 yma.

Mae	cynnwys	y	cymhwyster	yma	yn	rhoi’r	cyfle	i’r	
tiwtoriaid a’r myfyrwyr weithio’n agos gyda’r syniad 
o gynaliadwyedd a chymuned. Dylai tiwtoriaid 
annog myfyrwyr i ddatblygu eu hymwybyddiaeth 
bersonol o gynaliadwyedd ac i blethu 
cynaliadwyedd i bob agwedd o’r cwrs. 

Mwyafrif cyffredinol

Dylai	myfyrwyr	gael	eu	cyflwyno	i	artistiaid,	
cynllunwyr ac ymarferwyr sy’n adlewyrchu y 
mwyafrif	cyffredinol	yn	y	celfyddydau.	Gall	hyn	
ddigwydd trwy weithdai ac ymgysylltiad cymunedol.

Term	torfol	yw	‘mwyafrif	cyffredinol’	sydd	yn	annog	
pobl i feddwl amdanynt eu hunain fel un sy’n 
perthyn	i’r	mwyafrif	cyffredinol	byd-eang.	Mae’n	
cyfeirio at bobl sydd yn ddu, Asiaidd, brown, 
etifeddiaeth-ddeuol, brodorol o de y byd, a/neu 
wedi cael eu dosbarthu’n hiliol fel ‘lleiafrif ethnig’.
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Adran 3 
Trosolwg o’r cymwysterau 
—
I bwy mae’r cymhwyster yma?  
Cynlluniwyd y Tystysgrif yn y Celfyddydau 
Perfformio	Mynediad	Lefel	3	UAL	ar	gyfer	myfyrwyr	
cyn-16 ac 16-19 oed i gefnogi eu dysgu yng NghA 
3 a 4 yn yr ysgol. Mae’r cymhwyster wedi ei anelu 
at bobl ifanc gydag Anghenion Dysgu Arbennig ac 
Anableddau (ADAA), Anghenion Dysgu Ychwanegol 
(ADY), neu sydd o gefndiroedd difreintiedig er mwyn 
eu paratoi ar gyfer astudio ymhellach, gwaith a 
bywyd fel oedolion.  

Mae’r	cymhwyster	yn	cynnig	y	cyfle	i’r	myfyrwyr	
ddatblygu eu sgiliau personol a’u sgiliau cyfathrebu  
ar eu taith greadigol trwy archwilio a darganfod. 
Anogir myfyrwyr i archwilio, datblygu a rhoi eu 
gwybodaeth a’u sgiliau o’r cymhwyster yma, sy’n 
rhoi creadigrwydd fel canolbwynt i ddysgu, ar 
waith. Disgwylir i’r myfyrwyr gael arweiniad neu 
oruchwyliaeth trwy’r cymhwyster ar ei hyd.

Nid	oes	gofynion	mynediad	ffurfiol	i’r	cymhwyster.	
Fodd bynnag, argymhellir bod gan y myfyrwyr 
ddiddordeb mewn ymchwilio i’r byd Celf a Dylunio.

Beth sy’n cael sylw yn y cymhwyster yma? 
Mae’r cymhwyster yma yn tynnu ar ddulliau 
cydnabyddedig o addysgu, dysgu ac asesu 
sydd	wedi	profi	i	fod	yn	apelgar	i	ac	yn	ymgysylltu	
myfyrwyr sy’n chwilio am astudio yn ymarferol ar 
lefel mynediad. 

Amcanion y cymhwyster yma yw i alluogi’r myfyrwyr 
i:
	> ymchwilio	cyfleoedd	creadigol	i	ddatblygu	eu	
dealltwriaeth	o’r	celfyddydau	perfformio	
	> ymchwilio ystod eang o sgiliau celfyddydau 
perfformio	i	ddatblygu	canlyniadau	creadigol	
	> estyn ar eu sgiliau ymarferol, cyd-weithio ac 
annibynniaeth 
	> ymgysylltu gyda chymunedau celfyddydau 
perfformio	a/neu		celfyddydau	creadigol	gan	
gynnwys ymweliadau a rhyngweithiadau gydag 
artistiaid ac ymarferwyr lleol, cenedlaethol a 
rhyngwladol. 
	> datblygu eu hyder yn cyfathrebu trwy 
gelfyddydau	perfformio.

Mae’r cymhwyster yn cynnwys un gydran sydd yn 
cael	ei	hasesu	yn	fewnol	a’i	safoni	yn	allanol.	Caiff	ei	
graddio fel ‘Llwyddo’ neu ‘Methu’.

Bydd canlyniadau asesu y cymhwyster yma yn 
galluogi’r myfyrwyr i:
	> ddefnyddio sgiliau cyfathrebu i gefnogi 
gweithgarwch creadigol o fewn y celfyddydau 
perfformio
	> ddefnyddio sgiliau ac adnoddau’r celfyddydau 
perfformio	i	archwilio	syniadau	
	> ymgysylltu a rhyngweithio gyda’r gymuned 
greadigol 
	> ddatblygu syniadau trwy weithgarwch creadigol 
	> gynhyrchu canlyniad(au) creadigol

Mae’r cymhwyster yn cynnwys y cydrannau 
canlynol:
	> Sgiliau Creadigol a Chyfathrebu yn y 
Ccelfyddydau	Perfformio
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 Mynediad Lefel 3 UAL  
Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio

Still Life in Pink – Destiny Babayemi. Stormont 
House © Stefano Masse

At beth allai’r cymhwyster yma arwain? 
Byddai’n bosib i fyfyrwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster 
yma fynd yn eu blaen i unrhyw rai o’r ardaloedd 
canlynol:
	> Cymwysterau eraill Mynediad Lefel 3 e.e. 
Tystysgrif mewn Celf a Dylunio UAL
	> Gwobrau Lefel 1, Diplomas neu Dystysgrifau e.e. 
Lefel 1 Celf, Cynllunio a Chyfryngau UAL neu 
Lefel	1	Cerddoriaeth,	Perfformio	a	Chelfyddydau	
Cynhyrchu UAL
	> TGAU mewn meysydd perthnasol eraill e.e. TGAU 
Drama neu TGAU Celf a Dylunio

Pa bynciau allent fynd gyda’r cymhwyster 
yma? 
Cynlluniwyd y cymhwyster yma i ategu a chyd-fynd 
gyda chymwysterau Mynediad Lefel 3 a phynciau 
creadigol lefelau yn uwch eraill megis:
	> Celf a Dylunio
	> Cyfryngau Creadigol
	> Ffilm	a	Theledu
	> Graffigau
	> Cerddoriaeth a Chynhyrchiad
	> Celfyddydau	Perfformio
	> Addysg	Gorfforol
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Adran 4
Gofynion Canolfannau 
—
4.1 Cymeradwyo  
Rhaid i ganolfannau newydd a rhai cyfredol 
sydd eisiau cynnig y cymhwyster yma gael eu 
cymeradwyo	ymlaenllaw	gan	Gorff	Dyfarnu	UAL.	
Cyfeiriwch	at	wefan	Corff	Dyfarnu	UAL	am	fanylion	
pellach am y broses cymeradwyo.
Rhaid	i	gais	ffurfiol	gynnwys	gwybodaeth	allweddol	
am	eich	canolfan,	modd	o	gyflwyno	a	staff	addysgu.

Rhaid	i	staff	eich	canolfan	fod	yn	gyfarwydd	gydag	
ymarfer a safonau cyfredol yn y sector a chyda 
strwythur, cynnwys, asesiad a sicrhad ansawdd 
cymhwyster cyn cynllunio maes llafur.

4.2 Adnoddau 
Rhaid i ganolfannau gael yr adnoddau angenrheidiol 
i roi’r maes llafur ar waith yn llwyddiannus, gan 
gynnwys ystafelloedd dosbarth gyda chyfarpar 
pwrpasol,	stiwdios	a	gweithdai,	cyfleusterau	
Technoleg	Gwybodaeth	a	ffynonellau	gwybodaeth	
ac ymchwil cyfredol..

4.3 Staffio  
Rhaid i ganolfannau sy’n darparu unrhyw 
gymwysterau	Corff	Dyfarnu	UAL:	
	> sicrhau	bod	holl	staff	sy’n	rhan	o	gyflwyno’r	
cymhwyster yn gyfarwydd gyda strwythur, 
cynnwys a chanlyniadau asesiadau y cymhwyster
	> sicrhau	bod	holl	staff	sy’n	rhan	o	addysgu,	asesu	
a sicrhau safonau yn gallu dangos bod ganddynt 
(neu eu bod yn gweithio tuag at) y cymhwysedd 
galwedigaethol o’r un safon neu’n uwch na’r un 
maen	nhw’n	ei	gyflwyno		
	> gael nifer digonol o aseswyr a swyddogion 
sicrwydd	ansawdd	mewnol	cymwys/profiadol	
i gefnogi’r nifer o fyfyrwyr maent yn bwriadu eu 
cofrestru
	> sicrhau	bod	yr	holl	staff	sy’n	rhan	o	gyflwyno’r	
cymwysterau	yn	cael	hyfforddiant	addas	ac	yn	
ymgymryd	â	hyfforddiant	datblygiad	proffesiynol	
parhaus (DPP) addas yn gyson
	> sicrhau eu bod yn darparu amser ac adnoddau 
digonol	i’r	holl	staff	sy’n	ymwneud	â’r	broses	
asesu	i	gyflawni	eu	dyletswyddau	asesu	yn	
effeithiol
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4.4 Cynllunio’r rhaglenni 
Mae	Corff	Dyfarnu	UAL	yn	cefnogi	ymagweddau	
blaengar	i	gynllunio	a	chyflwyno	rhaglenni	o	fewn	
cyd-destun eang y nodau a chanlyniadau asesu’r 
cymhwyster.

Ysgrifenwyd y cymhwyster yma i gefnogi ystod o 
ddewisiadau	addysgu,	dysgu	a	chyflwyno	ac	felly,	
gall	gael	ei	gyflwyno	ar	draws	nifer	o	weithgareddau	
y	celfyddydau	perfformio.

Dylai	canolfannau	ffoscysu	eu	cyflwyno	ac	
aseiniadau ar ddatblygiad creadigol sy’n cefnogi 
datblygiad sgiliau creadigol a chyfathrebu dysgwyr 
unigol.

Bydd	y	ffocws	yma	yn	sicrhau	taith	ddysgu	unigryw,	
sy’n hyblyg a chynaladwy i’r dysgwr gyrraedd 
y meini prawf asesu. Y ganolfan fydd yn dewis 
ac yn cynllunio’r gweithgareddau celfyddydau 
perfformio	fydd	y	dysgwyr	yn	ymgymryd	â	nhw	a	
gall y rhain fod wedi eu teilwra at union anghenion 
yr unigolion neu grwpiau o ddysgwyr. Dylai pob 
gweithgaredd adlewyrchu pwysigrwydd cyfathrebu 
fel rhan annatod o holl weithgarwch y celfyddydau 
perfformio.

Mae	Corff	Dyfarnu	UAL	yn	darparu	ystod	o	
adnoddau cefnogol, gan gynnwys dogfen arweiniad 
ar	gyflwyno	i	helpu	canolfannau	gyda	chynllunio	eu	
rhaglenni gwaith.
  

4.5 Cychwyniad / Sefydlu 
Rhaid i ganolfannau ddarparu adnoddau a 
gwybodaeth ymsefydlu i’r dysgwyr sydd yn 
cynnwys:
	> llawlyfr neu drosolwg o’r cwrs ynghyd ag unrhyw 
ddeunyddiau cofnogol fydd yn hyrwyddo dysgu 
effeithiol.	Gall	hyn	fod	mewn	amryw	ffurf	gan	
gynnwys	arwyddion,	symbolau,	fideos	neu	luniau
	> darparu systemau tiwtora academaidd 
	> adnabod anghenion cefnogi dysgu a darparu 
cefnogaeath angenrheidiol pwrpasol yn ôl yr 
angen 
	> esboniad o strwythurau cyrsiau a gofynion 
asesiadau mewnol a safoni allanol  
	> esbonio rheolau a gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch. 

Mynediad Lefel 3 UAL  
Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio
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Person yn actio/Perfformiad,
Gwaith gan Katie Beddoe (Ar 
set, Tu-ôl-i’r-llenni) (h) Katie 
Beddoe

4.6 Amser Cymhwyso Cyflawn 
(ACC) 
Mae	ACC	yn	cael	ei	ddiffinio	o	dan	Amodau	
Adnabod	Cyffredinol	Ofqual	fel	“yr	oriau	amcanol	
gellid yn rhesymol ddisgwyl i ddysgwr dreulio i 
lwyddo	ac	i	ddangos	cyflawniad	lefel	angenrheidiol	i	
gael cymhwyster.” 

Mae’r ACC wedi ei wneud o’r ddwy elfen ganlynol:  

	> nifer yr oriau mae’r sefydliad dyfarnu wedi 
clustnodi ar gyfer Dysgu Dan Arweiniad
	> amcanrif yr oriau gellid yn rhesymol ddisgwyl 
i ddysgwr dreulio yn paratoi, astudio neu yn 
ymgymryd mewn unrhyw fath o addysg neu 
hyfforddiant	gan	gynnwys	asesiad	sy’n	cael	
ei gyfarwyddo – ond yn wahanol i Ddysgu 
Dan Arweiniad, ddim o dan arweiniad na 
goruchwyliaeth personol – gan ddarlithydd, 
goruchwylydd, tiwtor neu berson perthnasol arall 
sy’n	addysgu	neu	hyfforddi	

Mynediad Lefel 3 UAL  
Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio
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Adran 5
Strwythur Cymhwyso
—
 
Mae Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio 
Mynediad Lefel 3 UAL yn cynnwys un gydran sy’n 
cwmpasu yr holl ganlyniadau asesu. 

I gael dyfarniad o’r Tystysgrif mewn Celfyddydau 
Perfformio	Mynediad	Lefel	3	UAL	rhaid	sicrhau	
gradd Llwyddo yn y gydran orfodol:  

Amser	Cymhwyso	Cyflawn	ar	gyfer	Tystysgrif	mewn	
Celfyddydau	Perfformio	ar	Fynediad	Lefel	3	yw	120	
awr.  

Oherwydd	pwysedd	disgwyliadau	y	cymhwyster	
a’r pwyslais ar baratoi yn y cymhwyster, nid yw 
Corff	Dyfarnu	UAL		wedi	pennu	unrhyw	oriau	dysgu	
annibynnol ar gyfer y cymhwyster yma mewn cyd-
destun	diffiniad	ACC	yn	Adran	4.6.	

Teitl y Gydran ACC QDA Rheoli asesul
Sgiliau Creadigol a Chyfathrebu mewn Celfyddydau 
Perfformio	

120 120 Asesiad Mewnol
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Adran 6
Manylion Cydrannol
—
Mae’r adran yma yn rhoi manylion strwythur y 
gydran: 

Teitl y Gydran
Trosolwg cryno o’r gydran. 

Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA)
Mae’r rhain yn cynrychioli’r oriau mae’r dysgwr 
yn cael ei addysgu neu gyfarwyddo neu yn 
cymryd rhan mewn gweithgarwch addysgol neu 
hyfforddiant	o	dan	arweiniad	neu	oruchwyliaeth	
agos – darlithydd, goruchwyliwr, tiwtor neu berson 
cymwys	arall	i	addysgu	neu	hyfforddi.	Mae’r	amcan-
amser yma yn cynnwys oriau yn cael eu hasesu 
os yw’r asesu yn cymryd lle o dan arweiniad neu 
oruchwyliaeth agos darlithydd, goruchwyliwr, tiwtor 
neu	ddarparwr	addysg	neu	hyfforddiant	arall	addas.

Amcan y Cymhwyster
Mae’n rhoi trosolwg i’r darllenydd o gynnwys y 
gydran.

Canlyniad yr Asesu
Yr amcanion asesu ar gyfer y gydran.

Meini prawf asesu
Manylu ar safonau gofynnol i ddysgwr gyrraedd i 
brofi	bod	y	meini	prawf	asesu	wedi	eu	cyrraedd.

Cynnwys 
Mae’n gosod y cynnwys dysgu hanfodol ar gyfer 
y gydran. Mae unrhyw beth sy’n dilyn ‘e.e.’ yn 
enghreifftiol	ac	yn	rhoi	dewis	posib	o’r	hyn	gellid	
ei	gyflwyno	yn	y	maes	llafur.	Nid	yw	yn	hanfodol	i	
asesu pob elfen o’r cynnwys gan bydd disgwyl i’r 
dysgwyr roi eu gwybodaeth, dealltwriaeth a’u sgiliau 
enillwyd yn ystod y broses dysgu ar waith wrth 
gyflawni	gofynion	y	tasgau	asesu.

Disgrifwyr Llwyddiant
Mae’r rhain yn rhoi arweiniad ar y meini prawf asesu 
i benderfynu graddau ar gyfer cydran.

Anghenion Tystiolaeth
Mae’r	rhain	yn	cynrychioli’r	ffyrdd	addas	i	ddysgwr	
brofi	/	dystiolaethu	eu	cyflawniadau	o	fewn	
canlyniadau asesu a’r meini prawf asesu.
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Mynediad Lefel 3 UAL   
Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio

Lefel Mynediad 3
Oriau Dan Arweiniad          120

Credydau 12

Asesiad Asesiad mewnol Safoni allanol

Graddiad Llwyddo / Methu
Adnoddau Rhaid i ganolfannau gael yr adnoddau angenrheidiol i weithredu gofynion 

rhaglen	yn	effeithiol,	gan	gynnwys	stiwdio	a	gweithdai	celfyddydau	
perfformio	cyfoes	gyda	chyfarpar	digonol	a	phwrpasol,	cyfleusterau	TG,	
a	ffynonellau	gwybodaeth	ac	ymchwil	addas.

Rhaid	i	ganolfannau	ddarparu	mynediad	digonol	i	ofod	stiwdio	gyffredinol	
at ddefnydd y dysgwyr a mynediad hyblyg neu benagored i ddarpariaeth 
mewn ardaloedd mwy arbenigol.

Rhaid i ganolfannau hefyd ddarparu lefel briodol o hygyrchedd fel bod 
myfyrwyr	yn	cael	budd	o’r	profiad	dysgu	hyd	eithaf	eu	gallu.

Cydran 1: Sgiliau Creadigol a Chyfathrebu mewn Celfyddydau Perfformio
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Mynediad Lefel 3 UAL   
Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio

Deilliant Asesu     
Ar gwblhau’r gydran yma 
yn llwyddiannus bydd y 
dysgwr yn gallu:               

Meini prawf Asesu 
Ar gwblhau’r gydran yma yn llwyddiannus mae y dysgwr yn gallu::

DA1  
Defnyddio sgiliau 
cyfathrebu i gefnogi 
creadigrwydd o 
fewn y celfyddydau 
perfformio.

1.1  Adnabod sgiliau cyfathrebu i gefnogi gweithgareddau creadigol.
1.2 Defnyddio ystod o wahanol sgiliau cyfathrebu i gefnogi gweithgareddau                                                                                          
creadigol

DA2  
Defnyddio sgiliau 
celfyddydau perfformio 
i ymchwilio syniadau  

2.1	 Adnabod	sgiliau		a	defnyddiau	celfyddydau	perfformio	sy’n	cefnogi	
gweithgreddau creadigol.
2.2	 	Defnyddio	ystod	o	sgiliau	a	defnyddiau	celfyddydau	perfformio	i	

ymchwilio syniadau mewn cefnogaeth o weithgareddau creadigol 
DA3  
Ymgysylltu a 
rhyngweithio gyda’r 
gymued greadigol

3.1  Ymchwilio i’r gweithgareddau mewn ystod o wahanol gymunedau 
creadigol

3.2  Defnyddio sgiliau cyfathrebu i ymgysylltu gyda a rhyngweithio gyda’r 
gymuned greadigol

3.3  Dogfennu ymgysylltiad gweithredol gyda’r gymuned greadigol
DA4  
Datblygu syniadau trwy 
weithgarwch creadigol

4.1 Dewis adnoddau i ddatblygu syniadau
4.2  Defnyddio sgiliau cyfathrebu i ddatblygu syniadau 
4.3	 	Defnyddio	profiad	o’r	gymuned	greadigol	i	ddatblygu	syniadau
4.4  Dogfennu syniadau creadigol

DA5  
Cynhyrchu deilliant/
deilliannau creadigol

5.1  Defnyddio syniadau a sgiliau creadigol i gynhyrchu deilliant creadigol
5.2	 	Defnyddio	adnoddau	celfyddydau	perfformio	i	gynhyrchu	deilliant/

deilliannau creadigol
5.3  Dogfennu deilliant/deilliannau creadigol
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Mynediad Lefel 3 UAL   
Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio

Diffiniadau a Chwmpasau

Cyfathrebu	yn	y	celfyddydau	perfformio:
	> Cynhyrchu a recordio syniadau trwy waith 
ymarferol ac ysgrifenedig.
	> Ar lafar: ee enwi; adalw; trafod
	> Ysgrifenedig: ee rhestru; mapio meddwl; 
deiagram corryn
	> Gweledol: ee lluniadau; deiagramau; siartiau

Cyfeirio cyd-destunol:
	> Cynnwys esiamplau byd-eang o ymarferwyr 
creadigol; diwylliannau a gwareiddiadau sydd 
wedi cael dylanwad ar syniadau a deilliannau 
celfyddydau	perfformio

Cymuned greadigol:  
	> Grŵp	o	bobl	sydd	â	diddordeb	mewn	
gweithgareddau	creadigol	neu	grŵp	o	
ymarferwyr creadigol 
	> Cymryd rhan mewn sesiynau neu weithdai 
creadigol gyda phobl o’r un anian â nhw.
	> Ymgysylltu gyda chanolfannau neu 
amgylcheddau creadigol e.e. theatr, oriel, 
amgueddfa neu ardal gymunedol, canolfan 
ddawns, gweithdai arbenigol, teithiau cefn-
llwyfan, llyfrgelloedd
	> Mynediad i amgylcheddau dysgu  â sail greadigol 
ddigidol/ar-lein

Rhyngweithio gyda’r gymuned greadigol:

BA Actio a 
Pherfformio, Coleg 
Celfyddydau 
Wimbledon. 
Llun gan Alys 
Tomlinson

Noder:	Dylid	defnyddio’r	diffiniadau	a’r	cwmpasau	yma	fel	man	cychwyn	bras	yn	unig	pan	yn	paratoi	
dysgwyr i gyrraeadd y Deilliannau Asesu a’r Meini Prawf Asesu. Rydym yn annog ymchwilio ehangach o’r 
termau	gan	ddefnyddio	ffynonellau	eraill.
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Mynediad Lefel 3 UAL  
Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio

	> Ymgysylltu gydag unigolion neu grwpiau o 
ymarferwyr creadigol yn y gymuned celfyddydau 
creadigol
	> Gweithio gyda a chreu cysylltiadau gyda 
chymunedau creadigol ar-lein neu wyneb yn 
wyneb
	> Rhyngweithio mewn sesiynau cymunedau 
creadigol wyneb yn wyneb neu ar-lein
	> Meithrin perthynasau gwaith gyda chymunedau 
creadigol
	> Ymgysylltu gyda’r gymuned greadigol trwy 
weithgareddau creadigol

Deilliannau creadigol
	> Gall deilliant creadigol fod yn ddiweddglo ar 
broses greadigol neu gall fod yn y dystiolaeth 
gynhyrchwyd gan y dysgwr yn ystod y broses 
greadigol sy’n dangos sgiliau, defnyddiau a 
syniadau.

Syniadau creadigol:
	> Syniad sy’n dangos dychymyg
	> Deilliant	sy’n	cyfleu	creadigrwydd	ac	sy’n	
defnyddio	sgiliau	a	dulliau	perfformio	i	adrodd	
stori.

Arfer greadigol:
	> Meithrin	amgylchedd	greadigol	trwy	gyfleoedd	
i	wneud	defnydd	o	gyfleusterau,	gweithdai	a	
gofodau creadigol
	> Archwiliad o brosesau a gweithgareddau 
creadigol
	> Anogaeth i ddefnyddio dychymyg i ddatblygu 
syniadau creadigol
	> Datblygiad meddylfryd chwilfrydig ymholgar. 

Mwyafrif	cyffredinol:
	> Term	torfol	yw	‘mwyafrif	cyffredinol’	sy’n	annog	
pobl i feddwl amdanynt eu hunain yn perthyn 
i	fwyafrif	cyffredinol.	Mae’n	cyfeirio	at	bobl	
sy’n ddu, Asiaidd, brown, ddeu-etifeddiaeth, 
cynhenid o’r de bydysol, ac / neu sydd wedi eu 
categoreiddio’n hiliol fel ‘rhai lleiafrifol ethnig

	> Ymchwilio ystod o wahanol ymarferwyr creadigol, 
diwylliannau, gwaith, themâu, ysbrydoliaethau’

Gwneud marciau: 
	> Y weithred o wneud marciau creadigol ar 
arwynebedd gyda’r bwriad a’r amcan o fod yn 
greadigol neu’n arwain at ddeilliant creadigol  
	> Gellir	gwneud	marciau	trwy’r	weithred	gorfforol	o	
newid arwynebedd defnydd  

Cynaliadwyedd a gweithgarwch creadigol:
	> Syniad yw cynaliadwyedd lle na ddylai 
cynhyrchion na gwasanaethau gael eu cynhyrchu 
mewn	ffordd	sy’n	amhosib	i’w	hamnewid	a	sydd	
ddim yn niweidio’r amgylchfyd
	> Datblygu gwybodaeth am sut mae ymarferwyr yn 
cael eu dylanwadu gan arferion cynaliadwy
	> Defnyddio defnyddiau a/neu brosesau creadigol i 
gyfleu	negeseuon	am	gynaliadwyedd
	> Archwilio ailbwrpasu adnoddau yn ystod y broses 
greadigol
	> Annog cyfrifoldeb amgylcheddol cymdeithasol

Dyddiadur gweledol:
	> Llyfr	lloffion	neu	fraslunio	o	syniadau	a	deilliannau	
– maint A4-A3
	> Lluniau	neu	ffotograffau	a	allent	gynnwys	
disgrifiadau
	> Recordiadau	digidol	(fideo	a/neu	sain)	o	
weithgareddau creadigol

Noder mai awgrymiadau yn unig yw y rhain ac nid 
dyma’r unig ddulliau gellid eu defnyddio.

Iaith weledol:
	> Y	defnydd	o	dechnegau	corfforol	ee	mynegiant	
wyneb; cyfeiriad golwg y llygaid; ymddaliad; 
ystum; amseru
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Mynediad Lefel 3 UAL   
Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio

Cynnwys
DA1  
Defnyddio sgiliau cyfathrebu i gefnogi 
gweithgarwch creadigol o fewn celfyddydau 
perfformio
	> Sut i adnabod ystod o dechnegau cyfathrebu sy’n 
cael eu defnyddio o fewn ymarfer celfyddydau 
perfformio	e.e.		
	– gweithred
	– cymeriad
	– cydweithredu
	– dyfeisio
	– symudiad
	– ailadroddiad
	– rhythm
	– dweud stori
	– amseru

	> Cyflwyniad	i	gyfathrebu	gweledol	sy’n	
cynorthwyo gyda throsglwyddo syniadau ac ystyr 
i gynulleidfa
	> Sut gellir defnyddio sgiliau cyfathrebu i gynhyrchu 
syniadau wedi eu selio ar ystod o ysgogiadau e.e. 
	– delwedd
	– pwnc
	– testun
	– thema
	– topig

	> Sut	i	adnabod	yr	ystod	o	ffurfiau	cyfathrebu	a	geir	
yn	y	celfyddydau	perfformio	e.e.
	– ysgrifenedig
	– gweledol
	– ar lafar
	– di-lafar
	– gwrando
	– unigol
	– cydweithredol

	> Sut	i	ddefnyddio	ystod	o	ffurfiau	cyfathrebu	i	estyn	
ar sgiliau cyfathrebu e.e. 
	– creu’n fyrfyfyr
	– symudiad
	– chwarae rôl
	–gwaith sgript

	– adrodd stori
	> Sut	i	ddefnyddio	ystod	o	ffurfiau	cyfathrebu	i	
adeiladu hyder mewn sgiliau cyfathrebu o fewn 
gweithgarwch creadigol
	> Cyflwyniad	i’r	defnydd	o	ddyddiadur	gweledol	i	
ymchwilio a chofnodi syniadau

DA2 
Defnyddio sgiliau ac adnoddau celfyddydau 
perfformio i ymchwililo syniadau  
	> Creu syniadau ar sail ystod o symbyliadau a 
roddir e.e.
	– delwedd
	– pwnc
	– testun
	– thema
	– topig

	> Ystyriaeth o sut mae sgiliau celfyddydau 
perfformio	yn	cael	eu	defnyddio	gan	ymarferwyr
	> 	Ystyriaeth	o	wahanol	adnoddau	perfformio	e.e.
	– gwisgoedd
	– goleuadau
	– cerddoriaeth
	– props
	– sgript
	– sain

	> Ymchwilio i sut mae’r synhwyrau yn gweithio 
mewn	gweithgareddau	celfyddydau	perfformio	
e.e. gwrando, ymateb, dychmygu, chwarae, 
anadlu
	> Ymchwilio i dechnegau llwyfan e.e. creu’n fyrfyfyr, 
cymeriadu, ymwybyddiaeth cinesthetig, sgiliau 
symud, technegau anadlu ac ailadrodd 
	> Ymchwiliad o weithgareddau creadigol â phwrpas 
cynaliadwy o fewn gweithgaredd celfyddydau 
perfformio	e.e.	ailgylchu,	uwchgylchu	props,	
gwisgoedd a.a. 
	> Hyrwyddiad ymarfer gweithio diogel gydag ystod 
o	weithgareddau	celfyddydau	perfformio
	> Ymchwiliad i weithio’n unigol, gydweithredol neu 
fel tîm
	> Arddangosiad o’r defnydd o sgiliau ac adnoddau 
celfyddydau	perfformio	trwy	ddyddiadur	gweledol
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Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio

DA3 
Ymgysylltu a rhyngweithio gyda’r gymuned 
greadigol
	> Adnabyddiaeth o wahanol gymunedau creadigol, 
gan gynnwys gwahanol gyfeirnodau cyd-
destunol
	> Ymgysylltiad a rhyngweithiad o fewn amgylchedd 
greadigol e.e. ystafell ddosbarth, cyfoedion, 
stiwdio ymarfer, gweithdai celfyddydau 
perfformio,	theatr,	ymarferwyr
	> Ymchwiliad o a rhyngweithio â chymunedau 
lleol, digwyddiadau cenedlaethol, cystadlaethau, 
ymwelwyr allanol o fewn y byd creadigol/
arbenigwyr
	> Cymryd rhan mewn ymweliadau addysgiadol i, 
ac ymgysylltu gyda, chymunedau creadigol e.e. 
theatrau,	cyngherddau,	perfformiadau	byrfyfyr,	
orielau celf, amgueddfeydd, grwpiau cymunedol 
creadigol lleol, dramâu neu ddigwyddiadau 
rhithiol
	> Ymchwiliad	o	gyfleoedd,	ymgysylltu	a	
rhyngweithio	o	fewn	mentrau	e.e.	cyfleoedd	
mewnol neu allanol i’r sefydliad 
	> Dogfennu ymchwiliad i a rhyngweithio gyda’r 
gymuned greadigol trwy ddyddiadur gweledol 

DA4  
Datblygu syniadau trwy weithgarwch 
creadigol
	> Datblygiad sgiliau ac adnoddau celfyddydau 
perfformio	trwy’r	defnydd	o	sgililau	cyfathrebu
	> Cread canlyniadau sy’n gofyn am beth 
gweithredu creadigol dilyniannol e.e.ymchwilio, 
datblygu a gweithredu
	> Ymchwiliad i weithredu dilyniannol gyda 
phrosesau a thechnegau creadigol er mwyn 
sicrhau canlyniadau
	> Ymarfer	sgiliau	creadigol	a	pherfformio	
e.e. cydweithio, datblygu naratif, byrfyfyrio, 
ymwybyddiaeth	o	ofod,	mynegiant	corfforol,	
mynegiant lleisiol

	> Ailadroddiad o weithgareddau creadigol er mwyn 
estyn syniadau a gwella hyder
	> Adeiladu hyder mewn datblygu sgiliau creadigol 
er mwyn paratoi am ddilyniant a chynnydd
	> Datblygiad annibynniaeth mewn meddwl a 
gweithred
	> Datblygiad o weithio yn unigol, ar y cyd ac fel 
aelod o dîm
	> Dogfennu sgiliau creadigol trwy ddyddiadur 
gweledol

DA5 
Cynhyrchu deilliant/deiliannau creadigol 
	> Dewis sgiliau ac adnoddau celfyddydau 
perfformio	addas	i	gefnogi	gweithgarwch	
creadigol
	> Defnydd	o	sgiliau	cyfathrebu	a	pherfformio	
creadigol	i	gyfleu	syniadau	creadigol
	> Defnydd o sgiliau ac adnoddau, technegau a 
phrosesau	celfyddydau	perfformio	i	gynhyrchu	
deilliannau creadigol
	> Rhoi sgiliau creadigol ar waith yn defnyddio ystod 
o weithgareddau, adnoddau a thechnegau
	> Dogfennu deilliannau creadigol trwy ystod o 
fformatau	e.e.	testun,	delweddau,	recordiadau	
digidol	(sain	a/neu	fideo)
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Deilliant Asesu     
Ar gwblhau’r gydran yma yn 
llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu:

Meini Prawf Asesu 
Ar gwblhau’r gydran yma yn llwyddiannus mae y dysgwr 
yn gallu:

Methu 
Mae gwaith y myfyriwr yn dangos:

Llwyddo 
Mae gwaith y myfyriwr yn dangos:

DA1  
Defnyddio sgiliau cyfathrebu i gefnogi 
gweithgarwch creadigol o fewn y celfyddydau 
perfformio

1.1 I Adnabod sgiliau cyfathrebu i gefnogi gweithgareddau creadigol 
1.2 Defnyddio ystod o wahanol sgiliau cyfathrebu i gefnogi gweithgareddau 
creadigol

Ychydig neu ddim tystiolaeth o ymchwiliad o sgiliau 
cyfathrebu i gefnogi gweithgareddau creadigol yn y 
dyddiadur gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth o wahanol sgiliau cyfathrebu yn 
cael eu defnyddio i gefnogi gweithgareddau creadigol yn y 
dyddiadur gweledol.

Y gallu i adnabod, ymchwilio a defnyddio sgiliau cyfathrebu 
trwy weithgaredd greadigol yn y dyddiadur gweledol. 

Tystiolaeth o wahanol mathau o sgiliau cyfathrebu yn cael eu 
defnyddio i gefnogi gweithgareddau creadigol yn y dyddiadur 
gweledol.

DA2  
Defnyddio	sgiliau	celfyddydau	perfformio	i	
ymchwilio syniadau

2.1	Adnabod	sgiliau		ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	sy’n	cefnogi	
gweithgreddau creadigol 
2.2	Defnyddio	ystod	o	sgiliau	ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	i	ymchwilio	
syniadau mewn cefnogaeth o weithgareddau creadigol

Ychydig neu ddim tystiolaeth o ymchwiliad o sgiliau ac 
adnoddau	celfyddydau	perfformio	sy’n	cefnogi	gweithgareddau	
creadigol yn y dyddiadur gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth o ymchwiliad o wahanol sgiliau 
ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	i	ymchwilio	eu	syniadau	
eu hunain yn y dyddiadur gweledol.

Y gallu i adnabod gwahanol mathau o sgiliau ac adnoddau 
celfyddydau	perfformio	sy’n	cefnogi	gweithgareddau	
creadigol yn y dyddiadur gweledol. 

Y gallu i ddefnyddio gwahanol sgiliau ac adnoddau y 
celfyddydau	perfformio	i	ymchwilio	eu	syniadau	eu	hunain	yn	
y dyddiadur gweledol.

DA3  
Ymgysylltu a rhyngweithio gyda’r gymued 
greadigol

3.1 Ymchwilio i’r gweithgareddau mewn ystod o wahanol gymunedau 
creadigol 
3.2 Defnyddio sgiliau cyfathrebu i ymgysylltu gyda a rhyngweithio gyda’r 
gymuned greadigol 
3.3 Dogfennu ymgysylltiad gweithredol gyda’r gymuned greadigol

Ychydig neu ddim tystiolaeth o ymchwiliad o’r gymuned 
greadigol yn y dyddiadur gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth o’r defnydd o sgiliau a 
gweithgareddau cyfathrebu i ymgysylltu a rhyngweithio 
gyda’r gymuned greadigol yn y dyddiadur gweledol.

Tystiolaeth o ymchwil o wahanol gymunedau creadigol yn y 
dyddiadur gweledol.  

Tystiolaeth o’r defnydd o wahanol mathau o sgiliau a 
gweithgareddau cyfathrebu i ymgysylltu a rhyngweithio gyda 
chymunedau creadigol yn y dyddiadur gweledol.  

DA4  
Datblygu syniadau trwy weithgarwch creadigol

4.1 Dewis adnoddau i ddatblygu syniadau 
4.2 Defnyddio sgiliau cyfathrebu i ddatblygu syniadau  
4.3	Defnyddio	profiad	o’r	gymuned	greadigol	i	ddatblygu	syniadau 
4.4 Dogfennu syniadau creadigol

Ychydig neu ddim tystiolaeth o ddethol sgiliau ac adnoddau 
celfyddydau	perfformio	i	ddatblygu	syniadau	yn	y	dyddiadur	
gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth o’r defnydd o sgiliau cyfathrebu 
yn natblygiad syniadau yn y dyddiadur gweledol

Ychydig neu ddim tystiolaeth bod eu syniadau eu hunain 
wedi	eu	dylanwadu	gan	eu	profiadau	gyda’r	gymuned	
greadigol yn y dyddiadur gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth bod eu syniadau creadigol eu 
hunain wedi eu dogfennu yn y dyddiadur gweledol.

Y	gallu	i	ddethol	sgiliau	ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	i	
gefnogi datblygiad syniadau yn y dyddiadur gweledol.  

Tystiolaeth o’r defnydd o sgiliau cyfathrebu yn y datblygiad o 
syniadau personol yn y dyddiadur gweledol

Tystiolaeth bod eu syniadau eu hunain wedi eu dylanwadu 
gan	eu	profiadau	gyda’r	gymuned	greadigol	yn	y	dyddiadur	
gweledol.

Tystiolaeth bod eu syniadau creadigol eu hunain wedi eu 
dogfennu yn y dyddiadur gweledol

DA5  
Cynhyrchu deilliant/deilliannau creadigol

5.1 Defnyddio syniadau a sgiliau creadigol i gynhyrchu deilliant/deilliannau 
creadigol 
5.2	Defnyddio	sgiliau	ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	i	gynhyrchu	
deilliant/deilliannau creadigol 
5.3 Dogfennu deilliant/deilliannau creadigol

Ychydig neu ddim tystiolaeth o’r defnydd o syniadau, sgiliau 
cyfathrebu	a	sgiliau	ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	
pwrpasol i gynhyrchu deilliant/deilliannau creadigol yn y 
dyddiadur gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth bod eu deilliant/deilliannau 
creadigol eu hunain wedi eu dogfennu yn y dyddiadur 
gweledol.

Y defnydd o syniadau, gwahanol sgiliau cyfathrebu a sgiliau 
ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	pwrpasol	i	gynhyrchu	
deilliant/deilliannau creadigol yn y dyddiadur gweledol

Tystiolaeth bod eu deilliant/deilliannau creadigol eu hunain 
wedi eu dogfennu yn y dyddiadur gweledol.

Mynediad Lefel 3 UAL  
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Deilliant Asesu     
Ar gwblhau’r gydran yma yn 
llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu:

Meini Prawf Asesu 
Ar gwblhau’r gydran yma yn llwyddiannus mae y dysgwr 
yn gallu:

Methu 
Mae gwaith y myfyriwr yn dangos:

Llwyddo 
Mae gwaith y myfyriwr yn dangos:

DA1  
Defnyddio sgiliau cyfathrebu i gefnogi 
gweithgarwch creadigol o fewn y celfyddydau 
perfformio

1.1 I Adnabod sgiliau cyfathrebu i gefnogi gweithgareddau creadigol 
1.2 Defnyddio ystod o wahanol sgiliau cyfathrebu i gefnogi gweithgareddau 
creadigol

Ychydig neu ddim tystiolaeth o ymchwiliad o sgiliau 
cyfathrebu i gefnogi gweithgareddau creadigol yn y 
dyddiadur gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth o wahanol sgiliau cyfathrebu yn 
cael eu defnyddio i gefnogi gweithgareddau creadigol yn y 
dyddiadur gweledol.

Y gallu i adnabod, ymchwilio a defnyddio sgiliau cyfathrebu 
trwy weithgaredd greadigol yn y dyddiadur gweledol. 

Tystiolaeth o wahanol mathau o sgiliau cyfathrebu yn cael eu 
defnyddio i gefnogi gweithgareddau creadigol yn y dyddiadur 
gweledol.

DA2  
Defnyddio	sgiliau	celfyddydau	perfformio	i	
ymchwilio syniadau

2.1	Adnabod	sgiliau		ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	sy’n	cefnogi	
gweithgreddau creadigol 
2.2	Defnyddio	ystod	o	sgiliau	ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	i	ymchwilio	
syniadau mewn cefnogaeth o weithgareddau creadigol

Ychydig neu ddim tystiolaeth o ymchwiliad o sgiliau ac 
adnoddau	celfyddydau	perfformio	sy’n	cefnogi	gweithgareddau	
creadigol yn y dyddiadur gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth o ymchwiliad o wahanol sgiliau 
ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	i	ymchwilio	eu	syniadau	
eu hunain yn y dyddiadur gweledol.

Y gallu i adnabod gwahanol mathau o sgiliau ac adnoddau 
celfyddydau	perfformio	sy’n	cefnogi	gweithgareddau	
creadigol yn y dyddiadur gweledol. 

Y gallu i ddefnyddio gwahanol sgiliau ac adnoddau y 
celfyddydau	perfformio	i	ymchwilio	eu	syniadau	eu	hunain	yn	
y dyddiadur gweledol.

DA3  
Ymgysylltu a rhyngweithio gyda’r gymued 
greadigol

3.1 Ymchwilio i’r gweithgareddau mewn ystod o wahanol gymunedau 
creadigol 
3.2 Defnyddio sgiliau cyfathrebu i ymgysylltu gyda a rhyngweithio gyda’r 
gymuned greadigol 
3.3 Dogfennu ymgysylltiad gweithredol gyda’r gymuned greadigol

Ychydig neu ddim tystiolaeth o ymchwiliad o’r gymuned 
greadigol yn y dyddiadur gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth o’r defnydd o sgiliau a 
gweithgareddau cyfathrebu i ymgysylltu a rhyngweithio 
gyda’r gymuned greadigol yn y dyddiadur gweledol.

Tystiolaeth o ymchwil o wahanol gymunedau creadigol yn y 
dyddiadur gweledol.  

Tystiolaeth o’r defnydd o wahanol mathau o sgiliau a 
gweithgareddau cyfathrebu i ymgysylltu a rhyngweithio gyda 
chymunedau creadigol yn y dyddiadur gweledol.  

DA4  
Datblygu syniadau trwy weithgarwch creadigol

4.1 Dewis adnoddau i ddatblygu syniadau 
4.2 Defnyddio sgiliau cyfathrebu i ddatblygu syniadau  
4.3	Defnyddio	profiad	o’r	gymuned	greadigol	i	ddatblygu	syniadau 
4.4 Dogfennu syniadau creadigol

Ychydig neu ddim tystiolaeth o ddethol sgiliau ac adnoddau 
celfyddydau	perfformio	i	ddatblygu	syniadau	yn	y	dyddiadur	
gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth o’r defnydd o sgiliau cyfathrebu 
yn natblygiad syniadau yn y dyddiadur gweledol

Ychydig neu ddim tystiolaeth bod eu syniadau eu hunain 
wedi	eu	dylanwadu	gan	eu	profiadau	gyda’r	gymuned	
greadigol yn y dyddiadur gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth bod eu syniadau creadigol eu 
hunain wedi eu dogfennu yn y dyddiadur gweledol.

Y	gallu	i	ddethol	sgiliau	ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	i	
gefnogi datblygiad syniadau yn y dyddiadur gweledol.  

Tystiolaeth o’r defnydd o sgiliau cyfathrebu yn y datblygiad o 
syniadau personol yn y dyddiadur gweledol

Tystiolaeth bod eu syniadau eu hunain wedi eu dylanwadu 
gan	eu	profiadau	gyda’r	gymuned	greadigol	yn	y	dyddiadur	
gweledol.

Tystiolaeth bod eu syniadau creadigol eu hunain wedi eu 
dogfennu yn y dyddiadur gweledol

DA5  
Cynhyrchu deilliant/deilliannau creadigol

5.1 Defnyddio syniadau a sgiliau creadigol i gynhyrchu deilliant/deilliannau 
creadigol 
5.2	Defnyddio	sgiliau	ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	i	gynhyrchu	
deilliant/deilliannau creadigol 
5.3 Dogfennu deilliant/deilliannau creadigol

Ychydig neu ddim tystiolaeth o’r defnydd o syniadau, sgiliau 
cyfathrebu	a	sgiliau	ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	
pwrpasol i gynhyrchu deilliant/deilliannau creadigol yn y 
dyddiadur gweledol.

Ychydig neu ddim tystiolaeth bod eu deilliant/deilliannau 
creadigol eu hunain wedi eu dogfennu yn y dyddiadur 
gweledol.

Y defnydd o syniadau, gwahanol sgiliau cyfathrebu a sgiliau 
ac	adnoddau	celfyddydau	perfformio	pwrpasol	i	gynhyrchu	
deilliant/deilliannau creadigol yn y dyddiadur gweledol

Tystiolaeth bod eu deilliant/deilliannau creadigol eu hunain 
wedi eu dogfennu yn y dyddiadur gweledol.



Adran 7 
Asesiad
—
7.1 Sut mae’r cymhwyster yma yn 
cael ei asesu? 
Mae’r cymhwyster yma yn cael ei osod a’i asesu yn 
fewnol	a’i	gymedroli	yn	allanol	gan	Gorff	Dyfarnu	
UAL.	Rhaid	i	fyfyrwyr	gyflawni	gofynion	yr	asesiadau	
fel dangosir yn y tabl isod.

7.2 Gofynion asesiadau a 
thystiolaeth 

Mae disgwyl i fyfyrwyr gynhyrchu dyddiadur 
gweledol	fel	tystiolaeth	i’w	gyflwyno.	Mae’r	
dyddiadur gweledol yn rhan annatod o’r cymhwyster 
yma.

Dylid darllen yr adran yma ochr yn ochr â’r 
arweiniad	ar	gyflwyniad	y	cymhwyster	sy’n	cynnwys	
gwybodaeth	fanwl	ar	y	cynllunio,	cyflwyniad,	
asesiad a sicrhau ansawdd o’r asesiad.

Bydd sicrhau llwyddiant gyda’r cymhwyster yma yn 
seiliedig ar allu’r myfyriwr i gyrraedd y deilliannau 
asesu.

7.2.1 Portffolio tystiolaeth

Bydd dyddiadur gweledol yn cael ei ddefnyddio 
gan y myfyriwr i recordio, ymchwilio a mynegi 
ei syniadau creadigol. Pwrpas y dyddiadur 
gweledol yw i’r myfyrwyr ddogfennu yr holl waith a 
ymgymerwyd	ag	ef	o	fewn	y	flwyddyn	yn	glir	a	bydd	
yn gadael i diwtoriaid gloriannu datblygiad sgiliau a 
dealltwriaeth y myfyrwyr. Mae’n galluogi cofnodi holl 
weithgarwch gan gynnwys tu mewn a thu allan i’r 
ystafell ddosbarth/stiwdio a.a. yn ddyddiol.

Gall	staff,	cynorthwywyr	dysgu,	rhieni	a/neu	ofalwyr	
weld cynnydd y myfyriwr ar amrantiad. Y mae 
yn gymorth gweledol hygyrch sydd yn gadael i 
fyfyrwyr deimlo yn hyderus i fynegi eu meddyliau a’u 
syniadau a gall gael ei bersonoleiddio i ddod yn rhan 
o’u taith pob dydd. Gall gael ei ddefnyddio ar draws 
disgyblaethau ac mewn unrhyw amgylchedd.

Teitl y gydran Moddau asesu Arolygaeth asesu l
Sgiliau Creadigol a Chyfathrebu 
mewn	Celfyddydau	Perfformio	

Aseiniad wedi ei osod yn 
fewnol
Yn dangos gallu’r myfyrwyr i 
gyflawni	gofynion	yr	holl	meini	
prawf asesu

Gosodir yn fewnol, graddolir yn fewnol 
ac yn amodol ar wirio mewnol a safoni 
allanol	gan	Gorff	Dyfarnu	UAL

Mae aseiniadau esiamplol ar gael i’w lawrlwytho ar 
gais i bob canolfan sy’n darparu’r cymhwyster.
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Bydd y dyddiadur gweledol yn galluogi asesiad i 
ddangos	cynnydd	ar	hyd	y	flwyddyn	tra’n	galluogi’r	
myfyrwyr eu hunain weld eu datblygiad a’u cynnydd 
cyson. Mae’n rhoi gofod i gasgliadau o lwyddiannau, 
damweiniau a chamgymeriadau i ddogfennu taith 
ddysgu pob myfyriwr yn fanwl. Bydd y dyddiadur 
gweledol terfynol yn dangos yn glir taith y myfyrwyr 
o greadigrwydd, gwelliant, dealltwriaeth a dysgu.

Rhaid i aseswyr farnu tystiolaeth y myfyrwyr yn 
erbyn y meini prawf asesu i ddyfarnu gradd Methu 
neu Llwyddo:

> I sicrhau gradd Llwyddo rhaid i fyfyrwyr gyrraedd 
pob maen prawf asesu. 

Bydd	myfyrwyr	sy’n	cyflwyno	tystiolaeth	sy’n	
methu cyrraedd y meini prawf i lwyddo yn cael eu 
cyfeirio.	Byddant	wedyn	yn	cael	un	cyfle	i	achub	eu	
cyfeiriad	trwy		gyflwyno	tystiolaeth	ychwanegol	o	
fewn cyfyngder amser sydd wedi eu gytuno gyda’u 
canolfan ddysgu.

7.2.2 Asesiad mewnol 

Mae’r aseiniad gosod yn cael ei osod a’i farcio 
yn fewnol yn y ganolfan ddysgu a’i gymedroli yn 
allanol	gan	Gorff	Dyfarnu	UAL.	Dylai’r	aseiniad	ofyn	
i fyfyrwyr dynnu ar ystod o sgiliau a gwybodaeth 
sydd wedi eu datblygu ar hyd y maes llafur. Rhaid i 
fyfyrwyr gwblhau’r aseiniad ar ddiwedd eu rhaglen 
ddysgu unwaith iddynt basio gyda eu hasesiadau 
portffolio	o	dystiolaeth.

Pan yn dyfeisio’r aseiniad yma, rhaid i ganolfannau 
sicrhau	eu	bod	yn	darparu	cyfleoedd	priodol	i	
fyfyrwyr gynhyrchu’r dystiolaeth sy’n angenrheidiol i 
gyrraedd yr holl ddeilliannau asesu.

Rhaid i aseswyr farnu tystiolaeth y myfyrwyr a 
dyfarnu gradd Llwyddo neu Methu.

Pan bod myfyriwr yn cael ei gyfeirio, rhaid i’r 
ganolfan roi gwybod i’r myfyriwr o’r deilliant/
deilliannau sydd heb dystiolaeth ddigonol a sicrhau 
ei	fod	yn	cael	y	cyfle	i	weithio	tuag	at	gyrraedd	
gofynion y deilliant/deilliannau yna o fewn terfyn 
amser addas.

Mynediad Lefel 3 UAL  
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Adran 8
Dyfarnu’r radd derfynol
—
Tystysgrif yn y Celfyddydau 
Perfformio Mynediad Lefel 3 UAL

Mae	Tystysgrif	yn	y	Celfyddydau	Perfformio	
Mynediad Lefel 3 UAL yn cael ei farcio â gradd 
‘Methu’ neu ‘Llwyddo’

Rhaid i ganolfannau asesu a dyfarnu gradd 
cymhwyster pob myfyriwr yn unol â’r Meini Prawf 
Asesu	a	Disgrifiadau	Llwyddiant.

Bydd myfyrwyr yn cael dyfarniad o un o’r graddau:

Llywddo (LI)

I sicrhau gradd Llwyddo rhaid i fyfyrwyr sicrhau 
safon Llwyddo ym mhob Maen Prawf Asesu. 

Methu (M) 

Bydd	myfyrwyr	sy’n	cyflwyno	tystiolaeth	sydd	ddim	
yn cyrraedd y safon ar gyfer llwyddo yn cael eu 
cyfeirio.	Bydd	ganddynt	wedyn	un	cyfle	i	ymateb	
i’w cyfeiriad o fewn terfyn amser sy’n cael ei gytuno 
gyda’r	ganolfan	a’i	gadarnhau	gan	Gorff	Dyfarnu	
UAL.

Bydd myfyrwyr sydd ddim yn cyrraedd yr holl Meini 
Prawf	ar	gyfer	Llwyddo	yn	cael	un	cyfle	i	ymateb	
i’w cyfeiriad. Bydd pob cyfeiriad sy’n dod i ben â 
chyrraedd pob Maen Prawf Asesu yn cael dyfarniad 
Llwyddo. Lle’n bosib dylai ymatebion i gyfeiriadau 
cael	eu	cyflwyno	o	flaen	cymedrolwr	allanol.	
Bydd	myfyrwyr	sydd	yn	methu	cyflwyno	ymateb	
i gyfeiriad sy’n cyrraedd anghenion Meini Prawf 
Asesu yn llwyddiannus yn cael dyfarniad o Methu.

Mae disgrifwyr Llwyddo a Methu i’w gweld yn Adran 
6 o’r  deunydd gwybodaeth yma.

. 

Portreadau afluniol - 
Kobi Guinto © Stefano 
Masse
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Adran 9
Sicrwydd ansawdd
—
9.1 Gwirio Mewnol
Gwirio mewnol yw’r broses lle mae’r ganolfan 
yn penderfynu bod y safonau a chysondeb ei 
phenderfyniadau asesu yn gymaradwy rhwng 
aseswyr a’r cymhwyster.

Rhaid	i	ganolfannau	gael	fframwaith	sicrwydd	
ansawdd gadarn er mwyn sicrhau cymeradwyaeth 
Bwrdd Dyfarnu UAL ac i gyrraedd y nod gyda 
sicrwydd ansawdd a threfniadaeth cytundebol. 
Cyfrifoldeb gwirwyr mewnol yw sicrhau bod 
penderfyniadau aseswyr yn cael eu samplu a’u 
monitro er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch 
a bod asesiadau a osodir yn briodol ac i’r safon 
gofynnol.

Mae hefyd yn gyfrifoldeb ar wirwyr mewnol i gefnogi 
aseswyr trwy gynnig cyngor ac arweiniad. Bydd 
y gwirwyr mewnol yn dilyn canllawiau’r ganolfan 
ar samplu wrth ddewis y samplau i’w gwirio yn 
fewnol. Rhaid, dros amser, gynnwys tystiolaeth 
o’r	ystod	llawn	o	waith,	cyflawniadau	myfyrwyr	a	
phenderfyniadau	a	wnaed	gan	yr	holl	staff	sydd	â	
chyfrifoldeb asesu.

Cydnabyddir bod gan wahanol ganolfannau 
ddulliau gwahanol o weithio a therminoleg sy’n 
benodol i’w diwylliant. Rhaid i ganolfannau sicrhau 
bod eu methodolegau yn ddigon cadarn ac yn 
cyrraedd	y	safonau	gosodir	gan	Gorff	Dyfarnu	UAL.	
Mae	Corff	Dyfarnu	UAL	yn	nodi’r	hawl	i	samplu	
gwybodaeth gwirio mewnol canolfan ar draws y 
cymhwyster.
. 

9.2 Safoni Allanol
Y mae safoni allanol yn gwerthuso dilysrwydd 
penderfyniadau asesu mewnol canolfannau o waith 
a aseswyd ac a wiriwyd ganddynt. Mae safoni 
allanol yn digwydd cyn i raddau cael eu dyfarnu gan 
Gorff	Dyfarnu	UAL.

Mae safoni allanol yn cael ei gyfawni gan safonwyr 
allanol	sydd	wedi	eu	penodi,	hyfforddi	a’u	monitro	
gan	Gorff	Dyfarnu	UAL.	Mae	safonwyr	allanol	yn	
gyfrifol am sicrhau bod asesu mewnol yn drwyadl 
a bod y penderfyniadau asesu yn deg, ddilys, 
ddibynadwy a diduedd.

Cynhelir	safoni	allanol	gan	Gorff	Dyfarnu	UAL	o	
leiaf	unwaith	y	flwyddyn	er	mwyn	sicrhau	bod	
penderfyniadau asesu yn cyrraedd y safonau 
disgwyliedig.

9.3 Addasiadau Rhesymol ac 
Ystyriaeth Arbennig
Mae	Corff	Dyfarnu	UAL	wedi	cyhoeddi	y	trefniadau	
sydd i’w rhoi ar waith ar gyfer Addasiadau Rhesymol 
ac Ystyriaeth Arbennig i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â’i 
gymwysterau yn ôl yr angen.

Gellir cael gwybodaeth am Addasiadau Rhesymol 
ac Ystyriaeth Arbennig a sut i wneud cais amdanynt 
ar dudalen Polisïau a Gweithdrefnau gwefan UAL.

UAL Awarding Body26



Adran 10
Adnoddau a Chefnogaeth 
—
Dogfennau
Mae	Corff	Dyfarnu	UAL	yn	darparu	ystod	o	
adnoddau i ganolfannau i’w cynorthwyo gyda 
pharatoi	ar	gyfer	a	chyflwyno	ein	cymwysterau,	gan	
gynnwys:

Manyleb cymhwyso
Mae’r fanyleb yn cynnwys manylion gweinyddiad 
cymwysterau a’r wybodaeth am yr holl unedau ar 
gyfer cymhwyso.

Canllaw cyflwyno
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth 
ymarferol i gynorthwyo canolfannau gyda’u 
cyflwyniad	o’r	cymhwyster

Mae	gan	Gorff	Dyfarnu	UAL	bolisïau	a	
gweithdrefnau mewn lle gan gynnwys cwynion, 
eithriad a chydnabyddiaeth o ddysgu blaenorol. Am 
wybodaeth bellach am y polisïau yma (yn Saesneg) 
gweler: www.arts.ac.uk/partnerships/ual-awarding-
body/ about-us/policies-and-procedures 

Adnoddau Cyflwyno
Gellid defnyddio yr adnoddau defnyddiol yma i. Mae 
Corff	Dyfarnu	UAL	yn	darparu’r	adnoddau	canlynol:
	> Templad prosiect arfaethedig
	> Pecyn sgiliau astudio i fyfyrwyr
	> Arweiniad	portffolio	digidol	

Hyfforddiant Canolfan
Mae	Corff	Dyfarnu	UAL	yn	darparu	ystod	o	
weithgareddau	hyfforddiant	a	datblygiad	ar	hyd	y	
flwyddyn	i	gefnogi	canolfannau	sydd	yn	darparu	ein	
cymwysterau.

 Mae’r rhain yn cynnwys:

Digwyddiadau pwnc-benodol
Mae	Corff	Dyfarnu	UAL	yn	cynnal	cynhadledd	
flynyddol	ar	gyfer	pob	maes	dysgu.	Mae’r	dydd	
yn	cynnwys	cyflwyniadau	gan	siaradwyr	gwadd	
arbenigol, rhannu gwybodaeth am newidiadau 
i	gymwysterau	Corff	Dyfarnu	UAL	a’r	tirwedd	
addysgiadol gyfredol, rhannu arfer dda a 
rhwydweithio.

Grwpiau cyflwyno
Bwriad y digwyddiadau yma yw i gefnogi 
canolfannau newydd eu cymeradwyo wrth 
iddyn	nhw	ddechrau	cyflwyno	ein	cymwysterau	
yn	y	flwyddyn	academaidd	sydd	i	ddilyn.	Mae	
canolfannau	yn	trafod	modelau	cyflwyno	a	
deunyddiau	asesu	ar	gyfer	y	flwyddyn	sydd	i	ddod.

Digwyddiadau Safoni
Mae	digwyddiadau	safoni	yn	caniatáu	i	ganolfannau	
drafod a chytuno ar safonau cenedlaethol ar gyfer 
graddau Llwyddo, Teilyngdod ac Anrhydedd  ar 
draws cymwysterau. Gwahoddir mynychwyr i 
edrych dros gynhyrchion sydd wedi eu graddio yn 
y	gorffennol,	wedi	eu	gwirio’n	fewnol	ac	wedi	eu	
safoni yn allanol.

Digwyddiadau Arferion Gorau
Gwahoddir canolfannau i rannu eu harferion gorau 
o	gwmpas	meysydd	cyflwyniad,	asesiad,	portffolios	
a	chyflwyniad	gyda	chyd-addysgwyr	o	sefydliadau	
eraill.

Cylchlythyr
Rhennir gwahoddiadau i’r digwyddiadau yma 
ynghyd	â	diweddariadau	gan	Gorff	Dyfarnu	UAL	a’r	
sector	ehangach	trwy’r	cylchlythyr	misol.	Gall	staff	
sy’n	cyflwyno’r	cymhwyster	danysgrifio	i	dderbyn	
y cylchlythyr trwy ebostio: comms.awarding@arts.
ac.uk
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