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Ffrâm
 gyfeirio

1.1 
Diffiniadau a nodweddion
Mae’r Dyfarniad a’r Diploma 
mewn Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth Lefel 2 wedi’u 
datblygu i ymateb i angen 
a ganfuwyd, sef bod ar 
ddysgwyr sy’n astudio ar 
gyfer cymwysterau ym maes 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth angen profiad 
diagnostig eang sy’n rhoi 
dealltwriaeth iddynt o 
berfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth fel gweithgaredd 
ar y cyd ac sy’n eu paratoi ar 
gyfer realiti’r sector a’r dilyniant 
a’r llwybrau sy’n agored iddynt.

Dyluniwyd y cymhwyster i 
ymgorffori elfen gref o ddysgu 
galwedigaethol er mwyn rhoi’r 
ddealltwriaeth, y wybodaeth 
a’r sgiliau i bobl ifanc y nodwyd 
eu bod yn hanfodol ar gyfer 
dilyniant a chyflogaeth yn y 
dyfodol, a’r cyfan wedi’i ategu 
gan y sgiliau trosglwyddadwy 
eang a fydd yn galluogi 
dysgwyr i ddangos eu bod yn 
gallu addasu, dibynnu arnynt 
eu hunain, cydweithio, bod 
yn ddibynadwy, defnyddio eu 
dychymyg a bod yn greadigol.

Yn fwriadol, mae’r 
cymwysterau’n tynnu ar 
ymagweddau at addysgu a 
dysgu ym maes perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth 
sydd wedi llwyddo i dargedu 
myfyrwyr sy’n mwynhau ac yn 
dysgu drwy weithgareddau 
ymarferol ac sydd wedi cael 
dysgu academaidd yn anodd 
yn y gorffennol. Drwy gyfrwng 
cwricwlwm trochol a heriol, 
byddant yn cefnogi’r broses 
o bontio o astudiaethau 
cyffredinol i astudiaethau 
mwy arbenigol, a hynny mewn 
lleoliad addysg bellach.
 

Rhoddir pwyslais ar gynnig 
profiad sy’n tynnu ar realiti’r 
diwydiannau creadigol, ble caiff 
myfyrwyr eu trin fel gweithwyr 
proffesiynol ifanc a’u hannog 
i gymryd cyfrifoldeb cynyddol 
dros eu dysgu eu hunain.

Nid oes rhaid cwblhau’r 
cymhwyster o fewn amser 
penodol, ond fel arfer fe’i 
cwblheir mewn blwyddyn, ac 
mae’n debygol o ddenu’r rhai 
sy’n dymuno cwblhau cyfnod 
o astudiaethau ymarferol yn 
hytrach na dilyn llwybr astudio 
mwy academaidd.

Mae cysylltiad rhwng unedau’r 
cymwysterau er mwyn sicrhau 
cydlyniad, ac mae’r strwythur 
hwnnw’n caniatáu i ddysgwyr 
ddatblygu sgiliau ymarferol, 
dealltwriaeth o ddamcaniaethau 
a, trwy broses o ailadrodd ac 
atgyfnerthu, arferion gwaith 
effeithiol a fydd yn ategu 
creadigrwydd ar draws ystod 
o weithgareddau ysgogol a 
chynyddol heriol.

Bydd yr uned olaf yn gofyn i 
ddysgwyr ddangos eu bod yn 
gallu defnyddio’u sgiliau, eu 
gwybodaeth a’u dealltwriaeth 
i gwblhau aseiniad ar y cyd 
yn llwyddiannus a fydd yn 
gofyn iddynt fod yn fwy parod 
i gymryd yr awenau wrth 
baratoi ar gyfer astudio ar lefel 
addysgol uwch.

1.2  
Amcanion 
Bydd y cymwysterau’n rhoi’r 
canlynol i ddysgwyr:
1.  Cyflwyniad i ystod o 

weithgareddau sy’n 
hanfodol ar gyfer datblygu 
a rhoi perfformiadau a 
chynyrchiadau cerddorol, er 
enghraifft cyfansoddi, sgiliau 
gwrando, y broses o ymarfer, 
technoleg, a rhoi perfformiad 
a chynhyrchiad cerddorol fel 
rhan o weithgaredd ar y cyd

2.  Cyflwyniad i’r amrywiaeth 
o rolau a chyfrifoldebau o 
fewn y sector perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth, 
pwysigrwydd iechyd a 
diogelwch i’r perfformiwr a’r 
cynhyrchiad a’r nodweddion 
personol a phroffesiynol sydd 
eu hangen ar gyfer gyrfa yn y 
diwydiant cerddoriaeth

3.  Cyflwyniad i’r sgiliau 
cyfathrebu a ddefnyddir wrth 
berfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth, yn cynnwys 
archwilio’r sgiliau a’r 
nodweddion penodol y mae 
eu hangen i gyfathrebu â 
chynulleidfa    

4.  Cyfle i ddangos dealltwriaeth 
drwy berfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth 

5.  Cyfle i ymchwilio i hanes a 
chyd-destun perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth 
a datblygu dealltwriaeth o 
werth ymchwil i gyd-destun 
er mwyn llywio ymarfer

6.  Cyfle i integreiddio 
a defnyddio sgiliau, 
gwybodaeth a dealltwriaeth 
a ddysgwyd eisoes, ac 
i archwilio a datblygu 
technegau, sgiliau a 
nodweddion mwy penodol ar 
gyfer perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth

7. Cyfle i integreiddio a  
 defnyddio sgiliau,  
 gwybodaeth a dealltwriaeth  
 ac i archwilio a datblygu  
 technegau, sgiliau a  
 nodweddion penodol ar  
 gyfer perfformio a chynhyrchu  
 cerddoriaeth
8.  Cyfle i gymryd mwy o 

gyfrifoldeb yn y gwaith o 
reoli aseiniad o ddiddordeb 
personol a pharatoi ar gyfer 
dilyniant o fewn disgyblaeth 
o’u dewis

9.  Cyfle i fod yn rhan o 
berfformiad a chynhyrchiad 
cerddorol.
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1.3  Strwythur y cymhwyster

Dyfarniad mewn Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth

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

Uned 1 Cyflwyniad i berfformio 
cerddoriaeth

Uned 2 Cyflwyniad i gynhyrchu 
cerddoriaeth 

Mae’r Dyfarniad mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth 
Lefel 2 yn cwmpasu dwy uned orfodol. 

Diploma mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth

Unedau gorfodol i’w cyflawni: 8
Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC): 850
Cyfanswm Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): 480
Cyfanswm Credydau: 85 

Rhaid i fyfyrwyr gyflawni Unedau 1—2 y Dyfarniad yn ogystal ag 
Unedau 3—8:

Uned 3  Sgiliau gwrando ar gyfer 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth 

Uned 4  Archwilio cyfansoddi 
cerddoriaeth 

Uned 5 Ymchwil i gyd-destun ar 
gyfer perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth

Uned 6  Sgiliau ac ymarfer perfformio 
cerddoriaeth 

Uned 7 Sgiliau ac ymarfer cynhyrchu 
cerddoriaeth

Uned 8  Prosiect perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth

Mae’r Diploma mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth 
Lefel 2 yn cwmpasu wyth uned orfodol.

Ffrâm
 

gyfeirio

Lefel 2
30 ODA, CAU 50
Credydau: 5

Lefel 2
30 ODA, CAU 50
Credydau: 5

Lefel 2
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 2
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 2
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 2
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 2 
60 ODA, CAU 90
Credydau: 9

Lefel 2 
120 ODA, CAU 300
Credydau: 30

CAC: Cyfanswm Amser y Cymhwyster 
CAU: Cyfanswm Amser yr Uned 
ODA: Oriau Dysgu dan Arweiniad 
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1.4 
Sylwadau ar strwythur y 
cymhwyster 
Dylai canolfannau sy’n 
cyflwyno’r cymhwyster 
ddylunio aseiniadau a fydd 
yn darparu’r dysgu sydd ei 
angen ar ymgeiswyr i gyflawni’r 
meini prawf asesu. Caiff y 
ganolfan benderfynu ar hyd a 
chymhlethdod yr aseiniadau, 
a’r gweithgareddau penodol 
y gofynnir i ddysgwyr eu 
cyflawni. Dylai’r holl aseiniadau 
adlewyrchu pa mor bwysig 
yw cyfathrebu llafar ac 
ysgrifenedig fel rhan annatod o 
bob gweithgaredd perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth.

Mae Unedau 1 a 2 y Dyfarniad 
mewn Perfformio a 
Chynhyrchu Cerddoriaeth 
Lefel 2, o’u cysylltu â’i gilydd, 
yn sicrhau patrwm cydlynol o 
addysgu a dysgu a fydd yn rhoi 
cyflwyniad i fyfyrwyr i’r sgiliau, 
y wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
sydd eu hangen i archwilio, 
hybu a chynnal eu datblygiad 
creadigol ac yn pennu safon y 
bydd pob gweithgaredd a dysgu 
arall yn deillio ohoni. Bydd 
myfyrwyr yn cael cyflwyniad 
diagnostig eang i berfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth a fydd 
yn datblygu eu dealltwriaeth 
o natur gydberthnasol y 
ddisgyblaeth. Caiff y ddwy 
uned eu hasesu’n grynodol gan 
sicrhau’r Dyfarniad i ymgeiswyr 
llwyddiannus.
  Mae Uned 1— Cyflwyniad 

i berfformio cerddoriaeth 
yn cyflwyno’r myfyriwr i 
ystod o weithgareddau sy’n 
hanfodol ar gyfer datblygu 
a rhoi perfformiad. Bydd yn 
cyflwyno elfennau sylfaenol 
perfformiad cerddorol, y 
broses o ymarfer, cynhyrchu 
a rhoi perfformiad, ac yn rhoi 

dealltwriaeth o berfformio fel 
gweithgaredd ar y cyd. 

  Mae Uned 2— Cyflwyniad 
i gynhyrchu cerddoriaeth 
yn cyflwyno’r myfyriwr 
i’r amrywiaeth o rolau a 
chyfrifoldebau o fewn 
y sector perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth. 
Bydd yn cyflwyno’r myfyriwr 
i bwysigrwydd iechyd a 
diogelwch i’r perfformiwr a’r 
cynhyrchiad a’r nodweddion 
personol a phroffesiynol sydd 
eu hangen ar gyfer gyrfa yn y 
diwydiant cerddoriaeth.

Bydd Unedau 3 a 4 y 
Diploma mewn Perfformio 
a Chynhyrchu Cerddoriaeth 
Lefel 2 yn cyflwyno dysgwyr i 
rai o’r damcaniaethau, y sgiliau 
a’r technegau sylfaenol a 
ddefnyddir ym maes perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth. 
Bydd yn datblygu dysgwyr 
i ddadansoddi agweddau 
harmonig, melodig a sonig 
cerddoriaeth er mwyn helpu 
i lywio’u dealltwriaeth a’u 
cyfathrebu.
  Mae Uned 3— Sgiliau 

gwrando ar gyfer perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth yn 
rhoi cyfle i’r myfyriwr ehangu 
a datblygu sgiliau gwrando 
i helpu i lywio syniadau 
ar gyfer perfformiadau a 
chynyrchiadau cerddorol.

  Bydd Uned 4— Archwilio 
cyfansoddi cerddoriaeth 
yn datblygu dealltwriaeth 
myfyrwyr o hanfodion 
cyfansoddi cerddorol ac yn 
archwilio dulliau o gyfathrebu 
eu syniadau’n effeithiol i 
gynulleidfaoedd penodedig.

Bydd Unedau 5—8 yn rhoi 
cyfle mwy penodol i’r dysgwr 
archwilio gweithgareddau 
a chymwyseddau ym maes 

perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth drwy gyfrwng 
archwiliad mwy manwl. Caiff 
dysgwyr gyfle i ddatblygu eu 
sgiliau ar yr un pryd â pharhau i 
ymchwilio i’r ystod o gyfleoedd 
gwahanol am yrfa sydd ar gael 
yn y diwydiant cerddoriaeth. 
Gellir cysylltu’r unedau â’i 
gilydd er mwyn atgyfnerthu 
dealltwriaeth dysgwyr o natur 
gydberthnasol y disgyblaethau.
   Bydd Uned 5— Ymchwil 

i gyd-destun ar gyfer 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth yn datblygu 
ymwybyddiaeth myfyrwyr o 
werth ymchwil i gyd-destun 
er mwyn ategu perfformiadau 
a chynyrchiadau cerddorol. 

  Bydd Uned 6— Sgiliau 
ac ymarfer perfformio 
cerddoriaeth yn rhoi cyfle 
i ddysgwyr integreiddio 
a defnyddio sgiliau, 
gwybodaeth a dealltwriaeth 
a ddysgwyd eisoes, ac 
i archwilio a datblygu 
technegau, sgiliau a 
nodweddion mwy penodol 
ar gyfer perfformiadau 
cerddorol.

  Bydd Uned 7— Sgiliau 
ac ymarfer cynhyrchu 
cerddoriaeth yn rhoi cyfle i 
ddysgwyr ymchwilio i hanes 
a chyd-destun perfformio 
a chynhyrchu a bydd yn 
datblygu dealltwriaeth y 
myfyrwyr o werth ymchwil i 
gyd-destun er mwyn llywio 
ymarfer.

Bydd Uned 8, Prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth, sef uned grynodol 
y cymhwyster, yn rhoi cyfle 
i ddysgwyr ddefnyddio’r 
wybodaeth, y ddealltwriaeth 
a’r sgiliau a ddatblygwyd yn yr 
unedau blaenorol a’u cymhwyso 
i gynhyrchiad o berfformiad neu 

i gynnyrch ar gyfer cynulleidfa 
darged y cytunir arni. Bydd 
yr uned yn annog dialog 
bersonol ynghylch uchelgais, 
dewisiadau a chyfleoedd yn y 
dyfodol ac yn galluogi’r dysgwr i 
arddangos y sgiliau proffesiynol a 
galwedigaethol sydd eu hangen 
ar gyfer dilyniant o fewn y 
ddisgyblaeth o’u dewis. Rhoddir 
graddau ar gyfer yr uned hon.
  Mae Uned 8— Perfformio a 

Chynhyrchu Cerddoriaeth ar 
lefel 2 yn rhoi cyfle i ddysgwyr 
ddangos y gallant ddefnyddio’r 
ystod o sgiliau, gwybodaeth 
a dealltwriaeth a ddysgwyd 
drwy gydol y cwrs mewn 
ffordd gymwys. Disgwylir y 
byddant yn cymryd mwy o 
berchenogaeth dros eu dysgu 
ac y byddant, drwy broses o 
drafod a gwerthuso, yn ymateb 
mewn ffordd gadarnhaol i 
gyfleoedd ar gyfer mynegi 
cymhwysedd a chreadigrwydd 
artistig a thechnegol.

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

Mae UAL Awarding Body 
yn argymell y dylai fod gan 
fyfyrwyr sy’n dymuno gwneud 
cais am y Diploma mewn 
Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth Lefel 2 4 x TGAU 
o leiaf ar Radd D neu uwch. 
Cynghorir myfyrwyr i drafod 
cyfleoedd gyda’u tiwtor i ail-
sefyll Saesneg a Mathemateg er 
mwyn ennill Gradd C neu uwch.

Dylai’r rhai sy’n gwneud cais am 
y cyrsiau ddarparu tystiolaeth 
briodol o’u dysgu a’u cyflawniad 
blaenorol, yn ddelfrydol ar 
ffurf portffolio. Ble bynnag 
y bo modd, dylid gwahodd 
ymgeiswyr i fynychu cyfweliad 
personol, a fydd yn galluogi’r 
cyfwelydd/cyfwelwyr i asesu 
tueddfryd yr ymgeisydd a’r 
potensial y bydd yn elwa ar y 
cwrs.

1.6  
Ymsefydlu
Dylai canolfannau roi sesiwn 
ymsefydlu i’r myfyriwr sy’n 
sicrhau:
  Y rhoddir llawlyfr y cwrs 

ac unrhyw ddeunyddiau 
atodol eraill i hwyluso dysgu 
effeithiol

  Bod trefniadau amserlennu yn 
glir

 Y darperir systemau tiwtora  
 academaidd
  Y canfyddir anghenion 

cefnogi dysgu ac y darperir ar 
eu cyfer, fel y bo’n briodol

  Y caiff strwythurau’r cyrsiau 
a’r gofynion asesu eu 
hesbonio mewn perthynas 
ag asesu mewnol/arholiadau 
allanol a safoni allanol

  Y caiff rheoliadau a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch eu hesbonio

1.7  
Cynllunio’r rhaglen 
Mae UAL Awarding Body yn 
cefnogi ffyrdd arloesol o 
ddylunio a chyflwyno rhaglenni 
o fewn cyd-destun ehangach 
amcanion y cymhwyster, y 
canlyniadau dysgu a’r meini 
prawf asesu. Felly, gellir 
cyflwyno’r rhaglen mewn 
amrywiaeth o ffyrdd.

Ysgrifennwyd y cymhwyster i 
gefnogi ystod o opsiynau ar 
gyfer cyflwyno’r cwrs. Mae’r 
wyth uned yn canolbwyntio ar 
brosesau ac egwyddorion 
sylfaenol ac yn fwriadol osgoi 
manylu ar gyd-destunau 
penodol ar gyfer cyflwyno’r 
cwrs.

Er mai bwriad y cymhwyster yw 
rhoi mynediad i fyfyrwyr i 
amrywiaeth o ddisgyblaethau 
yn y cyfryngau, y mae’n gwbl 
bosibl a dymunol y gellid 
defnyddio modelau cyflwyno 
mwy arbenigol i ategu 
datblygiad myfyrwyr sydd, wrth 
gychwyn ar y cwrs, â 
dealltwriaeth gliriach o’r 
disgyblaethau yr hoffent weithio 
o’u mewn. Felly, gellid 
cyflwyno’r rhaglen yng 
nghyd-destun maes arbenigol 
penodol.
 

Fodd bynnag, dylid cyflwyno’r 
rhaglen mewn ffordd gydlynol 
ac integredig, gan ganolbwyntio 
fwyfwy dros amser ar y 
berthynas rhwng datblygiad 
gwaith myfyrwyr a’r dewisiadau 
a wnânt. Wrth i’r rhaglen fynd 
rhagddi, rhaid i fyfyrwyr allu 
dangos cyflawniad o ran dysgu 
ac arsylwi a phrofiad ymarferol 
mewn perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth, ochr yn ochr â 
gallu cynyddol i gyfosod eu 
profiadau wrth baratoi ar gyfer y 
camau nesaf yn eu datblygiad 
proffesiynol.

Ffrâm
 

gyfeirio
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1.8  
Datblygiad personol a 
phroffesiynol
Bydd y Dyfarniad a’r 
Diploma mewn Perfformio a 
Chynhyrchu Cerddoriaeth Lefel 
2 yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr 
ddatblygu a defnyddio sgiliau 
trosglwyddadwy eang drwy 
annog ethos o ddatblygiad 
personol a phroffesiynol. Yn 
benodol, bydd y rhaglen yn 
caniatáu i fyfyrwyr ddangos:
 Blaengarwch 
 Ymholi annibynnol
 Meddwl yn greadigol 
 Dysgu myfyriol
 Gweithio mewn tîm 
 Hunan reolaeth
 Cyfranogiad effeithiol
 Datrys problemau
 Cyfathrebu.

1.9  
Asesu
Caiff Unedau 1 a 2 y Dyfarniad 
a’r Diploma mewn Perfformio a 
Chynhyrchu Cerddoriaeth Lefel 
2 eu hasesu’n fewnol a’u 
safoni’n fewnol yn erbyn meini 
prawf asesu yr unedau hynny.

Caiff Unedau 3 i 7 y Diploma 
mewn Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth Lefel 2 eu 
hasesu’n fewnol a’u safoni’n 
fewnol yn erbyn meini prawf 
asesu yr unedau hynny.

Caiff Uned 8, uned olaf y 
Diploma mewn Perfformio a 
Chynhyrchu Cerddoriaeth Lefel 
2, ei hasesu’n fewnol, ei safoni’n 
fewnol a’i safoni’n allanol yn 
erbyn meini prawf asesu a 
graddio’r uned.

Dim ond gradd Llwyddo neu 
Fethu y gellir eu rhoi yn Unedau 
1 i 7. I ennill gradd Llwyddo yn 
unrhyw uned, rhaid bodloni’r 
holl feini prawf asesu.

Gellir rhoi gradd Llwyddo, 
Teilyngdod neu Anrhydedd ar 
gyfer Uned 8, ac mae’r Uned yn 
pennu’r radd derfynol a roddir 
ar gyfer y cymhwyster. I ennill 
gradd Teilyngdod neu 
Anrhydedd, rhaid i fyfyriwr 
fodloni’r holl feini prawf asesu a 
graddio yn llawn yn y categorïau 
perthnasol.

Os bydd myfyriwr yn methu â 
bodloni’r meini prawf ar gyfer 
Llwyddo yn unrhyw uned, caiff 
ei gyfeirio/chyfeirio. Caiff 
myfyrwyr un cyfle i glirio’r 
cyfeiriad hwnnw.

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

Y rhif achredu cymhwyster, neu 
QAN (‘qualification accreditation 
number’), ar gyfer y Dyfarniad 
mewn Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth Lefel 2 yw 
601/6464/5.

Y rhif achredu cymhwyster, neu 
QAN, ar gyfer y Diploma mewn 
Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth Lefel 2 yw 
601/6465/7.

Gall canolfannau ganfod 
manylion llawn am drefniadau 
cyllido’r Asiantaeth Cyllido 
Addysg a Sgiliau (ESFA) ar gyfer 
y cymwysterau drwy’r ‘Learning 
Aim Reference System’ (LARS).

Ffrâm
 

gyfeirio

7



 



 

Lefel 2  
Dyfarniad a Diploma 

Unedau a chynnwys 
dangosol 

9
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Lefel: 2   
ODA: 30           CAU: 50       Credydau: 5

Nod yr Uned: Mae’r uned hon yn cyflwyno’r myfyriwr i 
ystod o weithgareddau sy’n hanfodol ar gyfer datblygu a 
rhoi perfformiad cerddorol. Bydd yn cyflwyno elfennau 
sylfaenol perfformiad cerddorol, y broses o ymarfer, 
cynhyrchu a rhoi perfformiad, ac yn rhoi dealltwriaeth o 
berfformio fel gweithgaredd ar y cyd.

Meini Prawf Asesu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn 
gallu:

1.1  Arddangos y gallu i 
ddefnyddio ystod o 
dechnegau i ategu 
perfformiad cerddorol.

1.2   Cyfathrebu syniadau i 
ddatblygu perfformiad 
cerddorol.

1.3 Asesu technegau a  
 phrosesau dethol.

Canlyniadau Dysgu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1. Deall ystod o elfennau yn y  
 gwaith o ddatblygu a rhoi  
 perfformiad cerddorol.

Uned 1

Cyflwyniad 
i berfformio 
cerddoriaeth

10



 

 

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu 
a gweithgareddau dysgu
Dylai canolfannau sy’n 
cyflwyno’r cymhwyster ddylunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r dysgu sydd 
ei angen ar yr ymgeisydd i 
gyflawni’r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar 
hyd a chymhlethdod yr 
aseiniadau, a’r gweithgareddau 
penodol y gofynnir i ddysgwyr 
eu cyflawni.

Mae’r uned hon, y dylid ei 
chysylltu’n ffurfiol ag Uned 2 
drwy aseiniad(au) ar y cyd, 
wedi’i dylunio i roi corff cydlynol 
o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r ymgeisydd i ddatblygu 
dealltwriaeth o’r ystod o 
weithgareddau sy’n hanfodol ar 
gyfer datblygu a rhoi 
perfformiad. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu lefel 
briodol o sgìl personol ac o 
dechnegau sy’n eu galluogi i 
fynegi eu profiadau a’u syniadau 
yn hyderus.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon fel rhan o brosiect 
stiwdio neu brosiect byw, sy’n 
caniatáu i’r myfyriwr brofi ystod 
o weithgareddau sy’n cyflwyno 
elfennau sylfaenol perfformiad 
cerddorol a’r broses o ymarfer, 
cynhyrchu a rhoi perfformiad, 
ac yn rhoi dealltwriaeth o 
berfformio fel gweithgaredd ar y 
cyd. Dylid annog myfyrwyr i fod 
yn fentrus a chadw meddwl 
agored wrth archwilio a 
gwerthuso ystod o elfennau a 
phrosesau. 
 
 
 
 

Dylai’r ystod o weithgareddau 
hwyluso dealltwriaeth y dysgwr 
o’r ystod o berfformiadau 
cerddorol o wahanol genres ac 
amgylcheddau.

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys:
  Archwiliad o eiriau a sgorau
 Archwiliad o’r berthynas 

  rhwng y perfformiwr a’r   
 gynulleidfa  
  Ymarferion presenoldeb 

llwyfan, seinwedd a 
sonigwedd, technegau 
offerynnau cerddorol, a rhoi 
perfformiad

  Ymarferion sy’n datblygu 
defnydd y myfyriwr o’r 
dychymyg wrth ddehongli a 
mynegi syniadau.

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

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

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: dyddiaduron myfyriol 
personol, llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, blogiau, dyddiaduron 
digidol, gwefannau, 
dogfennaeth fideo/ sain, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a chyflwyniadau.

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

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

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol
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Canlyniadau Dysgu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Deall rolau a chyfrifoldebau 
yn y gwaith o gynhyrchu 
perfformiad cerddorol.

 

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

Nod yr Uned: Mae’r uned hon yn cyflwyno’r myfyriwr i’r 
amrywiaeth o rolau a chyfrifoldebau o fewn y sector 
perfformio a chynhyrchu cerddoriaeth. Bydd yn cyflwyno’r 
myfyriwr i bwysigrwydd iechyd a diogelwch i’r perfformiwr 
a’r cynhyrchiad a’r nodweddion personol a phroffesiynol 
sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y diwydiant 
cerddoriaeth. 

Meini Prawf Asesu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn 
gallu: 

1.1  Ymchwilio i ystod o rolau a 
chyfrifoldebau, a’u cofnodi 
er mwyn ategu perfformiad 
cerddorol. 

1.2  Canfod materion sy’n 
effeithio ar iechyd a 
diogelwch perfformwyr a 
chynyrchiadau.

1.3  Asesu effeithiolrwydd 
nodweddion personol wrth 
ategu perfformiad 
cerddorol.

Uned 2

Cyflwyniad i gynhyrchu 
cerddoriaeth

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol
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Dylai’r ystod o weithgareddau 
hwyluso dealltwriaeth y dysgwr 
o’r ystod o berfformiadau 
cerddorol o wahanol genres ac 
amgylcheddau.

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys:
 Archwiliad o rolau a  

 chyfrifoldebau sy’n ategu  
 cynhyrchiad cerddorol  
 (cynhyrchydd, peiriannydd,  
 rheoli, marchnata ayb.)
  Archwiliad o dechnoleg 

cerddoriaeth, stiwdio 
recordio, sain byw, acwsteg a 
rhes gefn

  Ymarferion ar gyfer mynegi 
syniadau drwy ddulliau 
gweledol a chlywedol, gan 
gyfathrebu â’r gynulleidfa a’i 
deall

 Ymweliadau addysgol
  Archwiliad o ystyriaethau 

moesegol wrth ymarfer a 
pherfformio ar y cyd.

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

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

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: dyddiaduron myfyriol 
personol, llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, blogiau, dyddiaduron 
digidol, gwefannau, 
dogfennaeth fideo/sain, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a chyflwyniadau.

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

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

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu
a gweithgareddau dysgu  
Dylai canolfannau sy’n 
cyflwyno’r cymhwyster ddylunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r dysgu sydd 
ei angen ar yr ymgeisydd i 
gyflawni’r meini prawf asesu. 
Caiff y Ganolfan benderfynu ar 
hyd a chymhlethdod yr 
aseiniadau a’r gweithgareddau 
penodol y gofynnir i fyfyrwyr eu 
cyflawni.

Mae’r uned hon, y dylid ei 
chysylltu’n ffurfiol ag Uned 1 
drwy aseiniad(au) ar y cyd, 
wedi’i dylunio i roi corff cydlynol 
o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r ymgeisydd i ddatblygu 
dealltwriaeth o’r ystod o rolau a 
chyfrifoldebau, ac o’r cyfleoedd 
ar gyfer cyflogaeth a dilyniant 
sydd ar gael yn y sector 
cerddoriaeth. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu lefel 
briodol o wybodaeth bersonol, 
sy’n eu galluogi i fynegi eu 
dealltwriaeth a’u syniadau yn 
hyderus.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon fel rhan o brosiect 
stiwdio neu brosiect byw, a fydd 
yn cyflwyno’r myfyriwr i’r 
amrywiaeth o rolau sydd 
ynghlwm wrth y gwaith o 
gynhyrchu perfformiad ac i 
bwysigrwydd iechyd, diogelwch 
ac ystyriaethau moesegol mewn 
perthynas â’r unigolyn a’r 
gynulleidfa fel ei gilydd. Dylid 
annog myfyrwyr i fod yn fentrus 
a chadw meddwl agored wrth 
archwilio a gwerthuso ystod o 
elfennau a phrosesau.
 

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol

13



 

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

Nod yr Uned: Bydd yr uned hon yn galluogi dysgwyr i 
ddatblygu eu sgiliau gwrando, gyda ffocws ar yr elfennau 
sonig a cherddorol mewn ystod o amgylcheddau gan 
gynnwys perfformio a chynhyrchu.

Uned 3
Sgiliau gwrando ar 
gyfer perfformio 
a chynhyrchu 
cerddoriaeth

Canlyniadau Dysgu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Nodi gwahanol elfennau 
cerddorol perfformiadau 
cerddorol.  
 

2. Nodi gwahanol elfennau  
 sonig cynyrchiadau   
 cerddorol.

Meini Prawf Asesu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn 
gallu:

1.1  Dewis a chymharu ystod o 
berfformiadau ac elfennau 
cerddorol. 
 

 2.1  Dewis a chymharu ystod o 
elfennau sonig o fewn 
cynhyrchiad a’r modd y 
cânt eu defnyddio.

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol
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Dylai’r ystod o weithgareddau 
hwyluso dealltwriaeth y dysgwr 
o’r ystod o berfformiadau 
cerddorol o wahanol genres ac 
amgylcheddau.

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys:
 Archwiliad o dechnegau  

 perfformio a chynhyrchu  
 cerddoriaeth
  Ymholiad i gamau 

cyn- ac ôl-gynhyrchu 
mewn perfformiadau a 
chynyrchiadau cerddoriaeth

  Archwiliad o’r defnydd o 
effeithiau a phrosesu mewn 
gwahanol amgylcheddau

  Ymarferion dadansoddi 
cerddoriaeth, cynhyrchu ac 
amgylchedd sonig

 Ymweliadau addysgol

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

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

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: dyddiaduron myfyriol 
personol, llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, blogiau, dyddiaduron 
digidol, gwefannau, 
dogfennaeth fideo/sain, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a chyflwyniadau.
Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 

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

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

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Dylai canolfannau sy’n 
cyflwyno’r cymhwyster ddylunio 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r dysgu sydd 
ei angen ar yr ymgeisydd i 
gyflawni’r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar 
hyd a chymhlethdod yr 
aseiniadau, a’r gweithgareddau 
penodol y gofynnir i ddysgwyr 
eu cyflawni.

Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
roi corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyriwr i 
ddatblygu dealltwriaeth o 
bwysigrwydd gallu nodi’r 
gwahanol elfennau mewn 
perfformiadau a chynyrchiadau 
cerddorol. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu lefel 
briodol o wybodaeth bersonol, 
sy’n eu galluogi i fynegi eu 
profiadau a’u syniadau yn 
hyderus.

Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu a’i chyflwyno ar y cyd 
ag unedau 4 a 5, wedi’i dylunio i 
roi corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyriwr i 
ddatblygu dealltwriaeth o 
bwysigrwydd sgiliau gwrando. 
Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon fel rhan o brosiect 
stiwdio neu brosiect gweithdy, a 
fydd yn cyflwyno’r myfyriwr i’r 
amrywiaeth o rolau sydd 
ynghlwm wrth y gwaith o 
gynhyrchu perfformiad ac i 
bwysigrwydd iechyd, diogelwch 
ac ystyriaethau moesegol mewn 
perthynas â’r unigolyn a’r 
gynulleidfa fel ei gilydd. Dylid 
annog myfyrwyr i fod yn fentrus 
a chadw meddwl agored wrth 
archwilio a gwerthuso ystod o 
elfennau a phrosesau.
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Lefel: 2   
ODA: 60          CAU: 90         Credydau: 9

Nod yr Uned: Bydd yr uned hon yn rhoi cyflwyniad i’r 
myfyriwr i’r sgiliau cyfansoddi a ddefnyddir ym maes 
perfformio a chynhyrchu cerddoriaeth. Bydd yn datblygu 
dealltwriaeth myfyrwyr o hanfodion cyfansoddi cerddorol 
ac yn archwilio dulliau o gyfathrebu eu syniadau’n 
effeithiol.

Uned 4

Archwilio cyfansoddi 
cerddoriaeth

Canlyniadau Dysgu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Deall strwythur a chyd-
destun cyfansoddi 
cerddoriaeth sylfaenol. 
 

2.  Gallu cyfansoddi 
cerddoriaeth sylfaenol er 
mwyn cyfathrebu syniadau. 
 
 

Meini Prawf Asesu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn 
gallu: 

1.1  Dewis a chymharu ystod o 
gyfansoddiadau i 
gyfathrebu â chynulleidfa 
benodedig.

2.1  Cyfansoddi ac asesu 
effeithiolrwydd 
cyfansoddiad ar gyfer 
cynulleidfa benodedig.  

U
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Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys: 
  Archwiliad o ystod o 

gyfansoddiadau cerddorol a’u 
strwythur

  Archwiliad o gyfansoddi 
ym maes cerddoriaeth, y 
cyfryngau, ffilm a’r teledu

  Ymarferion cyfansoddi, trefnu 
a thechnoleg 

  Adolygu a beirniadu 
cyfansoddi cerddorol mewn 
cyd-destun.

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

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

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: dyddiaduron myfyriol 
personol, llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, blogiau, dyddiaduron 
digidol, gwefannau, 
dogfennaeth fideo/sain, 
portffolios ymchwil, recordiadau 
digidol a chyflwyniadau.
 
Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
dysgwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.

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

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu a’i chyflwyno ar y cyd 
ag unedau 3 a 5, wedi’i dylunio i 
roi corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyriwr i 
ddatblygu dealltwriaeth o 
bwysigrwydd sgiliau cyfansoddi 
ar gyfer mynegi syniadau a’r 
sgiliau a’r nodweddion penodol 
y mae eu hangen er mwyn 
cyfathrebu â chynulleidfa 
benodol ac i gyflawni canlyniad 
penodol. Dylid cyflwyno’r dysgu 
ar gyfer yr uned hon fel rhan o 
brosiect stiwdio neu brosiect 
gweithdy a dylai gynnwys 
cyfleoedd ar gyfer ymweliadau 
addysgol ac ymchwil mewn 
llyfrgell sydd wedi’u dylunio i 
annog myfyrwyr i ddod yn 
gyfarwydd ag ystod o ffurfiau a 
thechnegau cyfathrebu gan 
gynnwys rhai corfforol, llafar ac 
ysgrifenedig mewn fformatau 
byr ac estynedig.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio, cofnodi a 
chyfathrebu syniadau drwy 
gyfrwng amrywiaeth o 
fformatau a chyd-destunau. 
Dylid annog myfyrwyr i ddeall y 
rôl hanfodol y mae sgiliau 
cyfathrebu da yn eu chwarae yn 
y gwaith o gefnogi 
gweithgareddau perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth. Dylid 
rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi 
eu canfyddiadau, a hynny yn 
unigol a thrwy gydweithio mewn 
grwpiau.
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Lefel: 2   
ODA: 60          CAU: 90         Credydau: 9 
 
Nod yr Uned: Bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i’r myfyriwr 
ymchwilio i hanes a chyd-destun perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth a bydd yn datblygu dealltwriaeth y myfyriwr 
o werth ymchwil i gyd-destun er mwyn llywio ymarfer.

Uned 5
Ymchwil i gyd-destun 
ar gyfer perfformio 
a chynhyrchu 
cerddoriaeth

Canlyniadau Dysgu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Deall ymchwil i gyd-destun 
ar gyfer perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth. 
 
 

2.  Gallu defnyddio ymchwil ar 
gyfer prosiect perfformio 
cerddorol.  

Meini Prawf Asesu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn 
gallu: 

1.1  Ymchwilio i wybodaeth 
gyd-destunol, a chofnodi’r 
ymchwil honno, ar gyfer 
ystod o weithgareddau 
perfformio cerddorol.  

2.1  Dangos defnydd o 
wybodaeth gyd-destunol i 
lywio a datblygu syniadau 
ar gyfer gweithgaredd 
perfformio cerddorol. 

2.2  Asesu effeithiolrwydd  
 ymwybyddiaeth o   
 gyd-destun i gefnogi  
 gweithgaredd perfformio  
 cerddorol. 
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Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys: 
  Archwiliad o ystod o ddulliau 

ar gyfer cofnodi ymchwil i 
gyd-destun

  Darlithoedd, seminarau a 
thrafodaethau

 Ymweliadau addysgol
 Ffynonellau ymchwil
 Cyfeirio at ffynonellau
 Traethodau a chyflwyniadau 
  Adolygu a beirniadu 

dylanwadau hanesyddol a 
pherfformiadau cyfredol

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

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol yn 
erbyn canlyniadau a meini prawf 
asesu’r uned. Dylid asesu’r 
myfyrwyr yn unigol neu o fewn 
cyflwyniadau grŵp. Gellir 
cyfuno’r gweithgareddau asesu 
ar gyfer yr uned hon gyda’r rhai 
ar gyfer unedau 3 a 4.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: dyddiaduron 
personol, llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, portffolios ymchwil, 
recordiadau digidol a 
datganiadau tystion ar 
berfformiadau.

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

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

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu a’i chyflwyno ar y cyd 
ag unedau 3 a 4, wedi’i dylunio i 
roi corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyriwr i 
ddatblygu dealltwriaeth o 
bwysigrwydd ymchwil i 
gyd-destun a dealltwriaeth o’r 
cyd-destun ehangach y mae 
pob gweithgaredd perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth wedi’i 
leoli ynddo. Dylid cyflwyno’r 
dysgu ar gyfer yr uned hon fel 
rhan o brosiect stiwdio neu 
brosiect gweithdy a dylai 
gynnwys cyfleoedd ar gyfer 
ymweliadau addysgol ac 
ymchwil mewn llyfrgelloedd.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio, dadansoddi a 
gwerthuso ystod o ffynonellau 
gwybodaeth. Dylid annog 
myfyrwyr i ddeall y berthynas 
hysbysol rhwng astudio 
cyd-destun, eu hymarfer a’u 
gweithgareddau eu hunain, a 
rhai eu cyd-fyfyrwyr.
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Lefel: 2   
ODA: 60      CAU: 90         Credydau: 9

Nod yr Uned: Bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i’r myfyriwr 
integreiddio a defnyddio’r sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddysgwyd eisoes er mwyn archwilio a 
datblygu technegau, sgiliau a nodweddion mwy penodol 
ar gyfer perfformio cerddoriaeth. 

Uned 6

Sgiliau ac ymarfer 
perfformio cerddoriaeth

Canlyniadau Dysgu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Gallu defnyddio technegau 
a sgiliau mewn 
gweithgareddau perfformio 
cerddoriaeth.   
 
 
 
 
 
 
 

2.  Gallu defnyddio 
ymwybyddiaeth gyd-
destunol o arddulliau 
perfformio cerddoriaeth. 
 
 

3.  Gallu arddangos technegau  
a sgiliau mewn perfformiad 
grŵp.  

Meini Prawf Asesu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn 
gallu: 

1.1  Defnyddio ystod o 
dechnegau, sgiliau a 
syniadau mewn 
gweithgareddau 
perfformio cerddoriaeth.  

1.2 Asesu effeithiolrwydd 
 technegau, sgiliau a  
 syniadau mewn  
 gweithgareddau  
 perfformio cerddoriaeth.  

2.1   Defnyddio ymwybyddiaeth  
 o gyd-destun i gefnogi’r  
 gwaith o ddatblygu   
 syniadau mewn   
 gweithgareddau   
 perfformio cerddoriaeth.  
 

3.1  Defnyddio technegau a 
sgiliau yn effeithiol mewn 
perfformiad cerddorol. 

3.2  Asesu effeithiolrwydd ei 
berfformiad/pherfformiad 
ei hun a pherfformiadau 
pobl eraill.
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sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth i baratoi a 
chyflwyno datrysiadau. Dylid 
annog myfyrwyr i weithio ar y 
cyd a chan ystyried eraill.

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

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys:
  Gweithdai sy’n briodol i 

ddatblygiad sgiliau unigol 
  Cynhesu, technegau a 

phrosesau ymarfer 
  Ymarferion i ddatblygu 

technegau penodol 
  Archwilio genres ac ymarfer
  Archwilio a dehongli 

perfformio cerddoriaeth
 Perfformiadau unigol a gwaith 

 grŵp
  Grwpiau trafod i ddadansoddi 

effeithiolrwydd gwahanol 
dechnegau

 Asesu cyd-fyfyrwyr a   
 hunan-asesu 
  Cyfathrebu syniadau drwy’r 

llais, cerddoriaeth a symudiad
  Archwilio’r hunan a’r 

berthynas â’r gynulleidfa

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

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, ymchwil a chofnodion 
o ymchwiliadau i genre a 
chyd-destun, recordiadau 
digidol a datganiadau gan 
dystion ar glyweliadau a 
pherfformiadau, adborth 
cyd-fyfyrwyr a chynulleidfa.

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.
 
Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios ymarfer a 
gweithdai gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon fel rhan o brosiect 
neu gyfres o brosiectau wedi’u 
cyfuno â chyfleoedd i archwilio 
sgiliau a thechnegau penodol 
sy’n briodol i ymarfer a ffocws y 
myfyriwr. Gellir cyfuno’r uned 
hon ag Uned 7 er mwyn rhoi 
profiad cyfannol sy’n galluogi 
myfyrwyr i archwilio 
gweithgareddau a 
chymwyseddau o fewn eu 
llwybr neu ddewis penodol eu 
hunain ym maes perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth.

Dylid dylunio prosiectau i 
gryfhau hyder myfyrwyr a’u 
helpu i ddod yn fwy cyfarwydd 
â’r sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth sydd eu hangen 
er mwyn ymgymryd yn 
llwyddiannus â thasgau mwy 
heriol a chymhleth. Dylid rhoi 
cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi eu 
syniadau a’u canfyddiadau 
mewn perthynas â chyd-destun 
gweithgareddau perfformio 
cerddoriaeth ac mewn 
perthynas â rhoi perfformiadau.

Gellid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
aseiniadau sy’n annog neu’n 
gofyn gweithio mewn ensemble 
neu grŵp. Mae’n bwysig bod 
tystiolaeth asesu yn 
adlewyrchu’r cyfraniad a wneir 
gan bob myfyriwr o fewn 
perfformiad ensemble.

Dylai myfyrwyr allu nodi 
gofynion yr aseiniad, cynnal 
gweithgaredd ymchwil, 
datblygu a gwerthuso syniadau 
yn erbyn y gofynion a nodwyd a 
chyd-destun ehangach 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth, a defnyddio’r 
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Lefel: 2   
ODA: 60         CAU: 90          Credydau: 9

Nod yr Uned: Bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i’r myfyriwr 
integreiddio a defnyddio sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth a ddysgwyd eisoes, ac i archwilio a datblygu 
technegau, sgiliau a nodweddion mwy penodol ar gyfer 
cynhyrchu gweithgareddau perfformio cerddorol. 

Uned 7

Sgiliau ac ymarfer 
cynhyrchu cerddoriaeth

Canlyniadau Dysgu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Gallu defnyddio technegau 
a sgiliau mewn 
gweithgareddau cynhyrchu 
cerddoriaeth.  
 
 
 
 
 
 
 

2  Gallu defnyddio 
ymwybyddiaeth gyd-
destunol o arddulliau 
cynhyrchu cerddoriaeth. 
 
 

3  Gallu arddangos technegau 
a sgiliau wrth gynhyrchu 
perfformiad grŵp.  

Meini Prawf Asesu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn 
gallu:

1.1 Defnyddio ystod o  
 dechnegau, sgiliau a  
 syniadau mewn  
 gweithgareddau   
 cynhyrchu cerddoriaeth. 

1.2  Asesu effeithiolrwydd 
technegau, sgiliau a 
syniadau mewn 
gweithgareddau 
cynhyrchu cerddoriaeth. 

2.1  Defnyddio ymwybyddiaeth 
o gyd-destun i gefnogi’r 
gwaith o ddatblygu 
syniadau mewn 
gweithgareddau 
cynhyrchu cerddoriaeth. 

3.1  Defnyddio technegau a 
sgiliau yn effeithiol mewn 
cynhyrchiad cerddorol.

3.2  Asesu effeithiolrwydd ei 
gyfraniad/chyfraniad ei 
hun a chyfraniad pobl 
eraill yn y gwaith o 
gynhyrchu perfformiad 
grŵp.
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sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth i baratoi a 
chyflwyno datrysiadau. Dylid 
annog myfyrwyr i weithio ar y 
cyd a chan ystyried eraill.

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

ddatblygiad sgiliau unigol
  Ymchwiliadau i brosesau 

cynhyrchu
  Ymarferion i ddatblygu 

technegau penodol
  Archwilio genres ac ymarfer 
  Gwaith unigol a gwaith grŵp
  Cyfleoedd i ddatblygu 

syniadau ar gyfer hyrwyddo a 
rheoli gweithgaredd 
perfformio cerddoriaeth

  Grwpiau trafod i ddadansoddi 
effeithiolrwydd gwahanol 
ymagweddau

  Asesu cyd-fyfyrwyr a 
hunan-asesu

 Cyfathrebu syniadau drwy 
 gyfrwng cyfansoddiadau sain 
 a goleuo

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon fel rhan o brosiect 
neu gyfres o brosiectau wedi’u 
cyfuno â chyfleoedd i archwilio 
sgiliau a thechnegau penodol 
sy’n briodol i ymarfer a ffocws y 
myfyriwr. Gellir cyfuno’r uned 
hon ag Uned 6 er mwyn rhoi 
profiad cyfannol sy’n galluogi 
myfyrwyr i archwilio 
gweithgareddau a 
chymwyseddau o fewn eu 
llwybr neu ddewis penodol eu 
hunain ym maes perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth.

Dylid dylunio prosiectau i 
gryfhau hyder myfyrwyr a’u 
helpu i ddod yn fwy cyfarwydd 
â’r sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth sydd eu hangen 
er mwyn ymgymryd yn 
llwyddiannus â thasgau mwy 
heriol a chymhleth. Dylid rhoi 
cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi eu 
syniadau a’u canfyddiadau 
mewn perthynas â chyd-destun 
gweithgareddau perfformio 
cerddoriaeth ac mewn 
perthynas â rhoi perfformiadau.

Gellid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
aseiniadau sy’n annog neu’n 
gofyn gweithio mewn ensemble 
neu grŵp. Mae’n bwysig bod 
tystiolaeth asesu yn 
adlewyrchu’r cyfraniad a wneir 
gan bob myfyriwr o fewn 
perfformiad ensemble.

Dylai myfyrwyr allu nodi 
gofynion yr aseiniad, cynnal 
gweithgaredd ymchwil, 
datblygu a gwerthuso syniadau 
yn erbyn y gofynion a nodwyd a 
chyd-destun ehangach 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth, a defnyddio’r 

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

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, ymchwil a chofnodion 
o ymchwiliadau i genre a 
chyd-destun, recordiadau 
digidol a datganiadau gan 
dystion ar glyweliadau a 
pherfformiadau, adborth 
cyd-fyfyrwyr a chynulleidfa.

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

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios ymarfer a 
gweithdai gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 2   
ODA: 120        CAU: 300     Credydau: 30

Nod yr Uned: Bydd yr uned hon yn gofyn i’r myfyriwr 
ddefnyddio’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a 
ddatblygwyd yn yr unedau blaenorol a’u cymhwyso i 
gynhyrchiad o berfformiad cerddorol.

Uned 8
Prosiect perfformio 
a chynhyrchu 
cerddoriaeth

Canlyniadau Dysgu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr 
yn:

1.  Gallu cynnal a defnyddio 
ymchwil ar gyfer 
perfformiad cerddorol i 
gynulleidfa. 
 
 
 
 
 

2.  Deall rôl neu rolau yn y 
gwaith o gynllunio a 
chynhyrchu perfformiad 
cerddorol i gynulleidfa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gallu cydweithio wrth  
 gynhyrchu a chyflwyno  
 perfformiad cerddorol i  
 gynulleidfa.   
 
 
 

4.  Gallu asesu effeithiolrwydd 
cynhyrchiad a pherfformiad 
cerddorol i gynulleidfa.

Meini Prawf Asesu

Ar ôl cwblhau’r uned hon yn 
llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn 
gallu: 

1.1  Canfod a chymharu 
ffynonellau ymchwil 
priodol.  

1.2  Defnyddio ymchwil yn y 
gwaith o ddehongli 
deunyddiau ar gyfer 
perfformiad cerddorol.

 

2.1  Nodi cryfderau, cynllunio a 
chydweithio yn y gwaith o 
ddatblygu a gweithredu 
perfformiad cerddorol.  

2.2  Defnyddio sgiliau priodol 
wrth gyflawni rôl neu rolau 
wrth gynhyrchu a 
pherfformio. 

2.3  Arddangos y gallu i roi 
dehongliad artistig wrth 
gynhyrchu a pherfformio i 
gynulleidfa.

3.1  Cyfrannu at gyflwyniad 
sy’n cyfathrebu’n effeithiol 
â chynulleidfa.  

3.2  Dangos ymroddiad a’r 
gallu i fod yn ystyriol wrth 
weithio ag eraill.

4.1  Asesu cynhyrchiad a 
pherfformiad cerddorol yn 
erbyn paramedrau ac 
amserlen a nodwyd.

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol
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Dylid annog myfyrwyr i ddeall, 
waeth pa ddull o weithio a 
ddewisant, y bydd angen iddynt 
fod yn realistig o ran nodau 
cyraeddadwy, adnoddau 
materol a rheoli amser, a 
chydnabod yr angen i ddatblygu 
perthnasau gwaith sy’n meithrin 
datrysiadau creadigol llawn 
dychymyg wrth gynhyrchu a 
pherfformio i gynulleidfa.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.
 
Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol, a’i 
safoni’n allanol yn erbyn 
canlyniadau a meini prawf 
asesu’r uned. Dylid asesu’r 
myfyrwyr yn unigol o fewn 
cyflwyniad grŵp.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: dyddiaduron myfyriol 
personol, llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, portffolios ymchwil, 
recordiadau digidol a 
datganiadau tystion ar 
berfformiadau.
 
Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.

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

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
roi corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyriwr i 
arddangos tystiolaeth o sgiliau 
a methodoleg ymchwil cadarn, 
ac i integreiddio a defnyddio’r 
sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddatblygwyd 
yn yr unedau blaenorol wrth 
gynhyrchu a chyflwyno 
perfformiad cerddorol i 
gynulleidfa. 

Dylai’r myfyriwr ddangos y gall 
gymryd yr awenau yn rhannol 
wrth ymchwilio, cynllunio, trefnu 
a chyflwyno prosiect ar y cyd. 
Dylai canolfannau sy’n 
cyflwyno’r uned hon ddylunio 
aseiniad cwmpasog a fydd yn 
rhoi cyfle i fyfyrwyr gyflawni’r 
meini prawf asesu ar yr un pryd 
â chaniatáu iddynt benderfynu’n 
rhannol drostynt eu hunain pa 
weithgaredd/weithgareddau i’w 
dewis. 

Dylai canolfannau sicrhau bod 
myfyrwyr, trwy drafod a negodi, 
yn pennu nodau’n gynnar o 
fewn cylch gorchwyl yr aseiniad 
cwmpasog. Disgwylir y bydd 
myfyrwyr yn dod i ddeall gwerth 
dialog a chyfathrebu, a hynny 
gyda’u cyd-fyfyrwyr a staff 
proffesiynol, wrth ganfod, 
archwilio ac asesu eu rolau a’u 
syniadau yn y gwaith o 
ddatblygu a gwireddu’r prosiect.

Mae’r uned yn rhoi cyfle 
delfrydol i fyfyrwyr ymestyn a 
datblygu eu defnydd o 
ddyddiadur myfyriol personol i 
gofnodi eu syniadau a’u 
canfyddiadau wrth ddatblygu, 
gwireddu a gwerthuso’r 
prosiect.

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol
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f 
graddio

Mae’r graddau y gellir eu 
cyflawni fel a ganlyn:

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

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

Uned 8:  
 
Prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth

Caiff y radd gyffredinol ar gyfer y Diploma 
mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth 
Lefel 2 ei phennu gan gyflawniad y myfyriwr 
yn uned olaf y cymhwyster.

Mae Uned 8 ar Lefel 2 ac mae’n gofyn i’r 
dystiolaeth a gyflwyna’r myfyriwr gael ei 
hasesu a’i graddio yn erbyn y meini prawf ar 
Lefel 2.

Mae’r holl benderfyniadau mewnol o ran 
asesu a graddio yn ddarostyngedig i Safoni 
Allanol.

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

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

Anrhydedd
I ennill gradd Anrhydedd rhaid i 
ymgeisydd fodloni’r holl feini 
prawf asesu a restrir yn Uned 8 
yn ogystal â’r holl feini prawf ar 
gyfer gradd Teilyngdod a’r holl 
feini prawf ar gyfer gradd 
Anrhydedd a restrir yma.
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1. 
Ymchwil 
Llwyddo
1.1 Canfod a chymharu 
 ffynonellau ymchwil priodol.
1.2  Defnyddio ymchwil yn y 

gwaith o ddehongli 
deunyddiau ar gyfer 
perfformiad cerddorol.

Teilyngdod
1.1  Canfod a chymharu 

ffynonellau ymchwil priodol 
at safon uchel. 

1.2  Defnyddio ymchwil at safon 
uchel yn y gwaith o 
ddehongli deunyddiau ar 
gyfer perfformiad cerddorol.

Anrhydedd
1.1  Canfod a chymharu 

ffynonellau ymchwil priodol 
at safon uchel iawn.

1.2  Defnyddio ymchwil at safon 
uchel iawn yn y gwaith o 
ddehongli deunyddiau ar 
gyfer perfformiad cerddorol.

 

2. 
Cynllunio a chynhyrchu 
Llwyddo
2.1 Nodi cryfderau, cynllunio a  
 chydweithio yn y gwaith o  
 ddatblygu a gwireddu  
 perfformiad cerddorol.
2.2  Defnyddio sgiliau priodol 

wrth gyflawni rôl neu rolau 
wrth gynhyrchu a 
pherfformio.

2.3  Arddangos y gallu i roi 
dehongliad artistig wrth 
gynhyrchu a pherfformio i 
gynulleidfa.

Teilyngdod
2.1  Nodi cryfderau, cynllunio a 

chydweithio at safon uchel 
yn y gwaith o ddatblygu a 
gwireddu perfformiad 
cerddorol.

2.2  Defnyddio sgiliau priodol at 
safon uchel wrth gyflawni rôl 
neu rolau wrth gynhyrchu a 
pherfformio.

2.3  Arddangos y gallu i roi 
dehongliad artistig at safon 
uchel wrth gynhyrchu a 
pherfformio i gynulleidfa.

Anrhydedd
2.1  Nodi cryfderau, cynllunio a 

chydweithio at safon uchel 
iawn yn y gwaith o 
ddatblygu a gwireddu 
perfformiad cerddorol.

2.2  Defnyddio sgiliau priodol at 
safon uchel iawn wrth 
gyflawni rôl neu rolau wrth 
gynhyrchu a pherfformio.

2.3  Arddangos y gallu i roi 
dehongliad artistig at safon 
uchel iawn wrth gynhyrchu a 
pherfformio i gynulleidfa.

3. 
Sgiliau ymarferol a 
chyflwyno 
Llwyddo 
3.1  Cyfrannu at gyflwyniad sy’n 

cyfathrebu’n effeithiol â 
chynulleidfa.

3.2  Dangos ymroddiad a’r gallu i 
fod yn ystyriol wrth weithio 
ag eraill.

Teilyngdod
3.1  Cyfrannu at gyflwyniad sy’n 

cyfathrebu’n effeithiol â 
chynulleidfa at safon uchel.

 
3.2  Dangos ymroddiad a’r gallu i 

fod yn ystyriol wrth weithio 
ag eraill at safon uchel.

Anrhydedd
3.1 Cyfrannu at gyflwyniad sy’n
 cyfathrebu’n effeithiol â  
 chynulleidfa at safon uchel 
 iawn. 
3.2  Dangos ymroddiad a’r gallu i 

fod yn ystyriol wrth weithio 
ag eraill at safon uchel iawn.

4. 
Gwerthuso a myfyrio 
Llwyddo 
4.1  Asesu cynhyrchiad a 

pherfformiad cerddorol yn 
erbyn paramedrau ac 
amserlen a nodwyd.

Teilyngdod
4.1  Asesu cynhyrchiad a 

pherfformiad cerddorol yn 
erbyn paramedrau ac 
amserlen a nodwyd at safon 
uchel.

Anrhydedd
4.1  Asesu cynhyrchiad a 

pherfformiad cerddorol yn 
erbyn paramedrau ac 
amserlen a nodwyd at safon 
uchel iawn.

M
eini praw

f 
graddio
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Enghreifftio 
graddau

Mae’r uned olaf, a gaiff ei 
graddio, yn sicrhau y caiff y 
dystiolaeth a gyflwyna’r 
ymgeisydd ei hasesu a’i 
graddio.

Mae’r holl benderfyniadau 
mewnol o ran asesu a graddio 
yn ddarostyngedig i safoni 
allanol.

Mae’r graddau y gellir eu 
cyflawni fel a ganlyn:

Cyfeirio
Os bydd ymgeisydd yn methu â 
darparu tystiolaeth ddigonol i 
fodloni’r holl feini prawf asesu, 
yna caiff y myfyriwr hwnnw ei 
gyfeirio. Mae gan yr ymgeisydd 
un cyfle arall i glirio’r cyfeiriad 
drwy gyflwyno tystiolaeth 
ychwanegol o fewn amserlen y 
mae’r Ganolfan yn cytuno arni 
ac y caiff UAL Awarding Body 
gadarnhad ohoni. Y radd uchaf 
a gaiff ymgeiswyr sy’n cael eu 
cyfeirio ac sy’n llwyddo i 
fodloni’r meini prawf ar ôl 
ailgyflwyno yw Llwyddo.

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

Llwyddo
I ennill gradd Llwyddo rhaid i 
ymgeisydd fodloni’r holl feini 
prawf asesu a restrir yn yr uned 
derfynol.

Teilyngdod
I ennill gradd Anrhydedd rhaid i 
ymgeisydd fodloni’r holl feini 
prawf asesu a restrir yn yr uned 
yn ogystal â’r holl feini prawf ar 
gyfer gradd Teilyngdod. Mae’r 
gwaith a gyflwynir yn bodloni’r 
holl feini prawf asesu ac o safon 
uchel.

Anrhydedd
I ennill gradd Anrhydedd rhaid i 
ymgeisydd fodloni’r holl feini 
prawf asesu a restrir yn yr uned 
yn ogystal â’r holl feini prawf ar 
gyfer gradd Teilyngdod a’r holl 
feini prawf ar gyfer gradd 
Anrhydedd. Mae’r gwaith a 
gyflwynir yn bodloni’r holl feini 
prawf asesu ac o safon uchel 
iawn.

Mae’r meini prawf asesu ar 
gyfer llwyddo, teilyngdod ac 
anrhydedd yn aros yr un fath, 
ond mae UAL, yn ogystal, wedi 
datblygu matrics a set o 
ddisgrifiadau i aseswyr er mwyn 
rhoi mwy o eglurder a sicrhau y 
caiff graddau eu diffinio’n fwy 
clir, i sicrhau y gall aseswyr 
wahaniaethu mewn ffordd 
gyson rhwng dysgwyr ar sail 
lefel y sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddangosir.

Er mwyn sicrhau cysondeb o 
ran dealltwriaeth a’r gallu i 
gymharu ar draws cymwysterau 
ar yr un lefel, dylid defnyddio’r 
matrics enghreifftio ochr yn 
ochr â meini prawf graddio UAL.
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Enghreifftio 
graddau

Methu
Mae’r gwaith a gyflwynwyd yn methu â bodloni 
un neu fwy o’r meini prawf asesu ac mae o 
safon isel. 

Tystiolaeth annigonol o ymchwil ac archwilio. 
Defnyddio ond ychydig o wybodaeth, os o gwbl, o 
ffynonellau perthnasol i lywio syniadau.

Cynllunio aneffeithiol neu afrealistig a threfnu 
gwael. Tasg neu dasgau heb eu cwblhau yn ôl yr 
amserlen.

Dangos defnydd cyfyngedig o brosesau, sgiliau 
neu wybodaeth, dim ond ychydig o syniadau 
amgen, os o gwbl, a chyflwyniad gwael.

Gwerthuso annigonol neu dystiolaeth annigonol o 
asesu syniadau’n barhaus, a hynny’n cyfyngu ar 
gynnydd a datblygiad.

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

Ymchwil ac archwilio digonol o ffynonellau 
perthnasol, defnyddio gwybodaeth i lywio 
syniadau.

Cynllunio a threfnu realistig. Cynhyrchu boddhaol 
yn erbyn yr amserlen.

Dangos defnydd cymwys o brosesau, sgiliau a 
gwybodaeth i ddatblygu a chyflwyno datrysiadau 
creadigol.

Gwerthuso digonol gyda thystiolaeth o asesu 
syniadau’n barhaus, a hynny’n llywio cynnydd a 
datblygiad.
 

Enghreifftio ar gyfer Meini Prawf 
Graddio UAL Awarding Body – Lefel 2

Dylid defnyddio’r canllaw hwn ochr yn ochr 
â’r meini prawf asesu a graddio ar gyfer 
cymwysterau UALAB ar Lefel 2.

Ymchwil

Cynllunio a chynhyrchu

Sgiliau ymarferol a 
chyflwyno

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

Ymchwil ac archwilio trylwyr o ffynonellau 
perthnasol, defnyddio gwybodaeth mewn ffordd 
gydlynol i lywio a datblygu syniadau.

Tystiolaeth o gynllunio a threfnu effeithiol ac o 
ymwneud yn effeithiol â’r pwnc. Cynhyrchu’n 
effeithiol yn erbyn yr amserlen.

Dangos defnydd ystyriol a medrus o brosesau, 
sgiliau a gwybodaeth i ddatblygu syniadau a 
chyflwyno datrysiadau creadigol.
 

Gwerthuso effeithiol wedi’i gyfathrebu’n glir a’i 
gymhwyso i wneud penderfyniadau gwybodus a 
llywio’r gwaith o ddatblygu syniadau.
 

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

Ymchwil ac archwilio trylwyr a chyson o 
ffynonellau perthnasol. Dehongli gwybodaeth 
mewn ffordd fedrus ac ystyriol er mwyn llywio, 
datblygu ac ymestyn syniadau.

Cynllunio a threfnu manwl ac effeithiol, tystiolaeth 
o ymroddiad ac o ymwneud â’r pwnc. Cynhyrchu 
sylweddol yn erbyn yr amserlen.

Dangos defnydd tra medrus o brosesau, sgiliau a 
gwybodaeth i ddatblygu syniadau amgen a 
chyflwyno datrysiadau creadigol.
 

Gwerthuso a dehongli treiddgar, yn dangos 
meddwl clir ac eglurder o ran gwneud 
penderfyniadau er mwyn llywio a datblygu 
syniadau.

Enghreifftio 
graddau
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