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I gyflawni’r cymwysterau 
hyn, bydd angen i fyfyrwyr 
ddatblygu methodoleg gweithio 
sy’n gydlynol ac yn effeithiol, 
trwy ymdrwytho, ailadrodd 
ac atgyfnerthu, a fydd yn eu 
galluogi i ymateb yn gadarnhaol 
ac yn greadigol ar draws 
ystod amrywiol o aseiniadau a 
gweithgareddau creadigol.

I gyflawni uned olaf y Diploma 
Estynedig, sydd ar gael ar 
Lefelau 3 a 4, bydd angen i’r 
myfyriwr (yn enwedig ar Lefel 4) 
arddangos y gallu annibynnol 
i gychwyn gwaith eu hunain, 
ymchwilio, dadansoddi, trefnu, 
adfyfyrio a gwerthuso ar lefel 
sy’n cyfateb i astudiaethau 
addysg uwch. 

Bydd y cymwysterau yn annog 
cydnabyddiaeth o’r cyd-destun 
ehangach y mae diwydiannau’r 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu yn gweithredu 
ynddo, a’r angen i ddatblygu 
sgiliau trosglwyddadwy i 
sicrhau cyfraniad effeithiol 
tuag at ddatblygiad presennol 
y diwydiannau hynny a’u 
datblygiad yn y dyfodol. 

Nodweddir y cymwysterau 
gan ddysgu drwy brofiad, 
dysgu drwy arbrofi a dysgu 
integredig, sy’n dibynnu ar 
ddefnyddio a throsglwyddo 
sgiliau cydnabyddedig, gan 
werthfawrogi’r canlyniadau 
anfwriadol a newydd a all 
ddigwydd trwy gyfrwng arferion 
unigol a chydweithredol, a chan 
gydnabod yr egwyddorion 
cyffredin a’r nodweddion 
gwahanol sy’n bodoli ym maes 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

1.2  
Amcanion 
Bydd y cymwysterau yn galluogi 
dysgwyr i wneud y canlynol:

1.  Datblygu ymwybyddiaeth 
feirniadol a chyd-destunol 
o’r gwahanol safbwyntiau 
a’r dulliau sy’n bodoli o fewn 
y celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu neu bynciau neu 
waith cysylltiedig.

2.  Ymchwilio, dadansoddi a 
gwerthuso gwybodaeth a 
syniadau perthnasol er mwyn 
datblygu atebion creadigol. 

3.  Deall, addasu a gwneud 
defnydd diogel o ddulliau a 
sgiliau priodol ac ymarferol ar 
gyfer cynhyrchiad creadigol. 

4.  Datrys problemau cymhleth 
trwy ddefnyddio dealltwriaeth 
ymarferol, ddamcaniaethol a 
thechnegol.

5.  Adolygu effeithiolrwydd a 
phriodoldeb dulliau, camau 
gweithredu a chanlyniadau yn 
feirniadol. 

6.  Defnyddio sgiliau gwerthuso 
ac adfyfyrio er mwyn 
ysgwyddo cyfrifoldeb am 
eu dysgu, eu datblygiad 
a’r penderfyniadau a wneir 
ganddynt. 

7.  Cymryd cyfrifoldeb dros 
ymchwilio, cynllunio, rheoli 
amser a chamau gweithredu 
wrth gyrchu cyfleoedd i 
symud ymlaen.

8.  Cyflwyno’u hunain a’u gwaith 
yn effeithiol i gynulleidfaoedd 
priodol. 

1.1 
Diffiniad a nodweddion 
Mae’r Diploma a’r Diploma 
Estynedig Lefel 3 mewn 
Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu wedi’u llunio i 
sicrhau fod myfyrwyr yn cael 
y wybodaeth, y sgiliau a’r 
ddealltwriaeth sy’n ofynnol 
i gyrchu a chamu ymlaen i 
astudiaethau ar lefel gradd neu 
waith ym maes celfyddydau 
perfformio.  Maent yn cynnig 
cyfle i’r sawl sydd â diddordeb 
mewn celfyddydau perfformio 
i archwilio, datblygu a phrofi 
eu creadigrwydd o fewn 
strwythur cymhwyster sy’n 
ysgogol, yn heriol ac yn pontio 
o astudiaethau cyffredinol i 
astudiaethau mwy arbenigol.  

Nid oes cyfyngiad ar yr amser 
y gellir ei dreulio yn ennill y 
cymwysterau, ond bydd dros 
gyfnod o flwyddyn fel arfer yn 
achos y Diploma a dwy flynedd 
yn achos y Diploma Estynedig.  
Bydd strwythur y cymwysterau, 
ag unedau cysylltiedig i sicrhau 
cydlyniad, yn caniatáu i fyfyrwyr 
syntheseiddio sgiliau ymarferol 
sydd newydd eu datblygu â 
gwybodaeth a dealltwriaeth 
ddamcaniaethol, wrth iddynt 
archwilio eu tueddfryd a’u 
huchelgais a nodweddion 
penodol amrywiaeth eang o 
ddisgyblaethau celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.  Bydd 
myfyrwyr yn cael eu hannog i 
adnabod nodweddion unigryw 
gwahanol ddisgyblaethau, a 
hefyd y perthnasoedd sy’n 
ddynamig ac o bosibl yn 
arloesol rhwng y disgyblaethau 
hynny.
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1.3 Strwythur y cymhwyster  

Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu

Unedau gorfodol i’w cyflawni: 8
Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC): 1040 
Cyfanswm Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): 600
Cyfanswm Credydau: 104 

 

Uned 1  Egwyddorion perfformio
 
 

Uned 2  Ymgysylltu â chynulleidfa

 
Uned 3  Cyflwyniad i ymarfer proffesiynol

 

Uned 4  Ymwybyddiaeth feirniadol a  
chyd-destunol

 

Uned 5  Sgiliau a chyd-destun cynhyrchu 

 

Uned 6  Sgiliau a chyd-destun perfformio
 

Uned 7 Paratoi at astudiaethau arbenigol
 

Uned 8  Prosiect perfformiad cydweithredol 
 

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

Diploma Estynedig mewn Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu 
 
Unedau gorfodol i’w cyflawni: 12 
Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC): 2030  
Cyfanswm Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): 1140 
Cyfanswm Credydau: 203 

Rhaid i fyfyrwyr gyflawni Unedau 1–8 y Diploma yn ogystal ag 
Unedau 9–12 a naill ai Uned 12 neu Uned 13: 

Uned 9  Datblygu sgiliau perfformio a 
  chynhyrchu

Uned 10 Paratoi i symud ymlaen
 
 

Uned 11  Archwilio astudiaethau a 
  chyd-destun arbenigol 

Rhaid i fyfyrwyr gyflawni un o’r ddwy uned ddewisol isod: 

Uned 12  Prosiect estynedig
 
 

Uned 13  Prosiect estynedig 
 
 
 
 

 

Lefel 3
180 ODA, CAU 270
Credydau: 27

Lefel 3
90 ODA, CAU 130
Credydau: 13

Lefel 3
90 ODA, CAU 130
Credydau: 13 
 
 
 
 
Lefel 3
180 ODA, CAU 460
Credydau: 46
 
Lefel 4
180 ODA, CAU 460
Credydau: 46

Lefel 3
80 ODA, CAU 120
Credydau: 12

Lefel 3
70 ODA, CAU 100
Credydau: 10

Lefel 3
70 ODA, CAU 100
Credydau: 10

Lefel 3
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 3
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 3
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 3
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 3
140 ODA, CAU 360
Credydau: 36



 
 

 
 
Bydd Uned 1 yn rhoi cyflwyniad 
i fyfyrwyr i amrywiaeth o 
weithgareddau sy’n hanfodol 
i ddatblygu a llwyfannu 
perfformiad.  Bydd yn cyflwyno 
elfennau sylfaenol drama, 
dawns a cherddoriaeth, y 
broses o ymarfer, cynhyrchu 
a llwyfannu perfformiad, ac 
yn cynnig dealltwriaeth o 
gelfyddydau perfformio fel 
gweithgaredd cydweithredol. 
 
Bydd Uned 2 yn rhoi cyflwyniad 
i fyfyrwyr i gyfathrebu llafar, 
ysgrifenedig a gweledol fel rhan 
anhepgor o weithgareddau ym 
maes celfyddydau perfformio.  
Bydd y myfyriwr yn archwilio 
ac yn dadansoddi ystyr a sut i 
gyfleu neges i gynulleidfa trwy 
gyfrwng llais a pherfformio.

Bydd Uned 3 yn rhoi cyflwyniad 
i fyfyrwyr i’r amrywiaeth o rolau, 
cyfrifoldebau, cyfleoedd am 
waith a chyfleoedd i symud 
ymlaen yn y sector. Bydd 
hefyd yn rhoi cyflwyniad i 
fyfyrwyr i bwysigrwydd iechyd 
a diogelwch fel rhywbeth sy’n 
anhepgor i’r perfformiwr a’r 
cynhyrchiad, a dealltwriaeth 
o’r nodweddion personol a 
phroffesiynol sy’n ofynnol 
ar gyfer gyrfa ym maes y 
celfyddydau perfformio.

Bydd Uned 4 yn rhoi cyflwyniad 
i fyfyrwyr ynghylch archwilio’r 
cyd-destun hanesyddol a’r 
cyd-destun presennol. Trwy 
ymagwedd thematig at y pwnc, 
bydd myfyrwyr yn archwilio 
ystod eang o safbwyntiau sy’n 
dylanwadu ar ddatblygiad 
syniadau yn y celfyddydau 
perfformio.

I gyflawni Unedau 5–7 bydd 
angen i fyfyrwyr ddefnyddio 
eu sgiliau, eu gwybodaeth 
a’u dealltwriaeth newydd 
mewn cyfres o aseiniadau 
mwy heriol ym meysydd 
cynhyrchu, perfformio a dylunio. 
Bydd myfyrwyr yn cychwyn 
archwilio nodweddion unigryw 
gweithgareddau celfyddydau 
perfformio penodol, a byddant 
hefyd yn cael eu hannog i 
gydnabod a deall y gwerthoedd 
cyffredin sy’n eu huno. 

Bydd Uned 5 yn rhoi cyfle 
i fyfyrwyr integreiddio’r 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
a gaiff eu datblygu yn Unedau 
1-4, ac archwilio’r sgiliau a’r 
nodweddion penodol sy’n 
ofynnol ar gyfer cynhyrchu 
a dylunio yn y celfyddydau 
perfformio. 

Bydd Uned 6 yn rhoi cyfle 
i fyfyrwyr integreiddio’r 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
a gaiff eu datblygu yn Unedau 
1-4, ac archwilio’r sgiliau a’r 
nodweddion penodol sy’n 
ofynnol ar gyfer perfformio yn y 
celfyddydau perfformio. 

Bydd Uned 7 yn rhoi cyfle 
i fyfyrwyr integreiddio’r 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
a gaiff eu datblygu yn Unedau 
1-4, ac archwilio’r sgiliau a’r 
nodweddion penodol sy’n 
ofynnol ar gyfer eu hymarfer 
personol eu hunain.

1.4 
Sylwadau ynghylch 
strwythur y cymwysterau

 
Diploma Lefel 3 mewn 
Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu 
Bydd y cymhwyster yn cael ei 
ddarparu trwy gyfrwng wyth 
uned, dros flwyddyn fel arfer.  
Bydd hyd unedau yn amrywio 
i sicrhau fod y cymhwyster 
yn cynnig profiad cefnogol 
priodol wrth i fyfyrwyr archwilio 
elfennau diagnostig y rhaglen 
wrth baratoi at addysg bellach 
neu waith. Dylai canolfannau 
sy’n darparu’r cymhwyster lunio 
aseiniadau a fydd yn darparu’r 
profiadau dysgu sy’n ofynnol 
i alluogi myfyrwyr i gyflawni’r 
meini prawf asesu. Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu 
penodol y gofynnir i fyfyrwyr 
gyfranogi ynddynt.

Bydd Unedau 1-4, sydd wedi’u 
cysylltu i lunio patrwm cydlynol 
o addysgu a dysgu, yn rhoi 
cyflwyniad i fyfyrwyr i’r sgiliau, 
y wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
sy’n ofynnol i archwilio, gwella a 
chynnal eu datblygiad creadigol 
ac i bennu safon y bydd 
gweddill y gweithgareddau a’r 
dysgu yn datblygu ohoni.  
Bydd myfyrwyr yn cael 
cyflwyniad diagnostig eang i 
gelfyddydau perfformio a fydd 
yn datblygu eu dealltwriaeth 
o natur ryng-gysylltiedig y 
ddisgyblaeth.

Bydd Uned 8, sef yr uned 
a gaiff ei hasesu’n grynodol 
a’i graddio ar ddiwedd y 
cymhwyster Diploma sy’n 
para blwyddyn, yn rhoi cyfle i 
fyfyrwyr ymgymryd â rhywfaint 
o ddysgu hunangyfeiriedig wrth 
gwblhau prosiect sylweddol ym 
maes celfyddydau perfformio. 
Bydd yr uned hefyd yn rhoi cyfle 
i fyfyrwyr gadarnhau a fyddant 
yn camu ymlaen i flwyddyn 
dau’r Diploma Estynedig neu 
lwybr dilyniant arall.

I gyflawni Uned 8, bydd 
angen i fyfyrwyr ddefnyddio’r 
sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddatblygwyd 
yn Unedau 5-7 i gwblhau 
prosiect cydweithredol.  Bydd 
yn rhoi cyfle i’r myfyriwr 
ymgymryd â rhywfaint o 
ddysgu hunangyfeiriedig, ac 
yn rhoi cyfle iddynt gychwyn 
cadarnhau eu nodau tymor 
hirach trwy gyfrwng eu dewis 
o weithgarwch i’w archwilio’n 
fanylach.
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Diploma Estynedig Lefel 
3 mewn Celfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu 
Bydd y cymhwyster yn cael 
ei ddarparu trwy gyfrwng 12 
uned, dros ddwy flynedd fel 
arfer. Disgrifir Unedau 1-8 ar y 
dudalen flaenorol. 
 
Bydd Unedau 9-11 yn 
cynnig cyfleoedd mwy 
canolbwyntiedig i fyfyrwyr 
archwilio gweithgareddau a 
medrau ym maes y celfyddydau 
perfformio, gan annog deialog 
personol ynghylch uchelgeisiau, 
dewisiadau a chyfleoedd i 
symud ymlaen yn y dyfodol. 
Bydd y myfyriwr yn cymryd 
cyfrifoldeb cynyddol dros ei 
ddysgu ei hun a’i uchelgeisiau 
personol. 
 
I gyflawni Uned 9, bydd yn 
ofynnol i fyfyrwyr gyfranogi 
mewn deialog mwy ffurfiol sy’n 
cynnwys hunanholi a diagnosis 
personol sydd wedi’u llunio i 
ganfod cryfderau, diddordebau 
ac uchelgeisiau o fewn llwybr 
penodol.  Bydd yr uned yn 
galluogi myfyrwyr i ddatblygu’r 
sgiliau artistig, proffesiynol a 
galwedigaethol sy’n ofynnol 
i symud ymlaen o fewn y 
ddisgyblaeth o’u dewis.  
 
I gyflawni Uned 10, bydd 
angen i fyfyrwyr, trwy broses 
o ymchwilio, deialog, adfyfyrio 
a gwerthuso, nodi llwybrau 
dilyniant penodol i Addysg 
Uwch neu gyflogaeth sy’n 
briodol i’w huchelgeisiau, a 
pharatoi at y llwybrau hynny.  
Bydd yr uned yn galluogi’r 
myfyriwr i arddangos y 
sgiliau ymarferol, deallusol a 
chyfathrebu sy’n ofynnol er 
mwyn gallu symud ymlaen. 
 

I gyflawni Uned 11, bydd yn 
ofynnol i’r myfyriwr archwilio’n 
feirniadol ac ymchwilio i 
ddylanwad cyd-destunau 
hanesyddol a chyfoes ar 
ddatblygiad syniadau a sut 
mae hyn wedi dylanwadu ar eu 
hymarfer eu hunain. 
Bydd yr uned yn galluogi 
myfyrwyr i arddangos eu 
dealltwriaeth o’r gynulleidfa 
a chyflwyno’r amrywiaeth 
o sgiliau a’r wybodaeth a 
ddatblygwyd yn y ddisgyblaeth 
o’u dewis. 

Bydd Uned 12 ac Uned 13 
yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr 
fireinio ac arddangos y sgiliau, 
y wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
sy’n briodol i’w dewis o lwybr 
gyrfa i’r dyfodol ac i gyrchu 
Addysg Uwch neu waith 
cysylltiedig. Bydd yn ofynnol i 
fyfyrwyr gwblhau a chyflwyno 
prosiect celfyddydau perfformio 
sylweddol y byddant hwy eu 
hunain yn ei gyfarwyddo.  I 
gyflawni Unedau 12 ac 13, 
ar Lefel 3 neu Lefel 4 yn eu 
trefn, bydd angen i fyfyrwyr 
arddangos gwybodaeth 
fanylach a dealltwriaeth fwy 
soffistigedig o’r ddisgyblaeth 
a ddewisir ganddynt, a sut y 
gellir cyrraedd a chyfathrebu 
â’r gynulleidfa ar gyfer y 
gweithgaredd hwnnw.

Bydd Uned 12 yn cynnig 
cyfle i fyfyrwyr gadarnhau’r 
arbenigedd o’u dewis trwy 
gyfranogi mewn gweithgaredd 
sy’n gysylltiedig â’r ddisgyblaeth 
neu’r disgyblaethau a ddewisir 
ganddynt.  Disgwylir y 
byddant yn ysgwyddo rhagor 
o gyfrifoldeb am eu dysgu 
trwy ymateb yn gadarnhaol i’r 
cyfleoedd ychwanegol ar gyfer 
mynegiant a chreadigrwydd 
unigol sy’n cael eu cynnig a 
dangos y gallu i wneud defnydd 
medrus o’r ystod o sgiliau a 

ddatblygir yn ystod y cwrs.  
Disgwylir i fyfyrwyr ddangos 
y gallant gychwyn, ymchwilio, 
datblygu, gweithredu, adfyfyrio 
a gwerthuso prosiect sylweddol 
i baratoi at Addysg Uwch neu 
gyflogaeth yn y ddisgyblaeth 
celfyddydau perfformio o’u 
dewis. 
  
I gyflawni Uned 13, bydd 
angen i fyfyrwyr gadarnhau 
aeddfedrwydd priodol 
trwy ysgwyddo cyfrifoldeb 
sylweddol fwy am eu dysgu 
eu hunain, gan ddangos y 
gallu i gychwyn, ymchwilio, 
datblygu, gweithredu, adfyfyrio 
a gwerthuso prosiect sylweddol 
ar lefel sy’n cyfateb i Lefel 4 
cyn symud ymlaen i Addysg 
Uwch neu gyflogaeth yn y 
ddisgyblaeth celfyddydau 
perfformio o’u dewis.  

1.5 
Derbyn myfyrwyr 
Mae UAL Awarding Body 
yn argymell y dylai fod gan 
fyfyrwyr sy’n dymuno gwneud 
cais am y Diploma a’r Diploma 
Estynedig Lefel 3 mewn 
Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu y canlynol o leiaf: 
> cymhwyster Lefel 2 UAL neu 
gymhwyster cyfatebol neu 
> bedwar TGAU ar radd C neu 
radd 4 neu uwch neu 
> gymhwyster sgiliau 
gweithredol cyfatebol i Lefel 2 
mewn Saesneg a Mathemateg.
Gall graddau cerddoriaeth neu 
ddawns ar y lefel briodol gael 
eu hystyried yn gymwysterau 
mynediad priodol hefyd.  
 
Rhaid i’r Ganolfan roi cyfleoedd 
i’r myfyrwyr ailsefyll Saesneg a 
Mathemateg.  
 
Gellir cynghori myfyrwyr i 
gwblhau’r cymwysterau hyn i 
sicrhau fod ganddynt y cyfle 
gorau posibl i symud ymlaen i 
Addysg Uwch.
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1.6 
Ymsefydlu 
Dylai canolfannau ymsefydlu 
eu myfyrwyr er mwyn sicrhau y 
gwneir y canlynol:

  Darparu llawlyfr y cwrs ac 
unrhyw ddeunydd ategol arall 
i hwyluso dysgu effeithiol

  Cadarnhau trefniadau 
amserlennu

  Darparu systemau tiwtorialau 
academaidd

  Nodi anghenion o ran 
cymorth i ddysgu a darparu 
hynny fel y bo’n briodol

  Egluro strwythurau’r cwrs 
a gofynion asesu yn achos 
asesu mewnol a safoni allanol

  Egluro rheoliadau a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch

1.7 
Cynllunio’r rhaglen 
Mae UAL Awarding Body yn 
cefnogi dulliau arloesol o lunio 
a darparu rhaglenni o fewn 
cyd-destun eang nodau’r 
cymhwyster a’i ganlyniadau 
dysgu a’i feini prawf asesu. 
Felly, gellir defnyddio 
amrywiaeth o ddulliau i 
ddarparu’r rhaglen. 

Ysgrifennwyd y cymhwyster 
i ategu amrywiaeth o 
ddewisiadau darparu.  Mae’r 
12 uned yn canolbwyntio ar 
brosesau ac egwyddorion 
sylfaenol, ac maent yn fwriadol 
yn osgoi pennu cyd-destunau 
manwl y dylai’r ddarpariaeth 
ddigwydd ynddynt.

Er mai bwriad y cymhwyster yw 
cyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth 
o ddisgyblaethau, mae’n gwbl 
bosibl defnyddio modelau 
darparu mwy arbenigol i ategu 
datblygiad myfyrwyr sy’n 
cychwyn y cwrs â dealltwriaeth 
eglurach o’r disgyblaethau y 
maent yn dymuno gweithio 
ynddynt. Felly, gallai’r 
ddarpariaeth ddigwydd yng 
nghyd-destun maes arbenigol 
penodol megis cerddoriaeth 
boblogaidd neu ddawns. 

Fodd bynnag, dylai’r 
ddarpariaeth fod yn gydlynol 
ac yn integredig, gan roi sylw 
cynyddol i’r berthynas rhwng 
datblygiad gwaith myfyrwyr a’r 
dewisiadau a wneir ganddynt.  
Wrth i’r rhaglen symud yn ei 
blaen, bydd yn rhaid i fyfyrwyr 
allu arddangos eu bod yn 
llwyddo i ddysgu ym maes 
y celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, ynghyd â gallu 
cynyddol i adfyfyrio ynghylch 
eu profiadau a’u dwyn ynghyd 
i baratoi at gamau nesaf eu 
datblygiad proffesiynol. 

Dylai dysgwyr fod yn datblygu 
sylfaen o sgiliau trwy’r adeg sy’n 
cydnabod y rhyngberthynas 
feirniadol, ddamcaniaethol 
ac ymarferol a’r berthynas 
rhwng datblygiad eu syniadau 
a’u gwaith a’r penderfyniadau 
a wneir ganddynt ynghylch 
dilyniant yn y dyfodol.

Dylai canolfannau sy’n cynllunio 
i ddarparu’r cymhwyster ddod 
yn gyfarwydd â manylebau’r 12 
uned unigol a’r deunydd ategol, 
yn cynnwys:

   Nodau unedau 
   Canlyniadau dysgu unedau
  Meini prawf asesu unedau
  Cynnwys dangosol unedau
  Strategaethau addysgu a  

     gweithgareddau dysgu  
  unedau
  Dulliau asesu a thystiolaeth  

  o gyflawniad
  Adnoddau gofynnol  
  Meini prawf graddio.

Ni fydd disgwyl i bob Canolfan 
ddarparu’r un rhaglen yn union, 
ond bydd yn ofynnol iddynt 
gwmpasu’r un canlyniadau 
dysgu a meini prawf asesu 
a sicrhau dilyniant cydlynol 
(patrymau addysgu, dysgu 
ac asesu sy’n barhaus, 
yn rhyngweithiol ac yn 
integreiddiol) yn hytrach na dull 
gweithredu tameidiog ar draws 
disgyblaethau amrywiol.

Ffram
w

aith 
cyfeirio
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1.9 
Asesu
Caiff unedau 1-7 y Diploma 
mewn Celfyddydau Perfformio 
a Chynhyrchu eu hasesu a’u 
dilysu’n fewnol trwy gyfrwng 
portffolios tystiolaeth myfyrwyr 
ac maent yn destun proses 
sicrwydd ansawdd allanol UAL 
Awarding Body.

Caiff Uned 8, sef uned olaf 
y Diploma Lefel 3 mewn 
Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu, ac Unedau 12 
ac 13, unedau olaf y Diploma 
Estynedig Lefel 3 mewn 
Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu, eu hasesu’n fewnol 
a’u safoni’n fewnol ac yn allanol 
yn erbyn meini prawf asesu’r 
unedau hynny.

   I gyflawni gradd llwyddo 
mewn unrhyw uned, bydd 
yn rhaid cyflawni’r holl 
feini prawf asesu.  Yn 
ychwanegol, rhoddir graddau 
Llwyddo, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth ar gyfer Unedau 
8, 12 ac 13. 

  I gyflawni gradd Teilyngdod  
     neu Ragoriaeth, bydd yn      
     rhaid cyflawni holl  
     feini prawf categorïau’r  
     graddau hynny yn llawn.  
     Bydd methu cyflawni meini  
     prawf yn arwain at  
     Gyfeirio. Caiff myfyrwyr un  
     cyfle i unioni cyfeiriad.

 
 

1.10 
Achredu a chyllido
Achredir y cymwysterau gan 
Ofqual ac maent y rhan o’r 
Fframwaith Cymwysterau 
wedi’u Rheoleiddio (RQF).  

Rhif achredu cymhwyster neu 
QAN y Diploma Lefel 3 mewn 
Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu yw 601/1780/1.

Rhif achredu cymhwyster neu 
QAN y Diploma Estynedig Lefel 
3 mewn Celfyddydau Perfformio 
a Chynhyrchu yw 601/1790/4.

Gall Canolfannau ganfod 
manylion llawn trefniadau 
cyllido’r Asiantaeth Cyllido 
Addysg (EFA) a’r Asiantaeth 
Cyllido Sgiliau gan ddefnyddio’r 
cyfleuster chwilio nodau dysgu 
‘the Hub’. 

1.8 
Datblygiad personol a 
phroffesiynol 
Bydd y Diploma a’r Diploma 
Estynedig mewn Celfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu 
yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr 
ddatblygu a defnyddio sgiliau 
trosglwyddadwy eang trwy 
annog ethos o ddatblygiad 
personol a phroffesiynol.  Yn 
benodol, bydd y rhaglen yn 
caniatáu i fyfyrwyr arddangos: 
 
  Blaengarwch 
 Ymholi annibynnol
 Meddwl yn greadigol 
 Dysgu adfyfyriol
  Cydweithio
  Hunanreoli 
  Cyfranogi effeithiol
  Datrys problemau 
  Cyfathrebu. 

 

1.11 
Tariff UCAS ar gyfer 
2016/17 ac wedi hynny
Mae Diploma Lefel 3 UAL mewn 
Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu wedi’i gynnwys yn 
nhariff UCAS ac mae’n denu 
pwyntiau tariff ar gyfer pob 
gradd derfynol fel y dangosir 
isod: 

Llwyddo  36
Teilyngdod 60
Rhagoriaeth 84  

Mae Diploma Estynedig Lefel 3 
UAL mewn Celfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu wedi’i 
gynnwys yn nhariff UCAS ac 
mae’n denu pwyntiau tariff ar 
gyfer pob gradd derfynol fel y 
dangosir isod:

Llwyddo  72
Teilyngdod 120
Rhagoriaeth 168 

Ffrâm
 

gyfeirio
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Unedau a   
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Lefel: 3   
ODA: 80        CAU: 120          Credydau: 12

Nod yr Uned: Rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i amrywiaeth o 
weithgareddau sy’n hanfodol i ddatblygu a llwyfannu 
perfformiad.  Bydd yn rhoi cyflwyniad i elfennau sylfaenol 
drama, dawns a cherddoriaeth, ac yn darparu dealltwriaeth 
o berfformio fel gweithgaredd cydweithredol.

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Deall amrywiaeth o  
   weithgareddau sy’n rhan o  
 ddatblygu a llwyfannu  
 perfformiad.  
 
 
 
 
 

2.  Deall y swyddogaethau a’r 
perthnasoedd sy’n rhan o 
weithgaredd 
cydweithredol.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 

1.1  Gymharu gweithgareddau 
a ddefnyddir wrth 
berfformio yn feirniadol a’u 
dehongli. 

1.2 Defnyddio dealltwriaeth o  
 sgiliau technegol er mwyn  
 cynorthwyo i lwyfannu   
 perfformiad.

2.1  Gwerthuso effeithiolrwydd 
ei rolau ei hun a rolau pobl 
eraill wrth lwyfannu 
perfformiad.

Uned 1

Egwyddorion 
perfformio
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu’n ffurfiol trwy aseiniad 
neu aseiniadau cyffredin ag 
Unedau 2, 3 a 4, wedi’i llunio i 
ddarparu corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyrwyr i ddatblygu 
dealltwriaeth o’r amrywiaeth o 
weithgareddau ac elfennau a 
ddefnyddir mewn perfformio a 
chynhyrchu.

Dylai’r uned hon, ynghyd ag 
Unedau 2, 3 a 4, ddarparu’r 
sylfaen o sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth y bydd yr holl 
ddysgu dilynol yn y cymhwyster 
yn seiliedig arnynt.  Mae’n 
bwysig felly sicrhau fod 
myfyrwyr yn cyflawni safonau 
priodol mewn gweithgareddau 
ymarferol a damcaniaethol. 

Gellir darparu’r dysgu ar gyfer yr 
uned hon trwy gyfrwng 
sesiynau mewn stiwdios, 
seminarau, gwaith ymchwil 
mewn llyfrgelloedd ac 
ymweliadau addysgol sydd 
wedi’u llunio i gryfhau hyder 
myfyrwyr a rhoi cyfle iddynt 
ddod yn gyfarwydd ag 
egwyddorion perfformio.
 

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio a gwerthuso 
amrywiaeth o weithgareddau a 
phrosesau. 

Lluniwyd yr uned hon i gynnig 
profiad damcaniaethol, 
ymarferol a chorfforol i fyfyrwyr. 
Fel rhan o’r gweithgareddau 
ymarferol, bydd angen i 
fyfyrwyr nodi a deall 
amrywiaeth o brosesau a 
thechnegau ac arddangos eu 
defnydd mewn ffordd sy’n 
briodol o fedrus, gan sicrhau y 
caiff syniadau eu cyfathrebu’n 
llwyddiannus. 

Dylid annog myfyrwyr i ystyried 
eu profiadau eu hunain mewn 
perthynas â gwaith artistiaid a 
pherfformwyr eraill. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:
  Gweithgareddau cynhesu a 
darllen sgriptiau, technegau a 
phrosesau ymarfer

  Ymarferion dawns, drama a 
cherddoriaeth

  Archwilio a dehongli naratif
  Llwyfannu, dylunio a 
chyfarwyddo 

  Cyflwyniadau unigol a gwaith 
grŵp 

  Grwpiau trafod i ddadansoddi 
effeithiolrwydd technegau 
amrywiol

  Asesu gan gymheiriaid a 
hunanasesu.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylai nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi.  Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys: 
dyddlyfrau adfyfyriol personol, 
gweithlyfrau, nodiaduron, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a datganiadau gan 
dystion i berfformiadau. 
Nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 3   
ODA: 70        CAU 100        Credydau: 10

Nod yr Uned: Rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i gyfathrebu 
llafar, ysgrifenedig a gweledol ym maes perfformio a 
chynhyrchu. Bydd yn galluogi myfyrwyr i archwilio a 
dadansoddi ystyr a sut i gyfleu neges i gynulleidfa.

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.   Deall nodweddion a 
chonfensiynau perfformiad 
byw.  
 
 
 
 

2.  Gallu cyfathrebu ystyr i 
gynulleidfa benodol.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 

1.1  Ddadansoddi nodweddion 
cynulleidfa. 

1.2  Defnyddio dealltwriaeth o 
nodweddion a chonfensiynau 
cynulleidfa wrth gyflwyno 
perfformiad.

2.1  Cymharu amrywiaeth o 
ddulliau a ddefnyddir i gyfleu 
ystyr i gynulleidfa yn 
feirniadol.

2.2  Gweithredu dulliau priodol er 
mwyn cyfathrebu ystyr i 
gynulleidfa. 

Uned 2

Ymgysylltu â 
chynulleidfa

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol

12



 
 

 
 

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Dylai canolfannau sy’n 
darparu’r cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt. 

Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu’n ffurfiol trwy aseiniad 
neu aseiniadau cyffredin ag 
Unedau 1, 3 a 4, wedi’i llunio i 
ddarparu corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyrwyr i ddatblygu 
dealltwriaeth o’r amrywiaeth o 
weithgareddau ac elfennau a 
ddefnyddir mewn perfformio a 
chynhyrchu.

Dylai’r uned hon, ynghyd ag 
Unedau 1, 3 a 4, ddarparu’r 
sylfaen o sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth y bydd yr holl 
ddysgu dilynol yn y cymhwyster 
yn seiliedig arnynt.  Mae’n 
bwysig felly sicrhau fod 
myfyrwyr yn cyflawni safonau 
priodol mewn gweithgareddau 
ymarferol a damcaniaethol.

Gellir darparu’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon trwy gyfrwng 
sesiynau mewn stiwdios, 
seminarau, gwaith ymchwil 
mewn llyfrgelloedd ac 
ymweliadau addysgol sydd 
wedi’u llunio i gryfhau hyder 
myfyrwyr a’u gallu i ymgysylltu 
â chynulleidfa.  Dylid annog 
myfyrwyr i fod yn anturus a bod 

â meddwl agored wrth archwilio a 
gwerthuso amrywiaeth o 
dechnegau cyfathrebu, 
nodweddion cynulleidfaoedd a 
chonfensiynau ac arferion 
perfformio byw. 

Lluniwyd yr uned hon i gynnig 
profiad damcaniaethol, ymarferol 
a chorfforol i fyfyrwyr. Fel rhan o’r 
gweithgareddau ymarferol, bydd 
angen i fyfyrwyr nodi a deall 
amrywiaeth o dechnegau 
cyfathrebu ac arddangos eu 
defnydd mewn ffordd sy’n briodol 
o fedrus, gan sicrhau y caiff ystyr 
ei gyfleu’n llwyddiannus i 
gynulleidfa.

Dylid annog myfyrwyr i adfyfyrio 
ynghylch eu cyfranogiad a’u 
profiadau eu hunain fel 
cynulleidfa.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:
  Darllen a dadansoddi sgriptiau
  Ymarferion dawns, drama a

 cherddoriaeth
  Ymweld â theatrau a 
beirniadaethau

  Llwyfannu, dylunio a 
chyfarwyddo

  Cyflwyniadau unigol a gwaith 
grŵp

  Grwpiau trafod i ddadansoddi 
effeithiolrwydd technegau 
amrywiol

  Asesu gan gymheiriaid a 
hunanasesu.

Dylai canolfannau ddefnyddio dull 
o ddarparu sy’n cynnal datblygiad 
eu myfyrwyr penodol.  Dylai 
nodau ac uchelgeisiau pob 
myfyriwr, yn cynnwys y sawl sydd 
ag anghenion addysgol arbennig 
a nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

 
 
 
 
Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys: 
dyddlyfrau adfyfyriol personol, 
gweithlyfrau, nodiaduron, 
portffolios ymchwil, 
recordiadau digidol a 
datganiadau gan dystion i 
berfformiadau. 

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

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu 
fynediad agored digonol i 
ddarpariaeth mewn meysydd 
mwy arbenigol. 
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Lefel: 3   
ODA: 70        CAU: 100        Credydau: 10

Nod yr Uned: Rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i’r amrywiaeth o 
rolau, cyfrifoldebau, cyfleoedd am waith a chyfleoedd i 
symud ymlaen sydd ar gael o fewn y sector. Bydd yn 
cyflwyno myfyrwyr i bwysigrwydd iechyd a diogelwch fel 
rhywbeth sy’n hanfodol i’r perfformiwr a’r cynhyrchiad, ac 
yn rhoi dealltwriaeth o’r priodweddau sy’n ofynnol ar gyfer 
gyrfa yn y celfyddydau perfformio.

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn: 

1.   Deall cyfleoedd i symud 
ymlaen yn y sector 
celfyddydau perfformio.  

2.  Deall iechyd a diogelwch a 
gweithredu hynny o fewn 
cyd-destun ymarfer 
celfyddydau perfformio. 

3.  Gallu cyflawni rolau a 
chyfrifoldebau sy’n gyson 
ag ymarfer proffesiynol.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:
 

1.1  Leoli, cyrchu a defnyddio 
gwybodaeth i gynorthwyo 
â’i ddatblygiad ei hun. 

2.1  Disgrifio a defnyddio 
amrywiaeth o fesurau 
priodol i sicrhau iechyd y 
perfformiwr a diogelwch y 
cynhyrchiad.

3.1  Cyfrannu at dasgau a’u 
cwblhau o fewn amserlen 
a fframwaith penodedig.

3.2  Arddangos sensitifrwydd 
tuag at anghenion 
unigolion.

Uned 3

Cyflwyniad i ymarfer 
proffesiynol

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol

14



 
 

 
 

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Mae’r uned hon, y dylid ei 
chysylltu’n ffurfiol trwy aseiniad 
neu aseiniadau cyffredin ag 
Unedau 1, 2 a 4, wedi’i llunio i 
ddarparu corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyrwyr i ddatblygu 
dealltwriaeth o’r amrywiaeth o 
weithgareddau ac elfennau a 
ddefnyddir mewn perfformio a 
chynhyrchu.

Dylai’r uned hon, ynghyd ag 
Unedau 1, 2 a 4, ddarparu’r 
sylfaen o sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth y bydd yr holl 
ddysgu dilynol yn y cymhwyster 
yn seiliedig arnynt.  Mae’n 
bwysig felly sicrhau fod 
myfyrwyr yn cyflawni safonau 
priodol mewn gweithgareddau 
ymarferol a damcaniaethol. 

Gellir darparu’r dysgu ar gyfer yr 
uned hon trwy gyfrwng 
sesiynau mewn stiwdios, 
seminarau, gwaith ymchwil 
mewn llyfrgelloedd ac 
ymweliadau addysgol sydd 
wedi’u llunio i gryfhau 
dealltwriaeth myfyrwyr o 
ymarfer proffesiynol.  Dylid 
annog myfyrwyr i fod yn anturus 
a chadw meddwl agored wrth 
archwilio a gwerthuso’r 

amrywiaeth o gyfleoedd 
gyrfaoedd sydd ar gael ym myd 
y celfyddydau perfformio.

Lluniwyd yr uned hon i gynnig 
profiad damcaniaethol, 
ymarferol a chorfforol i fyfyrwyr. 
I gyflawni’r uned, bydd angen i 
fyfyrwyr nodi a deall iechyd a 
diogelwch, ffitrwydd a maeth, a 
sut caiff hynny ei weithredu yng 
nghyd-destun y perfformiwr a’r 
perfformiad. 

Bydd hefyd yn helpu myfyrwyr i 
ddeall eu hymarfer proffesiynol 
eu hunain, ystyriaethau 
moesegol a sensitifrwydd tuag 
at eraill.  Bydd disgwyl i fyfyrwyr 
ddangos eu dealltwriaeth mewn 
modd sy’n briodol o fedrus, a 
dylid eu hannog i ystyried eu 
profiadau eu hunain mewn 
perthynas â gwaith artistiaid a 
pherfformwyr eraill.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:
  Ymweliadau â theatrau, 
stiwdios neu gwmnïau 
cynhyrchu

  Seminarau ynghylch y 
gwahanol fathau o 
sefydliadau a rolau yn sector 
y celfyddydau perfformio

  Ymweliadau gan asiantaethau 
castio

  Paratoi ac ymarfer at 
glyweliadau

  Darlithoedd ac ymarferion 
ynghylch ffitrwydd a maeth 

  Cyflwyniadau unigol a gwaith 
grŵp

  Astudiaethau achos 
  Grwpiau trafod i ddadansoddi 
effeithiolrwydd technegau 
amrywiol

 Asesu gan gymheiriaid a  
    hunanasesu.

 
 
 
 

 
 
Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylai nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi.  Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys: 
dyddlyfrau adfyfyriol personol, 
gweithlyfrau, nodiaduron, 
portffolios ymchwil, traethodau, 
recordiadau digidol a 
chyflwyniadau.  Nid yw’r rhestr 
hon yn hollgynhwysol a dylid 
annog myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.

Gwybodaeth ychwanegol 
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 3   
ODA: 60          CAU: 90         Credydau: 9

Nod yr Uned: Rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i archwilio 
cyd-destunau a safbwyntiau hanesyddol a chyfoes sy’n 
dylanwadu ar ddatblygiad syniadau o fewn y celfyddydau 
perfformio.

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn: 

1.   Deall safbwyntiau 
beirniadol sy’n dylanwadu 
ar ddadansoddi 
gweithgareddau 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Deall y cyd-destunau y 
mae celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu 
wedi’u lleoli ynddynt.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 

1.1  Gymharu mewn ffordd 
feirniadol amrywiaeth o 
safbwyntiau beirniadol 
sy’n dylanwadu ar 
ddadansoddi 
gweithgareddau 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

1.2 Defnyddio gwybodaeth  
 am safbwyntiau beirniadol  
 i ddadansoddi amrywiaeth  
 o weithgareddau   
 celfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu.

1.3 Defnyddio gwybodaeth a  
 dealltwriaeth o   
 safbwyntiau beirniadol i  
 ategu ei arferion ei hun.

2.1  Cymharu amrywiaeth o 
gyd-destunau y mae 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu wedi’u lleoli 
ynddynt yn feirniadol.

2.2  Gweithredu dealltwriaeth 
o amrywiaeth o 
baramedrau cyd-destunol 
i ategu ei ddatblygiad 
creadigol ei hun.

Uned 4

Ymwybyddiaeth 
feirniadol a  
chyd-destunol
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu’n ffurfiol trwy aseiniad 
neu aseiniadau cyffredin ag 
Unedau 1, 2 a 3, wedi’i llunio i 
ddarparu corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyrwyr i ddatblygu 
dealltwriaeth o’r amrywiaeth o 
weithgareddau ac elfennau a 
ddefnyddir yn y celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.

Dylai’r uned hon, ynghyd ag 
Unedau 1, 2 a 3, ddarparu’r 
sylfaen o sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth y bydd yr holl 
ddysgu dilynol yn y cymhwyster 
yn seiliedig arnynt.  Mae’n 
bwysig felly sicrhau fod 
myfyrwyr yn cyflawni safonau 
priodol mewn gweithgareddau 
ymarferol a damcaniaethol.
 

Gellir darparu’r dysgu ar gyfer yr 
uned hon trwy gyfrwng 
sesiynau mewn stiwdios, 
seminarau, gwaith ymchwil 
mewn llyfrgelloedd ac 
ymweliadau addysgol sydd 
wedi’u llunio i sicrhau fod 
myfyrwyr yn fwy hyderus a 
chyfarwydd â dadansoddi 
beirniadol ac ymwybyddiaeth 
gyd-destunol.  Mae’r uned yn 
cynnig cyfle cynnar i fyfyrwyr 
ddatblygu eu llythrennedd trwy 
gynhyrchu dadansoddiad 
estynedig o destun.  Dylid rhoi 
cyfle hefyd i fyfyrwyr fynegi eu 
safbwyntiau mewn trafodaethau 
a gaiff eu hwyluso a gwaith 
grŵp.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio eu safbwyntiau 
beirniadol a chyd-destunol.  
Dylid annog myfyrwyr hefyd i 
adnabod y berthynas 
addysgiadol sy’n bodoli rhwng 
astudio dadansoddi beirniadol a 
safbwyntiau cyd-destunol a’u 
gweithgareddau creadigol eu 
hunain.

Gall ymwybyddiaeth feirniadol 
fynd i’r afael ag iaith a 
chyfathrebu, ffurf ac ystyr, 
gwerthoedd a diben, a materion 
cysylltiedig eraill.

Gall ymwybyddiaeth gyd-
destunol fynd i’r afael â 
safbwyntiau diwylliannol a 
moesegol (hanesyddol a 
chyfoes), safbwyntiau 
cymdeithasol (llunio a 
chynrychioli cymdeithas), 
cyd-destunau proffesiynol 
(gweithleoedd, sefydliadau a 
gyrfaoedd) a materion 
cysylltiedig eraill.

I gyflawni’r gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon, bydd 
angen i fyfyrwyr nodi a deall 
safbwyntiau cyd-destunol, 
dadansoddi a gwerthuso, a 
chofnodi eu safbwyntiau gan 
ddefnyddio ffurfiau priodol, yn 
cynnwys testunau estynedig.
 
Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:
  Archwilio safbwyntiau 
beirniadol trwy amrywiaeth o 
ddulliau cyflwyno, yn 
cynnwys darlithoedd, 
seminarau, grwpiau trafod a 
gweithdai

  Archwilio ymwybyddiaeth 
gyd-destunol, iaith a 
chyfathrebu trwy gyfrwng 
amrywiaeth o ddulliau 
cyflwyno yn cynnwys 
darlithoedd, seminarau, 
grwpiau trafod a gweithdai

  Ymweliadau addysgol
  Ymchwil mewn llyfrgelloedd 
ac archifdai 

  Gwaith unigol a gwaith mewn 
grwpiau

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylai nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi.  Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys: 
dyddlyfrau adfyfyriol personol, 
gweithlyfrau, nodiaduron, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a datganiadau gan 
dystion i berfformiadau.  
 
Nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol 
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 3   
ODA: 60         CAU: 90          Credydau: 9

Nod yr Uned: Galluogi myfyrwyr i ddadansoddi’r 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth a gaiff eu datblygu mewn 
unedau blaenorol mewn ffordd feirniadol, eu hintegreiddio 
a’u defnyddio, yn ogystal ag archwilio’r sgiliau a’r 
nodweddion penodol sy’n ofynnol ar gyfer cynhyrchu a 
dylunio yn y celfyddydau perfformio.

Uned 5

Sgiliau a chyd-destun 
cynhyrchu

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr yn:
 

1.   Gallu dadansoddi ac 
ymchwilio briff dylunio 
cynhyrchiad yn y 
celfyddydau perfformio.  
 
 
 
 
 
 

2.  Gallu defnyddio dull 
integredig o ddatrys 
problemau dylunio 
cynhyrchiad yn y 
celfyddydau perfformio. 
 
 
 
 
 

3. Gallu gwerthuso atebion i  
 friffiau dylunio  
 cynhyrchiad yn y  
 celfyddydau perfformio. 

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 

1.1  Ddadansoddi gofynion a 
pharamedrau briff dylunio 
cynhyrchiad yn y celfyddydau 
perfformio. 

1.2 Defnyddio gweithgareddau  
  ymchwil i ategu atebion ar  
 gyfer briff dylunio   
 cynhyrchiad yn y celfyddydau  
 perfformio.

2.1 Arddangos y gallu i gynllunio,  
 trefnu a chyflwyno atebion i  
 broblemau dylunio  
 cynhyrchiad yn y celfyddydau 
 perfformio.

2.2  Gweithredu sgiliau ymarferol, 
dealltwriaeth a dulliau i 
ddatrys problemau dylunio 
cynhyrchiad yn y celfyddydau 
perfformio.  

3.1  Dadansoddi effeithiolrwydd 
atebion i friff dylunio 
cynhyrchiad yn y celfyddydau 
perfformio. 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau cynhyrchu a 
dylunio penodol y gofynnir i 
fyfyrwyr gyfranogi ynddynt.

Mae’r uned hon wedi’i llunio i roi 
cyfle i fyfyrwyr integreiddio’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r 
ddealltwriaeth a ddatblygwyd 
yn Unedau 1-4, ac archwilio’r 
rhain trwy gyfres o aseiniadau 
mwy cymhleth a heriol ym maes 
cynhyrchu a dylunio.

Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu’n ffurfiol drwy aseiniad 
neu aseiniadau cyffredin ag 
Uned 6, wedi’i llunio i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddatblygu 
dealltwriaeth o nodweddion 
unigryw gweithgareddau 
penodol ym maes y 
celfyddydau perfformio, ar yr un 
pryd â chydnabod a deall y 
gwerthoedd cyffredin sy’n eu 
huno.

Gellir darparu’r dysgu ar gyfer yr 
uned hon fel rhan o brosiect 
mewn lle perfformio, stiwdio 
neu weithdy, wedi’i lunio i 
wneud myfyrwyr yn fwy 
hyderus a chyfarwydd â’r 
amrywiaeth o weithgareddau 
sy’n ofynnol i allu datrys 
problem cynhyrchu benodol yn 
effeithiol. Gallai hyn fod ar ffurf 
cysyniad, trefnu neu ddylunio 
cynhyrchiad. Dylid darparu 

cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi, 
cofnodi a chyflwyno eu 
hatebion ar ffurf ysgrifenedig a 
gweledol. Gellir defnyddio 
grwpiau trafod, seminarau, 
gweithdai a darlithoedd i ategu’r 
dysgu ar gyfer yr uned hon. 

Gellir darparu’r dysgu ar gyfer yr 
uned hon trwy aseiniadau sy’n 
annog neu’n gofyn am waith 
tîm. Cydnabyddir fod gwaith tîm 
yn arfer gyffredin mewn sawl 
rhan o ddiwydiant y 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. Gellir darparu’r 
dysgu trwy aseiniad ‘byw’ a 
gaiff ei osod gan gorff allanol, 
gan annog myfyrwyr i ddeall 
cyfyngiadau masnachol a’r 
angen am fethodoleg gwaith 
gadarn.

Dylid annog myfyrwyr i ystyried 
eu dysgu eu hunain mewn 
perthynas â gwaith artistiaid a 
pherfformwyr eraill. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:
  Archwilio a dehongli naratif ac 
ysgrifennu sgriptiau 

  Castio ac ymarfer
  Archwilio a dehongli naratif
  Llwyfannu, dylunio a 
chyfarwyddo

  Dylunio gwisgoedd a setiau
 Grwpiau trafod i ddadansoddi  

 effeithiolrwydd atebion  
 amgen amrywiol
 Asesu gan gymheiriaid a 

  hunanasesu.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylai nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi.  Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys: 
dyddiaduron adfyfyriol 
personol, cynlluniau, gwaith 
datblygu gweledol, delweddau, 
dyluniadau, cyfryngau, 
arteffactau, adroddiadau, 
ysgrifennu estynedig, 
gweithlyfrau, nodiaduron, 
portffolios ymchwil, sgriptiau, 
eitemau gwneud, maquettes 
neu recordiadau digidol.

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

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 3   
ODA: 60            CAU: 90           Credydau: 9

Nod yr Uned: Galluogi myfyrwyr i ddadansoddi’n feirniadol, 
integreiddio a defnyddio’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
gaiff eu datblygu mewn unedau blaenorol, ac archwilio’r 
sgiliau a’r nodweddion penodol sy’n ofynnol ar gyfer 
perfformio yn y celfyddydau perfformio.

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.   Gallu dadansoddi ac 
ymchwilio briff perfformio 
yn y celfyddydau 
perfformio.  
 
 
 
 
 
 

2. Gallu defnyddio dull  
 integredig o ddatrys  
 problemau perfformio yn  
 y celfyddydau perfformio. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gallu gwerthuso atebion i  
 friff celfyddydau  
 perfformio.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:
 

1.1  Ddadansoddi gofynion a 
pharamedrau briff 
perfformio yn y 
celfyddydau perfformio.  

1.2  Defnyddio 
gweithgareddau ymchwil i 
ategu atebion ar gyfer briff 
perfformio yn y 
celfyddydau perfformio. 

2.1  Arddangos y gallu i 
gynllunio, trefnu a 
chyflwyno atebion i 
broblemau perfformio yn y 
celfyddydau perfformio.

2.2 Defnyddio sgiliau   
 ymarferol, dealltwriaeth a  
 dulliau i ddatrys   
 problemau perfformio yn y  
 celfyddydau perfformio. 

3.1  Dadansoddi 
effeithiolrwydd atebion i 
friff celfyddydau 
perfformio.

Uned 6

Sgiliau a chyd-destun 
perfformio
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau cynhyrchu a 
dylunio penodol y gofynnir i 
fyfyrwyr gyfranogi ynddynt.

Mae’r uned hon wedi’i llunio i roi 
cyfle i fyfyrwyr integreiddio’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r 
ddealltwriaeth a ddatblygwyd 
yn Unedau 1-4, ac archwilio’r 
rhain trwy gyfres o aseiniadau 
mwy cymhleth a heriol yn 
ymwneud â pherfformio.
 
Mae’r uned hon, y dylid ei 
chysylltu’n ffurfiol trwy aseiniad 
neu aseiniadau cyffredin ag 
Uned 5, wedi’i llunio i ddarparu 
corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyrwyr i 
ddatblygu dealltwriaeth o 
nodweddion unigryw 
gweithgareddau celfyddydau 
perfformio penodol, ac ar yr un 
pryd i gydnabod a deall y 
gwerthoedd cyffredin sy’n eu 
huno.

Gellir darparu’r dysgu ar gyfer yr 
uned hon fel rhan o brosiect 
mewn lle perfformio, stiwdio 
neu weithdy, wedi’i lunio i 
wneud myfyrwyr yn fwy 
hyderus a chyfarwydd â’r 
amrywiaeth o weithgareddau 
sy’n ofynnol i allu datrys 
problem cynhyrchu benodol. 
Gallai hyn fod ar ffurf cysyniad, 
trefnu neu ddylunio 

cynhyrchiad. Dylid darparu 
cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi, 
cofnodi a chyflwyno eu 
hatebion ar ffurf ysgrifenedig a 
gweledol. Gellir defnyddio 
grwpiau trafod, seminarau , 
gweithdai a darlithoedd i ategu’r 
dysgu ar gyfer yr uned hon.

Gellir darparu’r dysgu ar gyfer yr 
uned hon trwy aseiniadau sy’n 
annog neu’n gofyn am waith 
tîm. Cydnabyddir fod gwaith tîm 
yn arfer gyffredin mewn sawl 
rhan o ddiwydiant y 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. Gellir darparu’r 
dysgu trwy aseiniad ‘byw’ a 
gaiff ei bennu’n allanol, gan 
annog myfyrwyr i ddeall 
cyfyngiadau masnachol a’r 
angen am fethodoleg gwaith 
gadarn.

Dylid annog myfyrwyr i ystyried 
eu dysgu eu hunain mewn 
perthynas â gwaith artistiaid a 
pherfformwyr eraill. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:
  Archwilio a dehongli naratif a 
sgript 

  Castio ac ymarfer 
  Llwyfannu, dylunio a      
chyfarwyddo

  Ystyr syniadau a chyfathrebu  
syniadau 

  Yr hunan a’r berthynas â’r  
 gynulleidfa  
  Grwpiau trafod i ddadansoddi    
effeithiolrwydd atebion 
amgen amrywiol

  Asesu gan gymheiriaid a 
hunanasesu. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylai nodau ac 

uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi.  Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys: 
dyddlyfrau adfyfyriol personol, 
cynlluniau, delweddau, 
dyluniadau, cyfryngau, 
arteffactau, adroddiadau, 
gweithlyfrau, nodiaduron, 
portffolios ymchwil, sgriptiau, 
recordiadau digidol a 
datganiadau gan dystion i 
berfformiadau.

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

Gwybodaeth ychwanegol 
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil.  Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 3   
ODA: 60          CAU: 90         Credydau: 9

Nod yr Uned: Rhoi cyfle i fyfyrwyr ddadansoddi’n 
feirniadol, integreiddio a defnyddio’r wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddatblygwyd yn yr unedau blaenorol ac 
archwilio’r sgiliau a’r nodweddion penodol sy’n ofynnol ar 
gyfer eu hymarfer personol eu hunain.

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.   Gallu nodi, dewis a 
defnyddio sgiliau, 
technegau a phrosesau 
sy’n briodol i’w lefel 
bresennol a’r pwnc ac i 
lywio astudiaethau yn y 
dyfodol.  
 
 

2.  Deall a gweithredu’r prif 
elfennau, gwybodaeth a 
syniadau i gynnal 
datblygiad creadigol yn y 
pwnc a ddewisir 
ganddynt. 
 
 

3.  Defnyddio sgiliau cyflwyno 
perthnasol i gyfathrebu â 
chynulleidfaoedd priodol.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:
 

1.1  Ddadansoddi ei gynnydd 
a’i berfformiad ei hun i 
nodi cyfleoedd perthnasol 
i astudio yn y dyfodol. 

1.2  Arddangos sgiliau a 
phrosesau ymarferol sy’n 
briodol i ddatblygiad 
personol. 

2.1 Defnyddio dealltwriaeth  
 ymarferol, ddamcaniaethol  
  a thechnegol o fewn pwnc  
 a ddewisir 

2.2  Arddangos ymroddiad a 
phroffesiynoldeb o fewn 
ymarfer rheolaidd a 
pharhaus.

3.1  Cyflwyno eu hunain a’u 
gwaith i gynulleidfa 
benodol.

Uned 7

Paratoi at 
astudiaethau 
arbenigol
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Mae’r uned hon wedi’i llunio i 
ddarparu corff cydlynol o sgiliau 
a gwybodaeth a fydd yn 
galluogi myfyrwyr i ddatblygu 
dealltwriaeth o’r technegau a’r 
prosesau penodol sy’n ofynnol i 
ategu amrywiaeth o 
weithgareddau ac elfennau a 
ddefnyddir mewn perfformio a 
chynhyrchu.

Dylai’r uned hon ddarparu’r 
sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth technegol 
sylfaenol sy’n benodol i’r maes 
astudio a ddewisir gan y 
myfyriwr. Cydnabyddir fod y 
meysydd archwilio ac astudio 
posibl yn eang, felly mae’n 
bwysig sicrhau fod myfyrwyr yn 
cael y cyngor a’r arweiniad 
priodol i sicrhau eu bod yn 
cyflawni safonau priodol mewn 
gweithgareddau ymarferol a 
damcaniaethol.

Gellir darparu’r dysgu ar gyfer yr 
uned hon dros gyfnod 
sylweddol trwy gyfrwng 
sesiynau mewn stiwdios a 
gweithdai, ynghyd ag ymchwil 
ategol ac ymweliadau addysgol 
sydd wedi’u llunio i gryfhau 
dealltwriaeth, sgiliau technegol, 
gallu a hyder myfyrwyr.

 

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio a gwerthuso 
amrywiaeth o weithgareddau a 
phrosesau.

Lluniwyd yr uned hon i gynnig 
profiad damcaniaethol, 
ymarferol a chorfforol i fyfyrwyr. 
Fel rhan o’r gweithgareddau 
ymarferol, bydd angen i 
fyfyrwyr nodi a deall 
amrywiaeth o brosesau a 
thechnegau ac arddangos eu 
defnydd mewn ffordd sy’n 
briodol o fedrus, gan sicrhau y 
caiff syniadau eu cyfathrebu’n 
llwyddiannus.

Dylid annog myfyrwyr i ystyried 
eu profiadau eu hunain mewn 
perthynas â gwaith artistiaid a 
pherfformwyr eraill.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:
  Gweithdai priodol i ddatblygu  

    sgiliau unigol
  Gweithgareddau cynhesu a 
darllen sgriptiau, technegau a 
phrosesau ymarfer

  Ymarferion dawns, drama a 
cherddoriaeth

  Archwilio a dehongli naratif
  Llwyfannu, dylunio a 
chyfarwyddo

  Cyflwyniadau unigol a gwaith 
grŵp

  Grwpiau trafod i ddadansoddi 
effeithiolrwydd technegau 
amrywiol

  Asesu gan gymheiriaid a 
hunanasesu.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylai nodau ac 

uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys: 
dyddlyfrau adfyfyriol personol, 
gweithlyfrau, nodiaduron, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol, cyflwyniadau a 
datganiadau gan dystion i 
berfformiadau. 

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

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer, gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 3   
ODA: 140       CAU: 360      Credydau: 36

Nod yr Uned: Rhoi cyfle i fyfyrwyr wneud defnydd o’r 
sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a ddatblygwyd yn 
yr unedau blaenorol wrth gyflawni prosiect cydweithredol. 
Bydd yr uned yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â 
rhywfaint o ddysgu hunangyfeiriedig ac yn eu galluogi i 
gadarnhau eu nodau tymor hirach trwy gyfrwng eu dewis 
o weithgaredd i’w archwilio’n fanylach.

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Deall gofynion prosiect  
 perfformiad  
 cydweithredol. 
 

2.  Deall y swyddogaethau a’r 
perthnasoedd sy’n rhan o 
weithgaredd 
cydweithredol.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gallu defnyddio sgiliau,  
 gwybodaeth a  
 dealltwriaeth i gwblhau  
 prosiect perfformiad  
 cydweithredol.
 

4.  Gallu gwerthuso ei 
gyfraniad ei hun a 
chyfraniad pobl eraill at 
brosiect perfformiad 
cydweithredol.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:  

1.1  Ddadansoddi gofynion a 
pharamedrau prosiect 
perfformiad 
cydweithredol. 

2.1  Adolygu amrywiaeth o 
ffynonellau ymchwil i 
ategu’r gwaith o 
gynhyrchu prosiect 
perfformio 

2.2  Dehongli ymchwil i 
ddatblygu syniadau a 
chyfathrebu cynigion 
creadigol yn effeithiol.

2.3  Arddangos y gallu i 
gyfrannu at gynllunio, 
trefnu a datblygu 
perfformiad 
cydweithredol.

3.1 Defnyddio sgiliau   
 ymarferol, gwybodaeth a  
 dealltwriaeth i gwblhau  
 prosiect perfformiad   
 cydweithredol o fewn   
 amserlen gytunedig. 

4.1  Adolygu prosiect 
perfformiad cydweithredol 
yn feirniadol yn erbyn y 
gofynion a’r paramedrau 
cytunedig.

Uned 8

Prosiect perfformiad 
cydweithredol
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Lluniwyd yr uned i ddarparu 
cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio’r 
sgiliau a’r wybodaeth a 
ddatblygir mewn unedau 
blaenorol, a bydd yn galluogi 
myfyrwyr i arddangos eu 
dealltwriaeth o’r amrywiaeth o 
weithgareddau, sgiliau personol 
ac elfennau a ddefnyddir ym 
meysydd cynhyrchu a 
pherfformio, trwy’r broses o 
gydweithio i ddatblygu prosiect 
perfformio. Dylai’r dysgu ar 
gyfer yr uned hon gael ei 
strwythuro i roi cyfle i fyfyrwyr 
hunangyfeirio i raddau wrth 
ddatblygu eu syniadau o fewn 
cyfyngiadau penodedig.

Bydd yn bwysig i ganolfannau 
ddarparu strwythur sy’n cynnig 
digon o gefnogaeth, ac yn 
annog myfyrwyr i fod yn 
uchelgeisiol ac arloesol ar yr un 
pryd. Bydd arferion da yn 
sicrhau fod myfyrwyr yn cael 
cyfle i drafod eu bwriad a’u 
cyfraniadau arfaethedig â’u 

cymheiriaid a staff darparu, cyn 
ymrwymo i gynnig cydlynol.  
Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn 
cydnabod gwerth cyfathrebu, 
â’u cymheiriaid ac â staff 
proffesiynol, wrth ddadansoddi 
a gwerthuso eu syniadau a’u 
huchelgeisiau. Dylid annog 
myfyrwyr i gydnabod y bydd 
angen iddynt fod yn realistig o 
ran y nodau y gellir eu cyflawni, 
adnoddau materol a rheoli 
amser. Dylai’r ganolfan 
benderfynu beth fydd fformat y 
prosiect a’r cynnig.

Bydd angen gallu nodi’n glir 
beth fydd cyfrifoldebau 
unigolion a’u cyfraniadau 
penodol at y prosiect.  Mae’r 
uned hon yn cynnig cyfle 
delfrydol i fyfyrwyr ehangu a 
datblygu’r defnydd o ddyddlyfr 
adfyfyriol personol i gofnodi eu 
syniadau a’u canfyddiadau wrth 
ddatblygu, cyflawni a 
gwerthuso’r prosiect.

Dylai’r dysgu ar gyfer yr uned 
hon gael ei ddarparu trwy 
gyfrwng amgylchedd stiwdio 
neu weithdai, a gellir ategu 
hynny ag ymweliadau addysgol, 
seminarau a thrafodaethau 
mewn grwpiau.  Dylid llunio 
gweithgareddau dysgu i 
ddatblygu gallu myfyrwyr i 
ysgwyddo cyfrifoldeb am 
gyfeiriad eu dysgu eu hunain ac 
am drefnu’r dysgu hwnnw. Dylid 
annog myfyrwyr i fabwysiadu 
ymagwedd adfyfyriol a 
gwerthusol yn ystod pob cam 
o’r gwaith o gyflawni’r prosiect, 

ac arddangos eu gallu i 
gyfathrebu a chydweithio â’u 
cymheiriaid a staff proffesiynol.

Dylid annog myfyrwyr i ystyried 
eu profiadau eu hunain mewn 
perthynas â gwaith artistiaid a 
pherfformwyr eraill.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Gweithgareddau blaen tŷ
  Cyfarfodydd cynhyrchu  
  Rheoli a threfnu’r llwyfan
  Goruchwylio gwisgoedd
  Gweithgareddau cynhesu, 
darllen sgriptiau ac 
ymarferion 

 Llwyfannu, dylunio a  
 chyfarwyddo
  Gwaith dirprwy actorion
  Gwaith perfformiad ensemble 
  Cyflwyniadau unigol a gwaith 
grŵp

 Grwpiau trafod i  
 ddadansoddi, ystyried a  
 chadarnhau syniadau
  Asesu gan gymheiriaid a 
hunanasesu.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylai nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni’n fewnol ac yn allanol 
yn erbyn canlyniadau a meini 
prawf asesu’r uned.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys: 
dyddlyfrau adfyfyriol personol, 
gweithlyfrau, nodiaduron, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a datganiadau gan 
dystion i berfformiadau.

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

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 3   
ODA: 180        CAU: 270         Credydau: 27

Nod yr uned: Rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfranogi mewn deialog 
mwy ffurfiol o hunanymholi a diagnosis personol wedi’i lunio 
i nodi cryfderau, diddordebau ac uchelgeisiau o fewn llwybr 
penodol, a datblygu’r sgiliau artistig, proffesiynol a 
galwedigaethol sy’n ofynnol i symud ymlaen yn y 
ddisgyblaeth a ddewisir ganddynt.

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.   Gallu nodi, dethol a 
defnyddio technegau a 
sgiliau priodol ar gyfer 
disgyblaeth benodedig.  
 
 
 

2.  Gallu defnyddio 
amrywiaeth o sgiliau, 
gwybodaeth a 
dealltwriaeth yng 
nghyd-destun 
gweithgaredd celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 
 
 
 
 
 
 

3.  Gallu cyflwyno eu hunain 
a’u gwaith eu hunain. 
 

4.  Gallu defnyddio 
gwerthuso i ategu 
gweithgareddau 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:
 

1.1 Nodi a dethol technegau  
 priodol i ddatblygu  
 syniadau. 

1.2 Arddangos dealltwriaeth  
 ymarferol, dechnegol a  
 damcaniaethol.

2.1  Defnyddio dulliau beirniadol a 
chyd-destunol i lywio syniadau.

2.2  Defnyddio gwybodaeth i 
gynllunio a datblygu syniadau 
ar gyfer gweithgaredd 
penodedig.

2.3 Defnyddio amrywiaeth o sgiliau  
 ymarferol, gwybodaeth a  
 dealltwriaeth yn hyderus i  
 ddatblygu atebion creadigol ar  
 gyfer gweithgaredd penodedig. 

3.1 Paratoi a chyflwyno eu  
 hunain a’u gwaith yn effeithiol  
 i gynulleidfa benodedig. 

4.1  Defnyddio cyngor ac arweiniad 
i wella eu dysgu eu hunain. 

4.2  Gwerthuso eu cynnydd a’u 
perfformiad eu hunain yn 
feirniadol.

4.3 Adfyfyrio’n feirniadol ynghylch  
 dysgu er mwyn llywio  
 datblygiad personol. 

Uned 9

Datblygu sgiliau 
perfformio a 
chynhyrchu
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Mae’r uned hon wedi llunio i 
ddatblygu ymhellach 
ddealltwriaeth myfyrwyr o’r 
sgiliau artistig, proffesiynol a 
galwedigaethol penodol sy’n 
ofynnol i symud ymlaen o fewn 
disgyblaeth benodol. Mae’r 
uned yn cynnig cyfle i fyfyrwyr 
archwilio’n feirniadol eu 
cryfderau a’u galluoedd eu 
hunain mewn perthynas ag 
amrywiaeth o weithgareddau 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, a diffinio eu 
huchelgeisiau datblygol a’u 
nodau tymor hirach, naill ai o 
fewn cyflogaeth neu mewn 
addysg uwch.

Bwriedir i’r dysgu ar gyfer yr 
uned hon gael ei ddarparu trwy 
amrywiaeth o aseiniadau 
ymchwiliol wedi’u strwythuro’n 
briodol, a gaiff eu hategu gan 
weithdai rheolaidd sydd wedi’u 
llunio i ddatblygu gwybodaeth a 
sgiliau myfyrwyr yn y maes o’u 
dewis, a gwella hunan-
wybodaeth myfyrwyr mewn 
perthynas â gweithgareddau 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu penodedig. Dylid 
annog myfyrwyr i ystyried eu 
profiadau eu hunain mewn 

perthynas â gwaith artistiaid 
eraill a deall y cyd-destun 
ehangach y mae celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu wedi’u 
lleoli ynddo.
 
Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Gweithdai technegol sy’n 
benodol i ddilyniant 
arfaethedig myfyrwyr 

  Gweithgareddau cynhesu a 
darllen sgriptiau, technegau a 
phrosesau ymarfer

 Ymarferion dawns, drama a  
 cherddoriaeth
  Archwilio a dehongli naratif
  Ymweliadau addysgol
  Llwyfannu, dylunio a 
chyfarwyddo 

  Cyflwyniadau unigol a gwaith 
grŵp

  Grwpiau trafod i ddadansoddi  
 effeithiolrwydd technegau  
 amrywiol
 Asesu gan gymheiriaid a  

 hunanasesu. 
 
Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylai nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys: 
dyddlyfrau adfyfyriol personol, 
gweithlyfrau, nodiaduron, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a datganiadau gan 
dystion i berfformiadau.

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

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. 

Bydd yn rhaid i ganolfannau 
ddarparu lefel briodol o 
fynediad i stiwdios cyffredinol 
pwrpasol a darpariaeth hyblyg 
neu fynediad agored digonol i 
ddarpariaeth mewn meysydd 
mwy arbenigol.
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Lefel: 3   
ODA: 90        CAU: 130        Credydau: 13

Nod yr Uned: Paratoi myfyrwyr, drwy broses o ymchwil, 
deialog, adfyfyrio a gwerthuso, i nodi llwybrau dilyniant 
penodol i addysg uwch neu gyflogaeth sy’n briodol o ran 
eu huchelgeisiau, ac i baratoi ar gyfer y llwybrau hynny. 
Bydd yr uned yn galluogi’r myfyriwr i arddangos y sgiliau 
ymarferol, deallusol a chyfathrebu sy’n ofynnol i symud 
ymlaen.

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1. Deall llwybrau dilyniant a  
    phrosesau clyweld ac   
    ymgeisio cysylltiedig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Deall cyfathrebu, sgiliau a 
gwybodaeth ar gyfer 
llwybrau dilyniant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Gallu defnyddio sgiliau 
cyflwyno a gwybodaeth i 
wneud ceisiadau am 
astudiaethau neu waith yn 
y dyfodol.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 

1.1  Werthuso eu cryfderau a’u 
huchelgeisiau eu hunain 
yn feirniadol i ategu eu 
datblygiad eu hunain a 
chyflawni nodau 
penodedig. 

1.2  Defnyddio gwybodaeth 
am lwybrau dilyniant a 
dealltwriaeth o hynny i 
wneud ceisiadau o fewn 
addysg yn y celfyddydau 
perfformio neu gyflogaeth 
gysylltiedig. 

2.1  Gwerthuso’n feirniadol y 
sianelau cyfathrebu a 
ddefnyddir i hybu dilyniant 
yn y celfyddydau 
perfformio. 

2.2  Defnyddio dealltwriaeth 
o’r sgiliau cyfathrebu a’r 
wybodaeth sy’n ofynnol i 
ategu ei nodau dilyniant ei 
hun yn y celfyddydau 
perfformio.

3.1 Arddangos y sgiliau  
 cyflwyno a’r wybodaeth  
 sy’n ofynnol i wneud   
 ceisiadau i lwybrau  
 dilyniant yn y celfyddydau  
 perfformio. 

Uned 10

Paratoi i symud 
ymlaen
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Lluniwyd yr uned hon i 
ddatblygu dealltwriaeth 
myfyrwyr o’r amrywiaeth o 
gyfleoedd addysgol a 
gyrfaoedd sydd ar gael ym 
maes celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. Dylid defnyddio’r 
uned hon i annog datblygiad 
amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu 
a chyflwyno effeithiol sy’n addas 
ar gyfer cyfleoedd i symud 
ymlaen.

Dylai’r dysgu ar gyfer yr uned 
hon gael ei ddarparu trwy 
amrywiaeth o weithgareddau 
ymchwilio ac archwilio sydd 
wedi’u strwythuro’n briodol, 
wedi’u cyfuno â chyfleoedd i 
fyfyrwyr archwilio a datblygu 
amrywiaeth o ddulliau 
cyfathrebu a chyflwyno sy’n 
briodol ar gyfer prosesau 
ymgeisio, clyweld a chyfweld. 
Gall yr uned gynnwys lleoliad 
gwaith am gyfnod i ddarparu 
profiad perthnasol i’r myfyrwyr 
hynny sy’n dymuno cychwyn 
gweithio yn syth.
     
Dylai’r amrywiaeth o 
weithgareddau hwyluso 
dealltwriaeth myfyrwyr o’r 
amrywiaeth o gyfleoedd i 
symud ymlaen sydd ar gael o 

fewn addysg a chyflogaeth ym 
maes y celfyddydau perfformio 
a chynhyrchu, a sut i drefnu a 
chyflwyno eu hunain a’u gwaith i 
sicrhau eu bod yn cyfathrebu’n 
effeithiol â chynulleidfa 
benodedig.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:
  Cyfleoedd i gael profiad 
gwaith o fewn amgylchedd 
celfyddydau perfformio 

  Ysgrifennu CVs a cheisiadau
  Seminarau ynghylch 
entrepreneuriaeth a hyrwyddo 
eu hunain 

  Ymchwil ynghylch asiantau, 
asiantaethau a chyfleoedd 
castio

  Clyweliadau a chyfweliadau 
ffug

  Datblygu portffolios a 
cheisiadau am gyrsiau 
Addysg Uwch 

 Ymchwil ynghylch cyllid trwy  
 fenthyciadau, nawdd a  
 bwrsariaethau 
  Cyflwyniadau unigol a gwaith 
grŵp

  Grwpiau trafod i ddadansoddi 
effeithiolrwydd technegau 
amrywiol

  Asesu gan gymheiriaid a 
hunanasesu.

   
Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylai nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys: 
dyddlyfrau adfyfyriol personol, 
gweithlyfrau, nodiaduron, CVs, 
llythyrau cais, datganiadau 
personol a deunyddiau 
hyrwyddo, portffolios ymchwil, 
recordiadau digidol a 
datganiadau gan dystion i 
berfformiadau.

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

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 3   
ODA: 90           CAU: 130          Credydau: 13

Nod yr uned: Lluniwyd yr uned hon i alluogi myfyrwyr i ddeall 
amrywiaeth o safbwyntiau ac ymagweddau beirniadol a 
chyd-destunol sy’n dylanwadu ar y celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. Bydd myfyrwyr yn arddangos eu dealltwriaeth trwy 
gyfrwng prosiect ymchwil personol mewn maes o ddiddordeb, 
a bydd hynny’n eu paratoi at gyfeiriad eu prosiect terfynol. 

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.   Deall egwyddorion ac 
arferion disgyblaeth 
ddewisol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Gallu lleoli a gwerthuso 
gwybodaeth o amrywiaeth 
o ffynonellau ysgrifenedig 
a/neu weledol. 
 
 
 
 
 
 

3.  Gallu cyfathrebu syniadau 
a dadleuon ar ffurf 
academaidd.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr:
 

1.1  Ddisgrifio’n feirniadol 
amrywiaeth o safbwyntiau 
cyd-destunol sy’n 
dylanwadu ar 
ddisgyblaeth ddewisol yn 
y celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

1.2 Defnyddio gwybodaeth a  
 dealltwriaeth o   
 safbwyntiau beirniadol i  
 lywio ei arferion ei hun.

2.1  Nodi amrywiaeth o 
ffynonellau academaidd a 
diwylliannol perthnasol ar 
gyfer prosiect ymchwil 
personol. 

2.2  Gwerthuso gwybodaeth 
yn feirniadol o amrywiaeth 
o ffynonellau er mwyn 
llywio syniadau.

3.1  Gweithredu confensiynau 
academaidd wrth 
gynhyrchu a chyflwyno 
syniadau. 

3.2  Cyfathrebu syniadau yn 
effeithiol gan ddefnyddio 
fformatau priodol. 

Uned 11

Archwilio 
astudiaethau a chyd-
destun arbenigol
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu.  Mae gan y 
ganolfan hawl i ddewis hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, a’r 
gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr gyfranogi 
ynddynt.

Lluniwyd yr uned hon i roi cyfle i 
fyfyrwyr gymryd rhagor o 
reolaeth dros eu dysgu eu 
hunain trwy fynd ati’n 
annibynnol i ymchwilio a 
chyflwyno ymchwiliad i faes 
sydd o ddiddordeb personol 
iddynt o fewn y celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 
Bwriad yr astudiaeth ymchwiliol 
bersonol yw bod yn 
rhagflaenydd i’r prosiect 
estynedig terfynol, a gellir ei 
defnyddio i lywio a dylanwadu 
ar gyfeiriad a phenderfyniadau 
ynghylch cynnig prosiect 
terfynol myfyrwyr.

I gyflawni’r uned hon, bydd 
angen i fyfyrwyr nodi a deall 
egwyddorion ac arferion y pwnc 
a ddewisir ganddynt, ac 
arddangos eu casgliadau mewn 
modd sy’n briodol o fedrus a 
chan ddefnyddio’r confensiynau 
academaidd priodol i sicrhau y 
caiff syniadau eu cyfathrebu’n 
llwyddiannus.

Dylid annog myfyrwyr i ystyried 
eu profiadau eu hunain mewn 
perthynas â gwaith artistiaid a 
pherfformwyr eraill.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:
  Ymchwiliadau i artistiaid a 
pherfformwyr eraill

  Cynhyrchu sgriptiau neu 
sgoriau gwreiddiol

  Ymchwiliadau i ddylanwadau 
hanesyddol a chyfoes yn y 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu

  Ymchwil mewn llyfrgelloedd 
ac archifdai

 Defnyddio arfau cyfathrebu  
 traddodiadol, cyfryngau   
 newydd ac aml-sianel. 
  Cyd-destunau cymdeithasol, 
gwleidyddol, amgylcheddol a 
moesegol

  Confensiynau academaidd, 
dull Harvard o gyfeirio a 
dyfynnu

 Ysgrifennu nodiadau
  Ysgrifennu traethodau
  Beirniadaethau a dadansoddi
  Trafodaethau a chyflwyniadau 
mewn grwpiau. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylai nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 

Disgwylir y dylai myfyrwyr 
gynhyrchu gwaith ysgrifenedig 
estynedig sy’n cynnwys 1,500 o 
eiriau o leiaf. 

Nid yw tystiolaeth arall wedi’i 
rhagnodi. Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys: 
dyddlyfrau adfyfyriol personol, 
gweithlyfrau, nodiaduron, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a datganiadau gan 
dystion i berfformiadau.

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

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 3   
ODA: 180      CAU: 460       Credydau: 46

Nod yr Uned: Rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â 
gweithgaredd estynedig sy’n ymwneud â’r ddisgyblaeth 
o’u dewis. Bydd yr uned yn galluogi myfyrwyr i gymryd 
cyfrifoldeb dros eu dysgu drwy ymateb yn gadarnhaol i’r 
cyfleoedd ehangach a geir i fynegi eu hunain a’u 
creadigrwydd, ac yn eu galluogi i ddangos eu gallu i 
gyflawni drwy gynnig a gwireddu prosiect sy’n 
integreiddio’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
ddatblygwyd yn ystod y cwrs.

Uned 12

Prosiect estynedig 
(Lefel 3)

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.   Gallu cychwyn a datblygu 
cynnig ar gyfer prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Gallu defnyddio ymchwil, 
dadansoddi a gwerthuso 
er mwyn datblygu atebion 
ar gyfer prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 
 
 
 
 
 

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 

1.1  Ddefnyddio safbwyntiau 
beirniadol a chyd-destunol 
i gychwyn cynnig ar gyfer 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 

1.2  Defnyddio gwaith 
dadansoddi a gwerthuso i 
gadarnhau a datblygu 
syniadau ynghylch cynnig 
ar gyfer prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

2.1  Defnyddio ymchwil i ategu 
datblygiad prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

2.2 Defnyddio sgiliau  
 dadansoddi a gwerthuso  
 er mwyn datblygu atebion  
 creadigol i gyflawni  
 prosiect celfyddydau  
 perfformio a chynhyrchu.
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Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

3.  Gallu datrys problemau 
ymarferol, damcaniaethol 
a thechnegol mewn 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 
 
 
 
 

4.   Gallu cynllunio, trefnu a 
chynhyrchu prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 
 
 

5.  Gallu defnyddio dulliau a 
sgiliau ymarferol mewn 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.  
 
 
 

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn: 

6.  Gallu defnyddio sgiliau  
     gwerthuso ac adfyfyrio  
     mewn prosiect celfyddydau  
     perfformio a chynhyrchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.   Gallu cyflwyno prosiect  
      celfyddydau perfformio a  
      chynhyrchu. 

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 

3.1  Ddatrys problemau 
ymarferol a thechnegol 
mewn prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.  

3.2  Datrys problemau 
damcaniaethol mewn 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.

4.1  Arddangos y gallu i 
gynllunio, trefnu a 
chynhyrchu prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu o fewn 
amserlen gytunedig. 

5.1  Archwilio, addasu a 
defnyddio dulliau a sgiliau 
ymarferol wrth gyflawni 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 

6.1  Gadw cofnodion 
gwerthusol ac adfyfyriol 
ynghylch datblygiad 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 

6.2  Defnyddio sgiliau 
gwerthuso ac adfyfyrio i 
wneud penderfyniadau 
ynghylch prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

7.1  Archwilio strategaethau i 
gyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

7.2  Cyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu i gynulleidfa 
benodedig.
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Uned 12

Prosiect estynedig 
(Lefel 3)

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’n bwysig nodi fod gan 
Uned 12 (Lefel 3) ac Uned 13 
(Lefel 4) yr un canlyniadau 
dysgu, ond mae eu meini prawf 
asesu yn wahanol. Rhagwelir y 
bydd canolfannau yn darparu’r 
dysgu ar gyfer yr unedau hyn 
gyda’i gilydd. Bydd y dystiolaeth 
i’w hasesu a gyflwynir gan 
fyfyrwyr yn pennu cyflawniad ar 
Lefel 3 neu Lefel 4.

Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini 
prawf asesu. Dylai canolfannau 
sicrhau fod cynigion prosiectau 
myfyrwyr unigol yn darparu’r 
dysgu sy’n ofynnol i gyflawni ar 
y lefel uchaf bosibl. 

Nod yr uned yw rhoi cyfle i 
fyfyrwyr ysgwyddo llawer iawn 
rhagor o gyfrifoldeb am eu 
dysgu eu hunain trwy gychwyn, 
ymchwilio, gweithredu a 
gwerthuso cynnig am brosiect a 
chyflawni prosiect o fewn 
cyd-destun proffesiynol 
dewisol. Mae gradd yr 
hunangyfeirio y bydd angen i 
fyfyrwyr ei arddangos yn 
cydnabod y model addysgol 
sy’n gyffredin ym myd Addysg 
Uwch ac i baratoi at gyflogaeth.

Caiff y pwnc arfaethedig a 
ddewisir, yr ymchwil dilynol a’r 
holl weithgarwch perthnasol i 
gynorthwyo i gyflawni’r prosiect 
eu diffinio gan y myfyriwr neu 
grŵp o fyfyrwyr trwy 
ymgynghori â’r tiwtoriaid.
 

Dylid cynorthwyo myfyrwyr trwy 
gyfrwng sesiynau tiwtorialau 
neu seminarau arferol.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
anturus a bod â meddwl agored 
wrth archwilio a gwerthuso 
amrywiaeth o weithgareddau a 
phrosesau ac i ystyried eu 
profiadau mewn perthynas â 
gwaith artistiaid a pherfformwyr 
eraill. 

Dylai myfyrwyr ddeall y 
canlynol:
  Amrywiaeth o safbwyntiau a 
dulliau beirniadol a chyd-
destunol y gellir eu defnyddio 
i ddatblygu cynnig ar gyfer 
prosiect

  Yr angen am ymchwil sy’n 
berthnasol ac sydd â lled a 
dyfnder priodol i gynorthwyo i 
ddatblygu a chyflawni’r 
prosiect

  Sut i ddadansoddi a 
gwerthuso tystiolaeth 
ymchwil i lywio ac ategu 
syniadau

  Sut i integreiddio 
dealltwriaeth ymarferol, 
ddamcaniaethol a thechnegol 
er mwyn cyflawni’r prosiect

  Sut i gadw a defnyddio 
cofnodion dadansoddiadau 
beirniadol a gwerthusiadau o 
brosesau’r gwaith sy’n arwain 
at gyflawni’r prosiect 

  Sut i fynegi (ar ffurf briodol) 
dadansoddiad a gwerthusiad 
o brosesau’r gwaith sydd 
wedi arwain at gyflawni’r 
prosiect

  Sut i ddefnyddio ffurfiau a 
thechnegau priodol i 
gyflwyno’u hunain a’u gwaith i 
gynulleidfa.
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I gyflawni’r uned hon, bydd 
angen i fyfyrwyr lunio cynnig 
ysgrifenedig ar gyfer prosiect yn 
cynnwys oddeutu 500 o eiriau. 
Dylai’r cynnig ystyried y 
canlynol:
  Adolygiad o gynnydd a 
chyflawniadau’r myfyrwyr hyd 
yn hyn

  Cysyniad a sail resymegol y 
prosiect

  Sut caiff y prosiect ei 
werthuso a’i adolygu.

Yn ychwanegol, dylai myfyrwyr 
ddarparu:
  Cynllun gweithredu ag 
amserlen

  Llyfryddiaeth yn manylu pob 
ffynhonnell ymchwil.

Bydd angen i bob myfyriwr 
gydbwyso uchelgais, amser ac 
adnoddau wrth gyflawni’r 
prosiect.

I gyflawni prosiectau 
cydweithredol, bydd angen 
rheoli’r hunan, ond bydd her 
ychwanegol hefyd o sicrhau fod 
partneriaid sy’n cyfrannu a’r 
ensemble yn cyflawni eu 
cyfrifoldebau yn unol â’r safon 
briodol o fewn yr amserlen 
gytunedig.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylai nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol, 
a’i safoni’n fewnol ac yn allanol 
trwy bortffolio tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn y 
canlyniadau dysgu a’r meini 
prawf graddio. 

Rhoddir graddau Llwyddo, 
Teilyngdod neu Ragoriaeth am 
yr uned, a bydd yn pennu gradd 
derfynol y Diploma. Bydd 
myfyriwr sy’n cyflwyno 
tystiolaeth sy’n methu cyflawni’r 
meini prawf asesu yn cael ei 
gyfeirio.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys:

  Cofnodion o gynllunio, 
ymchwil a datblygu syniadau 
a gaiff eu cofnodi mewn 
gweithlyfrau, ar ffurf ddigidol, 
mewn nodiaduron neu 
ddyddiaduron adfyfyriol 
personol

  Cofnodion o ddadansoddi ac 
adfyfyrio yn cynnwys 
ymatebion i adborth 
cymheiriaid, tiwtoriaid a 
chynulleidfaoedd.

  Cofnodion o ddatblygiad 
prosiect yn cynnwys byrddau 
stori, gwaith datblygu 
gweledol, recordiadau o 
ymarferion, dyluniadau, 
cyfryngau ac arteffactau 

  Cofnodion digidol o 
gyflwyniadau a datganiadau 
gan dystion i berfformiad.

 

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

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer a gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 4   
ODA: 180       CAU: 460      Credydau: 46

Nod yr Uned: Rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â 
gweithgaredd estynedig sy’n ymwneud â’r ddisgyblaeth 
o’u dewis. Bydd yr uned yn galluogi myfyrwyr i gymryd 
cyfrifoldeb dros eu dysgu drwy ymateb yn gadarnhaol i’r 
cyfleoedd ehangach a geir i fynegi eu hunain a’u 
creadigrwydd, ac yn eu galluogi i ddangos eu gallu i 
gyflawni drwy gynnig a gwireddu prosiect sy’n 
integreiddio’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
ddatblygwyd yn ystod y cwrs.

Uned 13

Prosiect estynedig 
(Lefel 4)

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Gallu cychwyn a datblygu  
 cynnig ar gyfer prosiect   
 celfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gallu defnyddio ymchwil,  
 dadansoddi a gwerthuso  
 er mwyn datblygu atebion  
 ar gyfer prosiect   
 celfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu. 
 
 
 
 
 

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 
 

1.1  Ddefnyddio amrywiaeth o 
safbwyntiau beirniadol a 
chyd-destunol i gychwyn 
cynnig ar gyfer prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

1.2  Defnyddio gwaith 
dadansoddi a gwerthuso 
manwl i gadarnhau a 
datblygu syniadau 
ynghylch cynnig ar gyfer 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 

2.1  Defnyddio ymchwil 
amrywiol a manwl iawn i 
ategu datblygiad prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

2.2  Defnyddio sgiliau 
dadansoddi a gwerthuso 
er mwyn datblygu 
amrywiaeth o atebion 
creadigol i gyflawni 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 
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Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn: 

3.    Gallu datrys problemau  
 ymarferol, damcaniaethol  
 a thechnegol mewn  
 prosiect celfyddydau  
 perfformio a chynhyrchu. 
 
 
 
 
 

4.   Gallu cynllunio, trefnu a 
chynhyrchu prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.  
 
 

5.  Gallu defnyddio dulliau a 
sgiliau ymarferol mewn 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 
 
 
 

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn: 

6.   Gallu defnyddio sgiliau  
      gwerthuso ac adfyfyrio  
      mewn prosiect celfyddydau  
      perfformio a chynhyrchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Gallu cyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 

3.1  Ddatrys problemau 
ymarferol a thechnegol 
cymhleth mewn prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

3.2  Datrys problemau 
damcaniaethol cymhleth 
mewn prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

4.1  Arddangos y gallu i 
gynllunio, trefnu a 
chynhyrchu prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu yn effeithlon o 
fewn amserlen gytunedig. 

5.1  Archwilio, addasu a 
defnyddio amrywiaeth o 
ddulliau a sgiliau ymarferol 
wrth gyflawni prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Meini prawf asesu

Wrth gwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, gall y myfyriwr: 
 

6.1 Gadw cofnodion manwl o  
 waith gwerthuso   
 beirniadol ac adfyfyrio   
 mewn perthynas â   
 datblygiad prosiect   
 celfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu. 

6.2  Defnyddio sgiliau 
gwerthuso ac adfyfyrio i 
wneud penderfyniadau 
craff ynghylch prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

7.1  Archwilio amrywiaeth o 
strategaethau bwriadol i 
gyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

7.2  Cyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu mewn ffordd 
fedrus a chymwys i 
gynulleidfa benodedig.
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Uned 13

Prosiect estynedig 
(Lefel 4)

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’n bwysig nodi fod gan Uned 
12 (Lefel 3) ac Uned 13 (Lefel 4) yr 
un canlyniadau dysgu, ond mae 
eu meini prawf asesu yn wahanol. 
Rhagwelir y bydd canolfannau yn 
darparu’r dysgu ar gyfer yr 
unedau hyn gyda’i gilydd. Bydd y 
dystiolaeth i’w hasesu a gyflwynir 
gan fyfyrwyr yn pennu cyflawniad 
ar Lefel 3 neu Lefel 4.

Dylai canolfannau sy’n darparu’r 
cymhwyster lunio 
gweithgareddau ac aseiniadau a 
fydd yn darparu’r profiadau 
dysgu sy’n ofynnol i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r meini prawf 
asesu. Dylai canolfannau sicrhau 
fod cynigion prosiectau myfyrwyr 
unigol yn darparu’r dysgu sy’n 
ofynnol i gyflawni ar y lefel uchaf 
bosibl. 

Nod yr uned yw rhoi cyfle i 
fyfyrwyr ysgwyddo llawer iawn 
rhagor o gyfrifoldeb am eu dysgu 
eu hunain trwy gychwyn, 
ymchwilio, gweithredu a 
gwerthuso cynnig am brosiect a 
chyflawni prosiect o fewn 
cyd-destun proffesiynol dewisol. 
Mae gradd yr hunangyfeirio y 
bydd angen i fyfyrwyr ei 
arddangos yn cydnabod y model 
addysgol sy’n gyffredin ym myd 
Addysg Uwch ac i baratoi at 
gyflogaeth.

Caiff y pwnc arfaethedig a 
ddewisir, yr ymchwil dilynol a’r 
holl weithgarwch perthnasol i 
gynorthwyo i gyflawni’r prosiect 
eu diffinio gan y myfyriwr neu 
grŵp o fyfyrwyr trwy ymgynghori 
â’r tiwtoriaid. Dylid cynorthwyo 

myfyrwyr trwy gyfrwng sesiynau 
tiwtorialau neu seminarau arferol.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
anturus a bod â meddwl agored 
wrth archwilio a gwerthuso 
amrywiaeth o weithgareddau a 
phrosesau ac i ystyried eu 
profiadau mewn perthynas â 
gwaith artistiaid a pherfformwyr 
eraill.

Dylai myfyrwyr ddeall y canlynol:
  Amrywiaeth o safbwyntiau a 
dulliau beirniadol a chyd-
destunol y gellir eu defnyddio 
i ddatblygu cynnig ar gyfer 
prosiect

  Yr angen am ymchwil sy’n 
berthnasol ac sydd â dyfnder 
a lled priodol i gynorthwyo i 
ddatblygu a chyflawni’r 
prosiect

  Sut i ddadansoddi a 
gwerthuso tystiolaeth 
ymchwil i lywio ac ategu 
syniadau

  Sut i integreiddio 
dealltwriaeth ymarferol, 
ddamcaniaethol a thechnegol 
er mwyn cyflawni’r prosiect

 Sut i gadw a defnyddio  
 cofnodion dadansoddiadau  
 beirniadol a gwerthusiadau o  
 brosesau’r gwaith sy’n arwain  
 at gyflawni’r prosiect
  Sut i fynegi (ar ffurf briodol) 
dadansoddiad a gwerthusiad 
o brosesau’r gwaith sydd 
wedi arwain at gyflawni’r 
prosiect

  Sut i ddefnyddio ffurfiau a 
thechnegau priodol i 
gyflwyno’u hunain a’u gwaith i 
gynulleidfa.
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I gyflawni’r uned hon, bydd 
angen i fyfyrwyr lunio cynnig 
ysgrifenedig ar gyfer prosiect yn 
cynnwys oddeutu 500 o eiriau. 
Dylai’r cynnig ystyried y 
canlynol:
  Adolygiad o gynnydd a 
chyflawniadau’r myfyrwyr hyd 
yn hyn

  Cysyniad a sail resymegol y 
prosiect

  Sut caiff y prosiect ei 
werthuso a’i adolygu.

Yn ychwanegol, dylai myfyrwyr 
ddarparu:
  Cynllun gweithredu ag 
amserlen

  Llyfryddiaeth yn manylu pob 
ffynhonnell ymchwil.

Bydd angen i bob myfyriwr 
gydbwyso uchelgais, amser ac 
adnoddau wrth gyflawni’r 
prosiect. I gyflawni prosiectau 
cydweithredol, bydd angen 
rheoli’r hunan, ond bydd her 
ychwanegol hefyd o sicrhau fod 
partneriaid sy’n cyfrannu a’r 
ensemble yn cyflawni eu 
cyfrifoldebau yn unol â’r safon 
briodol o fewn yr amserlen 
gytunedig.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o ddarparu sy’n cynnal 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol.  Dylai nodau ac 
uchelgeisiau pob myfyriwr, yn 
cynnwys y sawl sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a 
nodwyd, gael eu hystyried a 
dylid gweithredu dulliau priodol 
i’w cynorthwyo.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol, 
a’i safoni’n fewnol ac yn allanol 
trwy bortffolio tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn y 
canlyniadau dysgu a’r meini 
prawf graddio.

Rhoddir graddau Llwyddo, 
Teilyngdod neu Ragoriaeth am 
yr uned, a bydd yn pennu gradd 
derfynol y Diploma. Bydd 
myfyriwr sy’n cyflwyno 
tystiolaeth sy’n methu cyflawni’r 
meini prawf asesu yn cael ei 
gyfeirio.

Nid yw tystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai tystiolaeth 
nodweddiadol gynnwys:
 
  Cofnodion o gynllunio, 
ymchwil a datblygu syniadau 
a gaiff eu cofnodi mewn 
gweithlyfrau, ar ffurf ddigidol, 
mewn nodiaduron neu 
ddyddiaduron adfyfyriol 
personol

  Cofnodion o ddadansoddi ac 
adfyfyrio yn cynnwys 
ymatebion i adborth 
cymheiriaid, tiwtoriaid a 
chynulleidfaoedd

  Cofnodion o ddatblygiad 
prosiect yn cynnwys byrddau 
stori, gwaith datblygu 
gweledol, recordiadau o 
ymarferion, dyluniadau, 
cyfryngau ac arteffactau

 Recordiadau digidol o   
 gyflwyniadau a datganiadau  
 gan dystion i berfformiad.

Nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 

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

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’n rhaid i ganolfannau fod 
â’r adnoddau ffisegol sy’n 
ofynnol i weithredu’r rhaglen yn 
llwyddiannus, yn cynnwys 
stiwdios ymarfer, gweithdai 
diweddaredig sydd ag 
adnoddau priodol, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Bydd yn rhaid i 
ganolfannau ddarparu lefel 
briodol o fynediad i stiwdios 
cyffredinol pwrpasol a 
darpariaeth hyblyg neu fynediad 
agored digonol i ddarpariaeth 
mewn meysydd mwy arbenigol.
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Adran 1
Sail resymegol 
(oddeutu 100 o eiriau)
 
Yn yr adran hon, dylech 
adfyfyrio ynghylch eich cynnydd 
a’ch cyflawniadau yn 7 uned 
gyntaf y cymhwyster, gan 
adolygu a chrynhoi’r cynnydd 
a’r cyflawniadau hynny. Mae’n 
gyfle i chi gyfathrebu’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r 
ddealltwriaeth a ddysgoch; beth 
rydych chi’n ei wybod bellach, a 
beth mae hynny’n ei olygu i chi, 
o’i gymharu â beth roeddech 
chi’n ei wybod a beth allech chi 
ei wneud cyn cychwyn y cwrs. 
Dylech hefyd esbonio sut mae 
hyn wedi dylanwadu ar eich 
llwybr dysgu dewisol a’r cynnig 
ar gyfer eich prosiect. 

Arw
einiad i

fyfyrw
yr

Uned 8 
 
Prosiect perfformiad 
cydweithredol

Arweiniad i fyfyrwyr

Wrth lunio’r cynnig ar gyfer y 
prosiect, ac wrth baratoi i 
gyflawni’r prosiect, dylech chi 
ddod yn gyfarwydd ag Uned 8 y 
cymhwyster. 

Yn benodol, dylech chi ddeall y 
meini prawf asesu a graddio a 
gaiff eu defnyddio i bennu’r 
safon a gyflawnir.

I gyflawni Uned 8, bydd angen i 
chi lunio cynnig ar gyfer 
prosiect sy’n cynnwys oddeutu 
350 o eiriau, heb gynnwys 
cynllun gweithredu’r prosiect a’r 
llyfryddiaeth. Ni ddylai cynigion 
ar gyfer prosiectau fod yn rhy 
gryno oherwydd gallai hynny 
olygu na fyddant yn trafod y 
gofynion a restrir isod, ond ni 
ddylent fod yn rhy hir a heb 
ffocws pendant chwaith. Dylai’r 
cynnig ar gyfer eich prosiect fod 
yn ddigon heriol i sicrhau fod 
gennych chi’r cyfle gorau posibl 
i gyflawni’r meini prawf graddio.

Bydd yn rhaid teipio’r cynnig ar 
gyfer y prosiect a dylid ei 
gyflwyno o dan y penawdau a 
restrir yma.
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Adran 3
Gwerthusiad  
(oddeutu 50 o eiriau)

Eglurwch sut byddwch chi’n 
adfyfyrio ynghylch eich gwaith 
ac yn ei werthuso, wrth i’r 
gwaith fynd rhagddo ac ar ôl 
cwblhau’r prosiect. Dylech chi 
ddisgrifio sut rydych chi’n 
bwriadu cofnodi eich 
penderfyniadau, a sut byddwch 
chi’n cofnodi newidiadau i’ch 
syniadau wrth i’r prosiect 
symud ymlaen. Dylai’r 
gwerthusiad gyfeirio at eich 
nodau penodedig, a dylai fod yn 
adfyfyriol a dadansoddol, nid yn 
ddisgrifiad o gamau gweithredu 
a gwblhawyd. Wrth gydweithio 
ag eraill, dylech chi gynnig 
sylwadau ynghylch sut gallai 
hyn ddylanwadu’n gadarnhaol 
neu’n negyddol, ac egluro’r 
camau y gallech chi eu dilyn i 
sicrhau na fydd hynny’n amharu 
ar eich cynnydd eich hun. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adran 4 
Cynllun gweithredu ac 
amserlen y prosiect

Mae’r adran hon yn gyfle i 
amlinellu eich gwaith cynllunio 
a threfnu dros gyfnod o 
wythnosau, a’r gweithgareddau 
y bydd angen i chi eu cyflawni 
er mwyn llwyddo i gwblhau eich 
prosiect o fewn yr amserlen 
gytunedig. Mae’n bwysig i 
chi ystyried sut byddwch yn 
cydbwyso uchelgais, amser 
a realaeth wrth gyflawni’r 
prosiect. Dylai hyn gynnwys 
beth rydych chi’n bwriadu ei 
wneud, sut byddwch chi’n 
gwneud hynny ac erbyn pryd. 
Os treuliwch ddigon o amser 
yn ystyried ac yn cynllunio eich 
prosiect, bydd yn fwy tebygol 
o fod yn llwyddiannus. Cofiwch 
gynnwys yr amser sy’n ofynnol 
i wneud gwaith ymarferol 
megis canfod deunyddiau, 
cynnal holiaduron a mynychu 
gweithdai. Dylech chi hefyd 
gynnwys adborth o diwtorialau 
a gan y grŵp cymheiriaid, a ble 
byddwch chi’n cynnwys astudio 
annibynnol. Os byddwch chi’n 
rhan o brosiect cydweithredol, 
bydd angen gallu gweld yn glir 
beth yw cyfrifoldebau unigolion 
a’u cyfraniadau penodol at y 
prosiect.

 
 

Adran 5 
Ffynonellau ymchwil a  
llyfryddiaeth arfaethedig 
(dull Harvard)

Yn yr adran hon, dylech chi 
gofnodi’r ffynonellau ymchwil 
rhagarweiniol (gwreiddiol ac 
eilaidd) rydych chi’n bwriadu 
eu defnyddio. Dylai eich 
ffynonellau ymchwil fod mor 
eang ag y bo modd, yn cynnwys 
ymweliadau ag amgueddfeydd, 
orielau a theatrau; llyfrgelloedd, 
llyfrau a chylchgronau; ffilmiau 
a rhaglenni teledu a radio; a 
ffynonellau ymchwil ar-lein. 
Lle bo hynny’n briodol, dylech 
chi ddefnyddio dull cyfeirio 
Harvard. Dylid diweddaru’r 
llyfryddiaeth yn rheolaidd wrth 
i’r prosiect symud yn ei flaen.

Adran 2
Cysyniad y prosiect 
(oddeutu 200 o eiriau)

Yma dylech chi egluro cysyniad 
a nodau eich prosiect yn glir. 
Cynhwyswch fanylion ynghylch 
yr ymchwil a’r syniadau a fydd 
yn eich cynorthwyo i’w 
ddatblygu a beth rydych chi’n 
rhagweld y byddwch yn ei 
gynhyrchu. Dylech chi hefyd 
ddweud beth yw lefelau’r 
adnoddau a’r mathau o 
adnoddau y bydd eu hangen 
arnoch chi, a rhoi syniad o’r ffurf 
y byddwch yn cwblhau a 
chyflwyno’r prosiect terfynol o 
fewn yr amserlen benodedig.

Arw
einiad i 

fyfyrw
yr
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Uned 12 
Uned 13 
 
Prosiect estynedig  

Arweiniad i fyfyrwyr

Arw
einiad i

fyfyrw
yr

Adran 1
Sail resymegol  
(oddeutu 150 o eiriau) 

Mae’r adran hon yn rhoi cyfle i 
chi adfyfyrio ynghylch eich 
cynnydd a’ch cyflawniadau yn 
11 uned gyntaf y cymhwyster, 
yn ogystal â’r wybodaeth, y 
sgiliau a’r ddealltwriaeth a 
ddysgoch, gan adolygu a 
chrynhoi hyn oll; beth rydych 
chi’n ei wybod bellach, a beth 
mae hynny’n ei olygu i chi, o’i 
gymharu â beth roeddech chi’n 
ei wybod a beth allech chi ei 
wneud cyn cychwyn y cwrs, a 
sut mae hyn wedi dylanwadu ar 
eich llwybr dysgu dewisol a’r 
cynnig ar gyfer eich prosiect. 
Mae’n cynnig cyfle i chi hefyd 
egluro eich rhesymau dros 
ddewis llwybr dysgu penodol ac 
i amlinellu eich dyheadau 
presennol a’ch dyheadau yn y 
tymor hirach.

Wrth lunio’r cynnig ar gyfer y 
prosiect, ac wrth baratoi i 
gyflawni’r prosiect, dylech chi 
ddod yn gyfarwydd ag Unedau 
12 ac 13 y cymhwyster. Yn 
benodol, dylech chi ddeall y 
meini prawf asesu a graddio a 
gaiff eu defnyddio i bennu’r 
safon a gyflawnir.

I gyflawni Unedau 12 ac 13, 
bydd angen i chi lunio cynnig ar 
gyfer prosiect sy’n cynnwys 
oddeutu 500 o eiriau, heb 
gynnwys cynllun gweithredu’r 
prosiect a’r llyfryddiaeth. Ni 
ddylai cynigion ar gyfer 
prosiectau fod yn rhy gryno 
oherwydd gallai hynny olygu na 
fyddant yn trafod y gofynion a 
restrir isod, ond ni ddylent fod 
yn rhy hir a heb ffocws pendant 
chwaith. Dylai’r cynnig ar gyfer 
eich prosiect fod yn ddigon 
heriol i sicrhau fod gennych chi’r 
cyfle gorau posibl i gyflawni’r 
meini prawf graddio.

Bydd yn rhaid teipio’r cynnig ar 
gyfer y prosiect a dylai gynnwys 
y canlynol:
Templed y cynnig ar gyfer 
prosiect
  Enw a rhif y ganolfan
  Enw a rhif y myfyriwr 
  Teitl y cynnig ar gyfer y  

    prosiect a’r dyddiad
  Prif faes gweithgarwch/llwybr 

dysgu, e.e. dawns, drama ayb.
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Adran 2
Cysyniad y prosiect  
(oddeutu 200 o eiriau)

Mae’r adran hon yn gyfle i chi 
roi esboniad clir o gysyniad a 
nodau eich cyfraniad personol 
at y prosiect estynedig, y 
cynhyrchiad neu’r perfformiad, 
ynghyd â’r ymchwil a’r syniadau 
a fydd yn cefnogi’r gwaith o’i 
ddatblygu, beth rydych chi’n 
rhagweld y byddwch yn ei 
gynhyrchu, lefelau’r adnoddau 
a’r math o adnoddau y bydd eu 
hangen arnoch, a syniad o’r ffurf 
y byddwch yn cwblhau a 
chyflwyno’r prosiect terfynol o 
fewn yr amserlen benodedig.

Adran 3
Gwerthusiad  
(oddeutu 150 o eiriau)

Mae’r adran hon yn gyfle i chi 
egluro sut byddwch chi’n 
adfyfyrio ynghylch eich gwaith 
ac yn ei werthuso, wrth i’r 
gwaith fynd rhagddo ac ar ôl 
cwblhau’r prosiect. Dylech chi 
ddisgrifio sut rydych chi’n 
bwriadu cofnodi eich 
penderfyniadau, a sut byddwch 
chi’n cofnodi newidiadau i’ch 
syniadau wrth i’r prosiect 
symud ymlaen. Dylai’r 
gwerthusiad gyfeirio at eich 
nodau penodedig, a dylai fod yn 
adfyfyriol a dadansoddol, nid yn 
ddisgrifiad o gamau gweithredu 
a gwblhawyd. Wrth gydweithio 
ag eraill, dylech chi gynnig 
sylwadau ynghylch sut gallai 
hyn ddylanwadu’n gadarnhaol 
neu’n negyddol, ac egluro’r 
camau y gallech chi eu dilyn i 
sicrhau na fydd hynny’n amharu 
ar eich cynnydd eich hun.

 

Adran 4 
Cynllun gweithredu ac 
amserlen y prosiect 
Mae’r adran hon yn gyfle i 
amlinellu eich gwaith cynllunio 
a threfnu dros gyfnod o 
wythnosau, a’r gweithgareddau 
y bydd angen i chi eu cyflawni 
er mwyn llwyddo i gwblhau eich 
prosiect o fewn yr amserlen 
gytunedig. Mae’n bwysig i chi 
ystyried sut byddwch chi’n 
cydbwyso uchelgais, amser 
a realaeth wrth gyflawni’r 
prosiect. Dylai hyn gynnwys 
beth rydych chi’n bwriadu ei 
wneud, sut byddwch chi’n 
gwneud hynny ac erbyn pryd. 
Os treuliwch ddigon o amser 
yn ystyried ac yn cynllunio eich 
prosiect, bydd yn fwy tebygol 
o fod yn llwyddiannus. Cofiwch 
gynnwys yr amser sy’n ofynnol 
i ymweld â ffynonellau; canfod 
deunyddiau, cynnal holiaduron, 
mynychu gweithdai, cyfleoedd 
am adborth o diwtorialau a 
gan y grŵp cymheiriaid, a ble 
byddwch chi’n cynnwys astudio 
annibynnol.  
 

Adran 5 
Ffynonellau ymchwil a 
llyfryddiaeth arfaethedig 
(dull Harvard)
Mae’r adran hon yn gyfle i chi 
gofnodi’r ffynonellau ymchwil 
rhagarweiniol (gwreiddiol ac 
eilaidd) rydych chi’n bwriadu eu 
defnyddio. Dylai eich ffynonellau 
ymchwil fod mor eang ag y bo 
modd, yn cynnwys llyfrgelloedd, 
amgueddfeydd ac orielau, 
llyfrau, theatr/ffilm/fideo, 
cylchgronau, rhaglenni teledu/
radio, gwefannau, ayb. Lle bo 
hynny’n briodol, dylech chi 
ddefnyddio dull cyfeirio 
Harvard. Dylid diweddaru’r 
llyfryddiaeth yn rheolaidd wrth 
i’r prosiect symud yn ei flaen.

Arw
einiad i 

fyfyrw
yr
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Dyma’r graddau y gellir eu 
cyflawni: 

Cyfeirio 
Os na fydd ymgeisydd yn 
darparu tystiolaeth ddigonol i 
gyflawni’r holl feini prawf asesu, 
caiff yr ymgeisydd hwn ei 
gyfeirio. Caiff yr ymgeisydd un 
cyfle arall i unioni’r cyfeiriad 
trwy gyflwyno tystiolaeth 
ychwanegol o fewn amserlen a 
gaiff ei chytuno gan y ganolfan 
a’i chadarnhau i UAL Awarding 
Body.

Methu 
Os na fydd yr ymgeisydd yn 
gallu darparu rhagor o 
dystiolaeth sy’n cyflawni’r meini 
prawf asesu, bydd yn cael 
gradd Methu. 

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

Teilyngdod 
I gyflawni gradd Teilyngdod, 
bydd yn rhaid i ymgeisydd 
gyflawni’r holl feini prawf asesu 
ar gyfer gradd llwyddo a restrir 
yn Uned 8 a’r holl feini prawf 
asesu ar gyfer gradd Teilyngdod 
a restrir yma.

Rhagoriaeth 
I gyflawni gradd Rhagoriaeth, 
bydd yn rhaid i ymgeisydd 
gyflawni’r holl feini prawf asesu 
ar gyfer gradd llwyddo a restrir 
yn Uned 8 a’r holl feini prawf 
asesu ar gyfer graddau 
Teilyngdod a Rhagoriaeth a 
restrir yma.

Uned 8:  
Prosiect Perfformiad 
Cydweithredol

Mae Uned 8, sef uned olaf y Diploma Lefel 
3 mewn Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu a diwedd blwyddyn gyntaf y 
Diploma Estynedig, yn caniatáu i dystiol- 
aeth a gyflwynir gan y myfyriwr gael ei 
hasesu a’i graddio.

Caiff gradd derfynol y Diploma Lefel 3 
mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyr-
chu ei phennu gan gyflawniad y myfyriwr 
yn Uned 8. 

Caiff yr holl benderfyniadau asesu a 
graddio mewnol eu safoni’n allanol.

1. 
Cyd-destun 
Llwyddo 
1.1  Dadansoddi gofynion a 

pharamedrau prosiect 
perfformiad cydweithredol.

Teilyngdod  
1.1  Dadansoddi gofynion a 

pharamedrau prosiect 
perfformiad cydweithredol, 
gan gyflawni safon uchel. 

Rhagoriaeth  
1.1  Dadansoddi gofynion a 

pharamedrau prosiect 
perfformiad cydweithredol, 
gan gyflawni safon uchel 
iawn.
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2. 
Ymchwil 
Llwyddo  
2.1 Adolygu amrywiaeth o   
 ffynonellau ymchwil i ategu’r  
 gwaith o gynhyrchu prosiect  
 perfformio. 
2.2  Dehongli ymchwil i 

ddatblygu syniadau a 
chyfathrebu cynigion 
creadigol yn effeithiol. 

2.3  Arddangos y gallu i gyfrannu 
at gynllunio, trefnu a 
datblygu perfformiad 
cydweithredol.

Teilyngdod  
2.1  Adolygu amrywiaeth o 

ffynonellau ymchwil i ategu’r 
gwaith o gynhyrchu prosiect 
perfformio, gan gyflawni 
safon uchel. 

2.2  Dehongli ymchwil i 
ddatblygu syniadau a 
chyfathrebu cynigion 
creadigol yn effeithiol, gan 
gyflawni safon uchel.

2.3  Arddangos y gallu i gyfrannu 
at gynllunio, trefnu a 
datblygu perfformiad 
cydweithredol, gan gyflawni 
safon uchel.

Rhagoriaeth  
2.1 Adolygu amrywiaeth o  
 ffynonellau ymchwil i ategu’r  
 gwaith o gynhyrchu prosiect  
 perfformio, gan gyflawni  
 safon uchel iawn.
2.2  Dehongli ymchwil i 

ddatblygu syniadau a 
chyfathrebu cynigion 
creadigol yn effeithiol, gan 
gyflawni safon uchel iawn. 

2.3  Arddangos y gallu i gyfrannu 
at gynllunio, trefnu a 
datblygu perfformiad 
cydweithredol, gan gyflawni 
safon uchel iawn.

3. 
Sgiliau Ymarferol
Llwyddo  
3.1 Defnyddio sgiliau ymarferol,  
 gwybodaeth a dealltwriaeth  
 i gwblhau prosiect   
 perfformiad cydweithredol o  
 fewn amserlen gytunedig. 

Teilyngdod  
3.1 Defnyddio sgiliau ymarferol,  
 gwybodaeth a dealltwriaeth  
 i gwblhau prosiect   
 perfformiad cydweithredol o  
 fewn amserlen gytunedig,  
 gan gyflawni safon uchel.

Rhagoriaeth  
3.1 Defnyddio sgiliau ymarferol,  
 gwybodaeth a dealltwriaeth  
 i gwblhau prosiect   
 perfformiad cydweithredol o  
 fewn amserlen gytunedig,  
 gan gyflawni safon uchel  
 iawn.

 

4. 
Gwerthuso ac Adfyfyrio
Llwyddo  
4.1  Adolygu prosiect 

perfformiad cydweithredol 
yn feirniadol yn erbyn y 
gofynion a’r paramedrau 
cytunedig.

Teilyngdod 
 4.1  Adolygu prosiect 

perfformiad cydweithredol 
yn feirniadol yn erbyn y 
gofynion a’r paramedrau 
cytunedig, gan gyflawni 
safon uchel.

Rhagoriaeth  
4.1  Adolygu prosiect 

perfformiad cydweithredol 
yn feirniadol yn erbyn y 
gofynion a’r paramedrau 
cytunedig, gan gyflawni 
safon uchel iawn.

M
eini praw

f 
graddio

45



M
eini praw

f 
graddio

 

 

Dyma’r graddau y gellir eu 
cyflawni: 

Cyfeirio 
Os na fydd ymgeisydd yn 
darparu tystiolaeth ddigonol i 
gyflawni’r holl feini prawf asesu, 
caiff yr ymgeisydd hwn ei 
gyfeirio. Caiff yr ymgeisydd un 
cyfle arall i unioni’r cyfeiriad 
trwy gyflwyno tystiolaeth 
ychwanegol o fewn amserlen a 
gaiff ei chytuno gan y Ganolfan 
a’i chadarnhau i UAL Awarding 
Body.

Methu 
Os na fydd yr ymgeisydd yn 
gallu darparu rhagor o 
dystiolaeth sy’n cyflawni’r meini 
prawf asesu, bydd yn cael 
gradd Methu. 

Llwyddo 
I gyflawni gradd Llwyddo, bydd 
yn rhaid i ymgeisydd gyflawni’r 
holl feini prawf asesu ar gyfer 
gradd Llwyddo a restrir yn Uned 
12. 

Teilyngdod 
I gyflawni gradd Teilyngdod, 
bydd yn rhaid i ymgeisydd 
gyflawni’r holl feini prawf asesu 
ar gyfer gradd Llwyddo a restrir 
yn Uned 12 a’r holl feini prawf 
asesu ar gyfer gradd Teilyngdod 
a restrir yma.

Rhagoriaeth 
I gyflawni gradd Rhagoriaeth, 
bydd yn rhaid i ymgeisydd 
gyflawni’r holl feini prawf asesu 
ar gyfer gradd Llwyddo a restrir 
yn Uned 12 a’r holl feini prawf 
asesu ar gyfer graddau 
Teilyngdod a Rhagoriaeth a 
restrir yma.

Uned 12:  
Prosiect Estynedig (Lefel 3) 
 
Caiff gradd derfynol y Diploma Estynedig 
Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu ei phennu gan gyflawniad y 
myfyriwr yn uned olaf y cymhwyster ar 
Lefel 3 (Uned 12) neu Lefel 4 (Uned 13).  
 
Mae Uned 12 ar Lefel 3 ac mae’n caniatáu 
i’r dystiolaeth a gyflwynir gan y myfyriwr 
gael ei hasesu a’i graddio yn erbyn meini 
prawf Lefel 3.  
 
Caiff yr holl benderfyniadau asesu a 
graddio mewnol eu safoni’n allanol.

1. 
Cyd-destun 
Llwyddo 
1.1  Defnyddio safbwyntiau 

beirniadol a chyd-destunol i 
gychwyn cynnig ar gyfer 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.

1.2 Defnyddio gwaith   
 dadansoddi a gwerthuso i  
 gadarnhau a datblygu   
 syniadau ynghylch cynnig  
 ar gyfer prosiect   
 celfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu.

Teilyngdod 
1.1  Defnyddio safbwyntiau 

beirniadol a chyd-destunol i 
gychwyn cynnig ar gyfer 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel.

1.2  Defnyddio gwaith 
dadansoddi a gwerthuso i 
gadarnhau a datblygu 
syniadau ynghylch cynnig ar 
gyfer prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel. 

Rhagoriaeth  
1.1  Defnyddio safbwyntiau 

beirniadol a chyd-destunol i 
gychwyn cynnig ar gyfer 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel 
iawn. 

1.2  Defnyddio gwaith 
dadansoddi a gwerthuso i 
gadarnhau a datblygu 
syniadau ynghylch cynnig ar 
gyfer prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel 
iawn.
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2. 
Ymchwil  
Llwyddo 
2.1  Defnyddio ymchwil i ategu 

datblygiad prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

2.2  Defnyddio sgiliau 
dadansoddi a gwerthuso er 
mwyn datblygu atebion 
creadigol i gyflawni prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.  

Teilyngdod 
2.1  Defnyddio ymchwil i ategu 

datblygiad prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel. 

2.2  Defnyddio sgiliau 
dadansoddi a gwerthuso er 
mwyn datblygu atebion 
creadigol i gyflawni prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel. 

Rhagoriaeth 
2.1  Defnyddio ymchwil i ategu 

datblygiad prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn. 

2.2  Defnyddio sgiliau 
dadansoddi a gwerthuso er 
mwyn datblygu atebion 
creadigol i gyflawni prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn.

3. 
Datrys problemau 
Llwyddo 
3.1  Datrys problemau ymarferol 

a thechnegol mewn prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

3.2  Datrys problemau 
damcaniaethol mewn 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.

Teilyngdod  
3.1  Datrys problemau ymarferol 

a thechnegol mewn prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel. 

3.2  Datrys problemau 
damcaniaethol mewn 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel.

 
Rhagoriaeth 
3.1  Datrys problemau ymarferol 

a thechnegol mewn prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn. 

3.2  Datrys problemau 
damcaniaethol mewn 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel 
iawn.

4. 
Cynllunio a chynhyrchu 
Llwyddo 
4.1  Arddangos y gallu i 

gynllunio, trefnu a 
chynhyrchu prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu o fewn amserlen 
gytunedig. 

Teilyngdod  
4.1  Arddangos y gallu i 

gynllunio, trefnu a 
chynhyrchu prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu o fewn amserlen 
gytunedig, gan gyflawni 
safon uchel.

Rhagoriaeth 
4.1  Arddangos y gallu i 

gynllunio, trefnu a 
chynhyrchu prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu o fewn amserlen 
gytunedig, gan gyflawni 
safon uchel iawn.

5. 
Sgiliau ymarferol 
Llwyddo 
5.1  Archwilio, addasu a 

defnyddio dulliau a sgiliau 
ymarferol wrth gyflawni 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 

Teilyngdod  
5.1  Archwilio, addasu a 

defnyddio dulliau a sgiliau 
ymarferol wrth gyflawni 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel.

 
Rhagoriaeth  
5.1  Archwilio, addasu a 

defnyddio dulliau a sgiliau 
ymarferol wrth gyflawni 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel 
iawn.

6. 
Gwerthuso ac adfyfyrio 
Llwyddo
6.1 Cadw cofnodion gwerthusol  
 ac adfyfyriol ynghylch   
 datblygiad prosiect   
 celfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu. 
6.2  Defnyddio sgiliau gwerthuso 

ac adfyfyrio i wneud 
penderfyniadau ynghylch 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.

Teilyngdod
6.1  Cadw cofnodion gwerthusol 

ac adfyfyriol ynghylch 
datblygiad prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel. 

6.2  Defnyddio sgiliau gwerthuso 
ac adfyfyrio i wneud 
penderfyniadau ynghylch 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel.

Rhagoriaeth
6.1  Cadw cofnodion gwerthusol 

ac adfyfyriol ynghylch 
datblygiad prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn.

6.2  Defnyddio sgiliau gwerthuso 
ac adfyfyrio i wneud 
penderfyniadau ynghylch 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, 
gan gyflawni safon uchel 
iawn.

7.  
Cyflwyno 
Llwyddo 
7.1  Archwilio strategaethau i 

gyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

7.2  Cyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu i gynulleidfa 
benodedig.

Teilyngdod  
7.1  Archwilio strategaethau i 

gyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel. 

7.2  Cyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu i gynulleidfa 
benodedig, gan gyflawni 
safon uchel. 

Rhagoriaeth  
7.1  Archwilio strategaethau i 

gyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn. 

7.2  Cyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu i gynulleidfa 
benodedig, gan gyflawni 
safon uchel iawn.
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Dyma’r graddau y gellir eu 
cyflawni: 

Cyfeirio 
Os na fydd ymgeisydd yn 
darparu tystiolaeth ddigonol i 
gyflawni’r holl feini prawf asesu, 
caiff yr ymgeisydd hwn ei 
gyfeirio. Caiff yr ymgeisydd un 
cyfle arall i unioni’r cyfeiriad 
trwy gyflwyno tystiolaeth 
ychwanegol o fewn amserlen a 
gaiff ei chytuno gan y Ganolfan 
a’i chadarnhau i UAL Awarding 
Body. 

Methu 
Os na fydd yr ymgeisydd yn 
gallu darparu rhagor o 
dystiolaeth sy’n cyflawni’r meini 
prawf asesu, bydd yn cael 
gradd Methu. 

Llwyddo 
I gyflawni gradd Llwyddo, bydd 
yn rhaid i ymgeisydd gyflawni’r 
holl feini prawf asesu ar gyfer 
gradd Llwyddo a restrir yn Uned 
13. 

Teilyngdod 
I gyflawni gradd Teilyngdod, 
bydd yn rhaid i ymgeisydd 
gyflawni’r holl feini prawf asesu 
ar gyfer gradd Llwyddo a restrir 
yn Uned 13 a’r holl feini prawf 
asesu ar gyfer gradd Teilyngdod 
a restrir yma. 

Rhagoriaeth                                   
I gyflawni gradd Rhagoriaeth, 
bydd yn rhaid i ymgeisydd 
gyflawni’r holl feini prawf asesu 
ar gyfer gradd Llwyddo a restrir 
yn Uned 13 a’r holl feini prawf 
asesu ar gyfer graddau 
Teilyngdod a Rhagoriaeth a 
restrir yma.

1. 
Cyd-destun  
Llwyddo 
1.1  Defnyddio amrywiaeth o 

safbwyntiau beirniadol a 
chyd-destunol i gychwyn 
cynnig ar gyfer prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

1.2  Defnyddio gwaith 
dadansoddi a gwerthuso 
manwl i gadarnhau a 
datblygu syniadau ynghylch 
cynnig ar gyfer prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Teilyngdod 
1.1  Defnyddio amrywiaeth o 

safbwyntiau beirniadol a 
chyd-destunol i gychwyn 
cynnig ar gyfer prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel.

1.2  Defnyddio gwaith 
dadansoddi a gwerthuso 
manwl i gadarnhau a 
datblygu syniadau ynghylch 
cynnig ar gyfer prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel. 

Rhagoriaeth 
1.1  Defnyddio amrywiaeth o  

safbwyntiau beirniadol a 
chyd-destunol i gychwyn 
cynnig ar gyfer prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn. 

1.2  Defnyddio gwaith 
dadansoddi a gwerthuso 
manwl i gadarnhau a 
datblygu syniadau ynghylch 
cynnig ar gyfer prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn.

 

Uned 13:  
Prosiect Estynedig (Lefel 4)
Caiff gradd derfynol y Diploma Estynedig 
Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu ei phennu gan gyflawniad y 
myfyriwr yn uned olaf y cymhwyster ar 
Lefel 3 (Uned 12) neu Lefel 4 (Uned 13). 

Mae Uned 13 ar Lefel 4 ac mae’n caniatáu 
i’r dystiolaeth a gyflwynir gan y myfyriwr 
gael ei hasesu a’i graddio yn erbyn meini 
prawf Lefel 4. 

Caiff yr holl benderfyniadau asesu a 
graddio mewnol eu safoni’n allanol.
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2. 
Ymchwil 
Llwyddo  
2.1 Defnyddio ymchwil amrywiol  
 a manwl iawn i ategu  
 datblygiad prosiect  
 celfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu. 
2.2  Defnyddio sgiliau dadansoddi 

a gwerthuso er mwyn datblygu 
amrywiaeth o atebion 
creadigol i gyflawni prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Teilyngdod 
2.1  Defnyddio ymchwil amrywiol a 

manwl iawn i ategu datblygiad 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, gan 
gyflawni safon uchel. 

2.2  Defnyddio sgiliau dadansoddi 
a gwerthuso er mwyn datblygu 
amrywiaeth o atebion 
creadigol i gyflawni prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel.

Rhagoriaeth  
2.1 Defnyddio ymchwil amrywiol  
 a manwl iawn i ategu  
 datblygiad prosiect  
 celfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu, gan gyflawni  
 safon uchel iawn. 
2.2  Defnyddio sgiliau dadansoddi 

a gwerthuso er mwyn datblygu 
amrywiaeth o atebion 
creadigol i gyflawni prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn.

3. 
Datrys problemau 
Llwyddo 
3.1  Datrys problemau ymarferol a 

thechnegol cymhleth mewn 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu. 

3.2  Datrys problemau 
damcaniaethol cymhleth mewn 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu.

Teilyngdod  
3.1  Datrys problemau ymarferol a 

thechnegol cymhleth mewn 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, gan 
gyflawni safon uchel. 

3.2  Datrys problemau 
damcaniaethol cymhleth 
mewn prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, gan 
gyflawni safon uchel.

 
Rhagoriaeth  
3.1  Datrys problemau ymarferol a 

thechnegol cymhleth mewn 
prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, gan 
gyflawni safon uchel iawn. 

3.2  Datrys problemau 
damcaniaethol cymhleth 
mewn prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, gan 
gyflawni safon uchel iawn.

 
4. 
Cynllunio a chynhyrchu 
Llwyddo 
4.1  Arddangos y gallu i gynllunio, 

trefnu a chynhyrchu prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu yn effeithlon o 
fewn amserlen gytunedig.

 
Teilyngdod 
4.1  Arddangos y gallu i gynllunio, 

trefnu a chynhyrchu prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu yn effeithlon o 
fewn amserlen gytunedig, 
gan gyflawni safon uchel.

 
Rhagoriaeth 
4.1  Arddangos y gallu i gynllunio, 

trefnu a chynhyrchu prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu yn effeithlon o 
fewn amserlen gytunedig, 
gan gyflawni safon uchel 
iawn.

5. 
Sgiliau ymarferol
Llwyddo  
5.1  Archwilio, addasu a 

defnyddio amrywiaeth o 

ddulliau a sgiliau ymarferol 
wrth gyflawni prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Teilyngdod  
5.1  Archwilio, addasu a defnyddio 

amrywiaeth o ddulliau a 
sgiliau ymarferol wrth 
gyflawni prosiect celfyddydau 
perfformio a chynhyrchu, gan 
gyflawni safon uchel. 

Rhagoriaeth  
5.1 Archwilio, addasu a  
 defnyddio amrywiaeth o  
 ddulliau a sgiliau ymarferol 
 wrth gyflawni prosiect  
 celfyddydau perfformio a  
 chynhyrchu, gan gyflawni  
 safon uchel iawn. 

6. 
Gwerthuso ac adfyfyrio 
Llwyddo
6.1 Cadw cofnodion  
 manwl o waith gwerthuso  
 beirniadol ac adfyfyrio mewn  
 perthynas â datblygiad  
 prosiect celfyddydau  
 perfformio a chynhyrchu. 
6.2  Defnyddio sgiliau gwerthuso 

ac adfyfyrio i wneud 
penderfyniadau craff 
ynghylch prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu.

Teilyngdod 
6.1  Cadw cofnodion manwl o 

waith gwerthuso beirniadol ac 
adfyfyrio mewn perthynas â 
datblygiad prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel. 

6.2  Defnyddio sgiliau gwerthuso 
ac adfyfyrio i wneud 
penderfyniadau craff 
ynghylch prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel.

Rhagoriaeth 
6.1  Cadw cofnodion manwl o 

waith gwerthuso beirniadol ac 

 

adfyfyrio mewn perthynas â 
datblygiad prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn.

6.2  Defnyddio sgiliau gwerthuso 
ac adfyfyrio i wneud 
penderfyniadau craff 
ynghylch prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn.

7. 
Cyflwyno
Llwyddo  
7.1  Archwilio amrywiaeth o 

strategaethau bwriadol i 
gyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu. 

7.2  Cyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu mewn ffordd 
fedrus a chymwys i 
gynulleidfa benodedig. 

Teilyngdod 
7.1  Archwilio amrywiaeth o 

strategaethau bwriadol i 
gyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel. 

7.2  Cyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu mewn ffordd 
fedrus a chymwys i 
gynulleidfa benodedig, gan 
gyflawni safon uchel.

Rhagoriaeth 
71.  Archwilio amrywiaeth o 

strategaethau bwriadol i 
gyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu, gan gyflawni 
safon uchel iawn. 

7.2  Cyflwyno prosiect 
celfyddydau perfformio a 
chynhyrchu mewn ffordd 
fedrus a chymwys i 
gynulleidfa benodedig, gan 
gyflawni safon uchel iawn.
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Enghreifftio 
graddau

Methu
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn methu cyflawni 
un neu ragor o’r meini prawf asesu ac mae 
safon y gwaith yn wael.
 
Mae diffyg dealltwriaeth o gyd-destun y pwnc a 
diffyg eglurder o ran nodau a diben.

 

Dim ond ychydig iawn o dystiolaeth a 
gyflwynwyd, os o gwbl, neu nid yw’r wybodaeth 
yn ymwneud yn ddigonol â’r dasg.

 

Nid yw syniadau a phrosesau amgen wedi cael eu 
hystyried yn ddigonol. Nid yw problemau wedi’u 
datrys.

Cynllunio aneffeithiol a dim ond ychydig o 
werthuso, os o gwbl, yn erbyn y nodau. Mae’r 
dasg neu dasgau yn anghyflawn.

Dangoswyd ystod gyfyngedig o brosesau, ac 
mae barnu a gweithredu technegau yn wael.

 

Tystiolaeth annigonol o werthuso rheolaidd, diffyg 
dadansoddi neu ddim ond dadansoddi sylfaenol, 
a dim ond ychydig o gyfiawnhad o syniadau, os o 
gwbl.
 
 
Cyfathrebu a chyflwyno syniadau yn aneffeithiol. 
Diffyg eglurder o ran strwythur, dewis a threfnu.

Llwyddo
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn cyflawni’r holl 
feini prawf asesu ac mae safon y gwaith yn 
dderbyniol.

Defnyddiwyd dealltwriaeth o gyd-destun y pwnc 
yn briodol i farnu, disgrifio nodau ac egluro diben.

 

Mae gwybodaeth ddigonol wedi cael ei chasglu, 
ei chofnodi a’i defnyddio i ddatblygu syniadau.

 

Archwiliad digonol o syniadau amgen gan 
ddefnyddio dulliau sefydledig i ddatrys problemau 
ymarferol a damcaniaethol.

Tystiolaeth o gynllunio a gwerthuso effeithiol yn 
erbyn nodau sydd wedi cyfrannu at gwblhau’r 
dasg neu dasgau yn dderbyniol.

Dangoswyd ystod ddigonol o brosesau, sgiliau a 
gwybodaeth. Gweithredu a defnyddio technegau 
yn fedrus i ddatblygu syniadau.
 

Tystiolaeth wedi’i chyfathrebu’n glir o werthuso 
dilys a dadansoddi realistig a ddefnyddiwyd yn 
annibynnol i lywio a datblygu syniadau.

Cyfathrebu medrus a digon o eglurder a 
chysondeb wrth gyflwyno syniadau mewn modd 
sy’n briodol i’r gynulleidfa mewn golwg.

Enghreifftio meini prawf graddau UAL 
Awarding Body – Lefel 3

Dylid defnyddio’r canllaw hwn ynghyd â’r 
meini prawf asesu a graddio ar gyfer 
cymwysterau UAL Awarding Body ar Lefel 3.
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Cynllunio a chynhyrchu 
 
 
 
 
Sgiliau ymarferol 
 
 
 
 
Gwerthuso ac adfyfyrio 
 
 
 
 
 
Cyflwyno
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Teilyngdod
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn cyflawni’r holl 
feini prawf asesu ac mae safon y gwaith yn 
uchel.

Defnyddiwyd dealltwriaeth a gwybodaeth dda am 
gyd-destun y pwnc i wneud penderfyniadau 
cadarn, cyfleu uchelgeisiau ac egluro diben.

Wedi ymchwilio ac archwilio ffynonellau 
perthnasol yn drylwyr a chyson, ac wedi dehongli 
a chydlynu gwybodaeth i lywio, ategu a datblygu 
syniadau.

Tystiolaeth bendant o ddefnyddio blaengarwch i 
ddatrys problemau yn effeithiol, ac addasu yn 
wyneb heriau ymarferol a damcaniaethol nas 
rhagwelwyd i gyflawni nodau penodedig.

Cynllunio cydlynol ac ystyrlon, ymgysylltu â’r 
pwnc ac ymroi iddo. Gwerthuso realistig yn erbyn 
y nodau a chynhyrchu effeithiol o fewn yr 
amserlen. 

Defnyddio prosesau, sgiliau a gwybodaeth cyson 
a phriodol i ehangu ymholi a datblygu atebion 
creadigol.

Cyfathrebu gwaith dadansoddi a dehongli yn 
effeithiol, cydlynu gwybodaeth yn annibynnol a 
rhesymu wrth wneud penderfyniadau er mwyn 
llywio datblygiad syniadau.

Dewis, trefnu a chyfathrebu syniadau yn hyderus. 
Dull cyson o gyflwyno gan ddangos dealltwriaeth 
dda o gonfensiynau a safonau.

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

Defnyddiwyd dealltwriaeth a gwybodaeth 
gynhwysfawr am gyd-destun y pwnc i gyfathrebu 
cysyniadau cymhleth, cyfleu uchelgeisiau ac 
egluro diben.

Wedi nodi amrywiaeth o ffynonellau perthnasol yn 
annibynnol ac wedi’u hymchwilio a’u harchwilio’n 
drylwyr a chyson, ac wedi dehongli a chydlynu 
gwybodaeth yn graff i lywio a datblygu syniadau.

Tystiolaeth bendant o ddefnyddio blaengarwch i 
ddatrys problemau yn effeithiol, gweithredu 
atebion creadigol yn annibynnol ac addasu yn 
wyneb heriau ymarferol a damcaniaethol nas 
rhagwelwyd i gyflawni nodau penodedig.

Cynllunio a chyd-drafod manwl, cydlynol a 
hunangyfeiriedig ac ymgysylltu â’r pwnc ac 
ymroddi iddo. Gwerthuso rheolaidd yn erbyn y 
nodau a chynhyrchu effeithiol o fewn yr amserlen.

Dealltwriaeth fanwl ac ymwybyddiaeth esthetig, 
defnyddio prosesau dychmygus a hyblyg, sgiliau 
a gwybodaeth fel rhan o ymholiad eang i 
ddatblygu atebion creadigol.

Cyfathrebu gwaith dadansoddi a dehongli 
treiddgar mewn ffordd fedrus a phroffesiynol, gan 
ddangos prosesau meddwl eglur a soffistigedig 
ac aeddfedrwydd wrth wneud penderfyniadau i 
symud syniadau yn eu blaen.

Dewis, trefnu a chyfathrebu syniadau yn hyderus. 
Dangos annibyniaeth, arddull bersonol a defnydd 
uchelgeisiol o’r adnoddau sydd ar gael i 
gyfathrebu syniadau yn effeithiol i gynulleidfa 
sydd mewn golwg.

Enghreifftio 
graddau
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Mae UAL Awarding Body yn credu yng ngrym gweddnewidiol addysg. Rydym yn llunio ac yn 
dyfarnu cymwysterau creadigol sy’n grymuso ac yn ysbrydoli addysgwyr i helpu myfyrwyr i 
gyflawni eu potensial. 

Rheoleiddir UAL Awarding Body gan Ofqual, ac ar hyn o bryd mae’n cynnig cymwysterau 
achrededig ym meysydd celf a dylunio, ffasiwn, cyfryngau creadigol, cerddoriaeth a 
chelfyddydau perfformio a chynhyrchu. Ni hefyd yw prif ddarparwr y Diploma mewn Celf a 
Dylunio – Astudiaethau Sylfaen yn y DU. Mae gan ein cymwysterau gyfraddau cadw a 
chyflawni 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 clodfawr: Camberwell College of Arts, Central Saint 
Martins, Chelsea College of Arts, London College of Communications, London College of 
Fashion a Wimbledon College of Arts.
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