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Ffrâm
 gyfeirio

gweithgareddau creadigol. 
Bydd uned olaf y Diploma 
Estynedig yn dangos gallu 
annibynnol myfyrwyr i symbylu 
eu gwaith eu hunain, i 
ymchwilio, dadansoddi, trefnu, 
myfyrio a gwerthuso at lefel sy’n 
gymesur ag astudiaethau 
Addysg Uwch.

Bydd y cymwysterau’n annog 
myfyrwyr i ddeall y cyd-destun 
ehangach y mae’r diwydiannau 
creadigol yn gweithredu o’u 
mewn, a’r angen i ddatblygu 
sgiliau trosglwyddadwy er 
mwyn sicrhau cyfraniad 
effeithiol at ddatblygiad y 
diwydiannau hynny nawr ac yn y 
dyfodol.

Disgwylir y bydd mwyafrif y 
myfyrwyr yn cwblhau’r Diploma 
Estynedig mewn Perfformio a 
Chynhyrchu Cerddoriaeth dros 
gyfnod o ddwy flynedd. Er 
mwyn cefnogi cyfraddau cadw, 
cyflawniad a llwyddiant mewn 
canolfannau, mae’r Diploma 
mewn Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth yn cynnig ‘man 
ymadael’ wedi’i achredu gyda 
thystysgrif ar ddiwedd 
blwyddyn un, os bydd myfyrwyr 
am ddewis peidio â symud 
ymlaen i flwyddyn dau.

1.2  
Amcanion
1.  Bod ag ymwybyddiaeth 

feirniadol a chyd-destunol o 
wahanol bersbectifau ac 
ymagweddau ym maes 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth neu bynciau 
astudio neu waith cysylltiedig

2. Ymchwilio, dadansoddi a  
 gwerthuso gwybodaeth a  
 syniadau perthnasol er mwyn  
 datblygu datrysiadau  
 creadigol
3. Deall, addasu a defnyddio  
 dulliau a sgiliau priodol ac  
 ymarferol mewn ffordd  
 ddiogel ar gyfer cynhyrchu  
 creadigol
4. Datrys problemau cymhleth  
 drwy ddefnyddio  
 dealltwriaeth ymarferol,  
 ddamcaniaethol a thechnegol  
 o faes perfformio a  
 chynhyrchu cerddoriaeth neu  
 faes cysylltiedig
5. Adolygu effeithiolrwydd a 
 phriodoldeb dulliau,  
 gweithredoedd a 
 chanlyniadau mewn ffordd  
 feirniadol
6. Defnyddio sgiliau gwerthuso 
 a myfyrio i gymryd cyfrifoldeb  
 dros eu dysgu, eu datblygiad  
 a’u penderfyniadau eu hunain
7. Cymryd cyfrifoldeb dros yr  
 ymchwil, y cynllunio, y gwaith  
 rheoli amser a’r camau a  
 gymerir i gyrchu cyfleoedd  
 dilyniant
8. Cyflwyno’u hunain a’u gwaith 
 yn effeithiol i gynulleidfaoedd  
 priodol.

1.1 
Datganiad o ddiben
Mae’r cymwysterau wedi’u 
nodweddu gan ddysgu arbrofol 
ac integredig trwy brofiad, sy’n 
dibynnu ar ddefnyddio a 
throsglwyddo sgiliau llaw ond 
hefyd yn gosod gwerth ar y 
canlyniadau damweiniol a 
phellgyrhaeddol posibl, ac yn 
cydnabod egwyddorion 
cyffredin a nodweddion 
arbennig disgyblaethau pwnc 
ym maes perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth.

Nid oes rhaid cwblhau’r 
cymwysterau o fewn amser 
penodol, ond fel arfer cwblheir y 
Diploma mewn blwyddyn a’r 
Diploma Estynedig mewn dwy 
flynedd. Bydd strwythur y 
cymwysterau, ble mae’r unedau 
wedi’u cysylltu er mwyn sicrhau 
cydlyniad, yn caniatáu i fyfyrwyr 
gyfuno sgiliau ymarferol 
newydd gyda gwybodaeth a 
dealltwriaeth ddamcaniaethol 
wrth iddynt archwilio’u 
tueddfryd a’u huchelgais 
ynghyd â nodweddion penodol 
ystod eang o ddisgyblaethau 
ym maes perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth. Caiff 
myfyrwyr eu hannog i ddeall, 
nid yn unig nodweddion 
unigryw gwahanol 
ddisgyblaethau, ond hefyd y 
berthynas ddynamig ac o bosibl 
arloesol rhwng y disgyblaethau 
hynny.

Bydd y cymwysterau’n gofyn i 
fyfyrwyr ddatblygu methodoleg 
waith gydlynol ac effeithiol, 
drwy drochi, ailadrodd ac 
atgyfnerthu, a fydd yn eu 
galluogi i ymateb mewn ffordd 
gadarnhaol a chreadigol mewn 
amrywiaeth o aseiniadau a 
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1.3 Strwythur y cymhwyster

Diploma mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth

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 a   
chynhyrchu cerddoriaeth 
 

Uned 2  Gwrando beirniadol a
  chyfansoddi cerddoriaeth 
 

Uned 3  Y diwydiant cerddoriaeth ac
  ymarfer proffesiynol 
 

Uned 4  Ymwybyddiaeth feirniadol 
  ac o gyd-destun ar gyfer 
  perfformio a chynhyrchu 
  cerddoriaeth

Uned 5  Cynhyrchu cerddoriaeth 
  mewn cyd-destun 

Uned 6 Perfformio cerddoriaeth
  mewn cyd-destun 

Uned 7  Paratoi ar gyfer astudiaethau 
  arbenigol mewn perfformio a 
  chynhyrchu cerddoriaeth

Uned 8 Prosiect perfformio
  cerddoriaeth ar y cyd

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

 

Diploma Estynedig mewn Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth 
 
Unedau gorfodol i’w cyflawni: 13     
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 mewn 
Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth yn ogystal ag Unedau 
9—13. 

Uned 9  Datblygu sgiliau perfformio a  
  chynhyrchu cerddoriaeth 
 
 
Uned 10 Archwilio astudiaethau arbenigol  
  ym maes perfformio a  
  chynhyrchu cerddoriaeth 
 
Uned 11 Paratoi ar gyfer dilyniant mewn  
  perfformio a chynhyrchu  
  cerddoriaeth 
 
Uned 12 Cynnig prosiect 
 
 
 
Uned 13 Prosiect estynedig mewn  
  perfformio a chynhyrchu  
  cerddoriaeth 

Lefel 3
90 ODA, CAC 140
Credydau: 14

Lefel 3
90 ODA, CAC 140
Credydau: 14

Lefel 3
90 ODA, CAC 130
Credydau: 13

Lefel 3
90 ODA, CAC 130
Credydau: 13

Lefel 3 
180 ODA, CAC 450
Credydau: 45

Lefel 3
80 ODA, CAC 120
Credydau: 12

Lefel 3
70 ODA, CAC 100
Credydau: 10

Lefel 3
70 ODA, CAC 100
Credydau: 10

Lefel 3
60 ODA, CAC 90
Credydau: 9

Lefel 3
60 ODA, CAC 90
Credydau: 9

Lefel 3
60 ODA, CAC 90
Credydau: 9

Lefel 3
60 ODA, CAC 90
Credydau: 9

Lefel 3
140 ODA, CAC 360
Credydau: 36
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1.4  
Sylwadau ar strwythur y 
cymhwyster  
Diploma Lefel 3 mewn 
Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth
Caiff y cymhwyster ei gyflwyno 
trwy gyfrwng wyth uned dros 
gyfnod enwol o flwyddyn. Bydd 
yr unedau’n amrywio o ran eu 
hyd er mwyn sicrhau bod y 
cymhwyster yn rhoi profiad 
cefnogol priodol wrth i fyfyrwyr 
archwilio’r profiad diagnostig 
wrth baratoi am addysg bellach 
neu gyflogaeth. Dylai 
canolfannau 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 ym 
maes perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth y gofynnir i 
fyfyrwyr eu cyflawni.

Caiff Unedau 1–4 eu cysylltu er 
mwyn rhoi 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 a fydd yn pennu 
safon y bydd pob gweithgaredd 
a dysgu arall yn deillio ohoni.

Bydd Uned 1 yn rhoi cyflwyniad 
i fyfyrwyr i amrywiaeth o 
weithgareddau sy’n hanfodol ar 
gyfer datblygu a rhoi 
perfformiadau a chynyrchiadau 
cerddorol. Bydd yn cyflwyno 
elfennau sylfaenol perfformio, 
cynhyrchu a thechnoleg 
cerddoriaeth, ac yn rhoi 
dealltwriaeth o berfformio fel 
gweithgaredd ar y cyd.
Bydd Uned 2 yn rhoi cyfle i 

fyfyrwyr ehangu a datblygu 
sgiliau gwrando a chyfansoddi 
er mwyn helpu i lywio syniadau 
ar gyfer perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth ac i 
gyfathrebu’n glir gan ddefnyddio 
cerddoriaeth a therminoleg.

Bydd Uned 3 yn rhoi cyflwyniad 
i fyfyrwyr i’r amrywiaeth o rolau, 
cyfrifoldebau, cyflogaeth a 
chyfleoedd dilyniant sydd ar 
gael o fewn y sector. Bydd 
hefyd yn eu cyflwyno i 
bwysigrwydd iechyd a 
diogelwch, a hynny o ran y 
perfformiwr a’r cynhyrchiad, a 
bydd yn rhoi iddynt 
ddealltwriaeth o’r nodweddion 
sydd eu hangen ar gyfer gyrfa 
ym maes perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth.

Bydd Uned 4 yn rhoi cyflwyniad 
i fyfyrwyr i archwilio cyd-
destunau a phersbectifau 
hanesyddol a chyfoes sy’n 
dylanwadu ar ddatblygiad 
syniadau ym maes perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth.
 
Bydd Uned 5 un galluogi 
myfyrwyr i ddadansoddi’n 
feirniadol, i integreiddio ac i 
gymhwyso gwybodaeth a 
dealltwriaeth a ddysgwyd yn yr 
unedau blaenorol, ac i 
archwilio’r sgiliau a’r 
nodweddion penodol y mae eu 
hangen ar gyfer cynhyrchu a 
dylunio mewn cerddoriaeth.
Bydd Uned 6 yn galluogi 

myfyrwyr i ddadansoddi’n 
feirniadol, i integreiddio ac i 
gymhwyso’r wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddysgwyd yn yr 
unedau blaenorol, ac i 
archwilio’r sgiliau a’r 
nodweddion penodol y mae eu 
hangen ar gyfer cynhyrchu a 
dylunio mewn cerddoriaeth.

Bydd Uned 7 yn rhoi cyfle i 
fyfyrwyr ddadansoddi’n 
feirniadol, i integreiddio ac i 
gymhwyso’r wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddysgwyd yn yr 
unedau blaenorol, ac i 
archwilio’r sgiliau a’r 
nodweddion penodol y mae eu 
hangen ar gyfer eu hymarfer 
personol eu hunain.

Bydd Uned 8 yn rhoi cyfle i 
fyfyrwyr wneud defnydd o’r 
sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddatblygwyd 
yn yr unedau blaenorol, wrth 
gyflawni prosiect ar y cyd. Bydd 
yr uned yn galluogi myfyrwyr i 
arwain eu dysgu eu hunain i 
raddau ac i gael gwell 
dealltwriaeth o’u nodau tymor 
hirach drwy eu dewis o 
weithgaredd i’w archwilio mewn 
mwy o fanylder.

Ffrâm
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Diploma Estynedig Lefel 3 
mewn Perfformio a 
Chynhyrchu Cerddoriaeth
Caiff y cymhwyster ei gyflwyno 
drwy gyfrwng 13 o unedau dros 
gyfnod enwol o ddwy flynedd. 
Mae Unedau 1–8 wedi’u 
disgrifio ar y tudalennau 
blaenorol, a disgrifir Unedau 
9–13 isod: 

Bydd Uned 9 yn rhoi cyfle i 
fyfyrwyr gynnal dialog mwy 
ffurfiol o ymholi personol a 
diagnosis, wedi’u dylunio i 
ganfod cryfderau, brwdfrydedd 
ac uchelgais o fewn llwybr 
penodol. Bydd yr uned yn 
galluogi myfyrwyr i ddatblygu’r 
sgiliau artistig, proffesiynol a 
galwedigaethol sydd eu hangen 
ar gyfer dilyniant o fewn eu 
disgyblaeth ddewisol.

Bydd Uned 10 yn galluogi 
myfyrwyr i ddeall amrywiaeth o 
bersbectifau ac ymagweddau 
beirniadol a chyd-destunol sy’n 
dylanwadu ar berfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth. Bydd 
myfyrwyr yn dangos eu 
dealltwriaeth drwy gyfrwng 
prosiect ymchwil personol 
mewn maes o ddiddordeb 
iddynt, gan eu paratoi ar gyfer 
cyfeiriad eu prosiect terfynol.

Bydd Uned 11 yn defnyddio 
proses o ymchwilio, dialog, 
myfyrio a gwerthuso i ganfod a 
pharatoi myfyrwyr ar gyfer 
llwybrau dilyniant penodol 
mewn Addysg Uwch neu 
gyflogaeth sy’n briodol o ran eu 
huchelgeisiau. Bydd yr uned yn 
caniatáu iddynt ddangos y 

sgiliau ymarferol, deallusol a 
chyfathrebu sydd eu hangen ar 
gyfer dilyniant. Gyda’i gilydd, 
bydd Unedau 12 a 13 yn rhoi 
cyfleoedd i fyfyrwyr fireinio a 
dangos y sgiliau, y wybodaeth 
a’r ddealltwriaeth sy’n briodol ar 
gyfer eu llwybrau dilyniant 
mewn Addysg Uwch neu 
gyflogaeth. Caiff hyn ei ddangos 
pan fyddant yn cwblhau ac yn 
cyflwyno prosiect estynedig 
dan eu harweiniad eu hunain.

Bydd Uned 12 yn rhoi cyfle i 
fyfyrwyr fyfyrio ar, adolygu a 
gwerthuso eu cynnydd personol 
a’u cyflawniad o’r unedau 
blaenorol, a chyflwyno sail 
resymegol dros eu dewis o 
ddisgyblaeth a chyd-destun y 
prosiect terfynol. Mae’r uned yn 
gofyn i fyfyrwyr fynegi’r sgiliau, 
y wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
a ddysgwyd drwy gydol y cwrs i 
gyflwyno syniadau ar gyfer 
datblygu prosiect estynedig 
sydd wedi’i symbylu, ei 
gynllunio, ei wireddu a’i 
werthuso ganddynt eu hunain. 

Bydd Uned 13 yn rhoi cyfle i 
fyfyrwyr ymgymryd â 
gweithgaredd sy’n gysylltiedig 
â’r ddisgyblaeth a ddewiswyd 
ganddynt. Disgwylir i fyfyrwyr 
gymryd perchenogaeth dros eu 
dysgu eu hunain drwy ymateb 
yn gadarnhaol i’r cyfleoedd 
mwy sylweddol a gynigir ar 
gyfer mynegiant personol a 
chreadigrwydd. Dylai myfyrwyr 
ddangos eu gallu i ddefnyddio’r 
amrywiaeth o sgiliau a 
ddysgwyd ar hyd y cwrs mewn 
ffordd gymwys drwy wireddu 
cynnig personol y maent wedi’i 
symbylu, ei ymchwilio, ei 
ddatblygu, ei wireddu, myfyrio 
arno a’i werthuso eu hunain. 
Bydd hyn yn helpu i’w paratoi ar 
gyfer symud ymlaen i Addysg 
Uwch neu gyflogaeth yn eu 
disgyblaeth ddewisol.

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.

Dylai ymgeiswyr i gyrsiau 
ddarparu tystiolaeth briodol o’u 
dysgu a’u cyflawniad, yn 
ddelfrydol ar ffurf portffolio o 
waith. Ble bynnag y bo modd, 
dylid gwahodd ymgeiswyr i 
fynychu cyfweliad personol er 
mwyn galluogi’r cyfwelydd/
cyfwelwyr i asesu tueddfryd yr 
ymgeisydd a’r potensial y bydd 
yn elwa ar y cwrs.

Mae UAL Awarding Body yn 
argymell y dylai fod gan 
fyfyrwyr isafswm o 4 x TGAU ar 
radd C neu uwch, ac y dylai o 
leiaf un o’r rheiny fod mewn 
pwnc ym maes perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth (neu’r 
cymhwyster lefel 2 cyfatebol 
mewn pwnc priodol). Dylid 
cynghori myfyrwyr bod rhai 
cyrsiau gradd prifysgol yn gofyn 
i fyfyrwyr fod wedi ennill TGAU 
ar radd C neu uwch mewn 
Mathemateg a Saesneg.

Gellid cynghori myfyrwyr y 
dylent gwblhau’r cymwysterau 
hyn er mwyn sicrhau y cânt y 
cyfle gorau posibl i symud 
ymlaen i Addysg Uwch.
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1.6  
Ymsefydlu
Dylai canolfannau roi sesiwn 
ymsefydlu i’r myfyrwyr er mwyn 
sicrhau:
  Y darperir llawlyfr cwrs ac 

unrhyw ddeunyddiau atodol 
eraill i hwyluso dysgu 
effeithiol

  Bod trefniadau amserlennu yn 
glir

  Y darperir systemau tiwtora 
academaidd

 Y canfyddir anghenion  
 cefnogi dysgu ac y darperir ar  
 eu cyfer, fel y bo’n briodol
  Y caiff strwythurau’r cyrsiau 

a’r gofynion asesu eu 
hesbonio mewn perthynas ag 
asesu mewnol a safoni allanol

  Y caiff rheoliadau a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch eu hesbonio

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 ddewisiadau ar 
gyfer ei gyflwyno. Mae’r 13 
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, 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, e.e. perfformio 
cerddoriaeth, cyfansoddi neu 
gynhyrchu.

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, mewn ffordd 
gydlynol, wrth baratoi ar gyfer y 
camau nesaf yn eu datblygiad 
proffesiynol. Dylai myfyrwyr fod 
yn datblygu sylfaen o sgiliau yr 
holl amser sy’n cydnabod y 
gydberthynas rhwng y 
beirniadol, y damcaniaethol a’r 
ymarferol, yn ogystal â’r 
berthynas rhwng datblygiad eu 
gwaith eu hunain a’r dewisiadau 
a wnânt o ran eu dilyniant yn y 
dyfodol. 

Dylai canolfannau sy’n bwriadu 
cyflwyno’r cymhwyster 
ymgyfarwyddo â’r 13 uned 
unigol a’r deunyddiau atodol, 
gan gynnwys:
  Nodau’r unedau
   Canlyniadau dysgu’r unedau 
  Meini prawf asesu’r unedau
  Cynnwys dangosol yr unedau
  Strategaethau addysgu a 

gweithgareddau dysgu’r 
unedau

 Dulliau asesu a thystiolaeth o  
 gyflawniad 
  Adnoddau angenrheidiol
  Meini prawf graddio

Ni fydd disgwyl i bob canolfan 
sy’n cyflwyno’r Diploma a’r 
Diploma Estynedig Lefel 3 
mewn Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth gyflwyno’n union 
yr un rhaglen. Mae gofyn i 
ganolfannau ymgorffori’r un 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu a sicrhau trefn 
gydlynol (patrymau addysgu, 
dysgu ac asesu sy’n ddi-dor, yn 
rhyngweithiol ac yn integredig), 
yn hytrach nag ymagwedd 
fratiog ar draws disgyblaethau 
amrywiol.

Disgwylir y bydd canolfannau’n 
darparu adnoddau ar gyfer 
dysgu ym meysydd perfformio 
cerddoriaeth, cyn-gynhyrchu, 
ôl-gynhyrchu, cyfansoddi, 
theori, technoleg, synthesis, 
acwsteg a samplu. Nid yw’r 
rhestr hon yn gynhwysfawr, ond 
mae’n arweiniad i’r meysydd 
gweithgaredd cyffredinol a fydd 
yn cyflawni nodau’r 
cymwysterau ac yn sicrhau 
profiad gwirioneddol 
ddiagnostig a throchol.

1.8  
Datblygiad personol a 
phroffesiynol
Bydd y Diploma a’r Diploma 
Estynedig mewn Perfformio a 
Chynhyrchu Cerddoriaeth 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 
  Hunan-reolaeth 
  Meddwl yn greadigol 
  Dysgu myfyriol
 Gweithio mewn tîm
  Cyfranogiad effeithiol 
  Datrys problemau
 Cyfathrebu 
 Rhifedd.

 
 

 
 

Ffrâm
 gyfeirio
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1.9  
Asesu
Caiff Unedau 1–7 ac Unedau 
9–11 y Diploma Estynedig Lefel 
3 mewn Perfformio a 
Chynhyrchu Cerddoriaeth eu 
hasesu’n fewnol a’u dilysu’n 
fewnol drwy gyfrwng portffolios 
tystiolaeth myfyrwyr, ac maent 
yn ddarostyngedig i brosesau 
sicrhau ansawdd allanol UAL 
Awarding Body.

Bydd Uned 8, sef uned olaf y 
Diploma Lefel 3 mewn 
Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth, yn pennu’r radd a 
gyflawnir ar Lefel 3. Gellir rhoi 
gradd Methu, Llwyddo, 
Teilyngdod neu Anrhydedd ar 
gyfer yr Uned.

Caiff y dystiolaeth ei hasesu’n 
fewnol a’i dilysu’n fewnol, a’i 
safoni’n allanol drwy gyfrwng 
portffolios tystiolaeth myfyrwyr 
yn erbyn meini prawf asesu a 
graddio’r uned.

Caiff myfyriwr sy’n cyflwyno 
tystiolaeth sy’n methu â 
bodloni’r meini prawf asesu ei 
gyfeirio/chyfeirio. Mae gan y 
myfyriwr un cyfle arall i glirio 
cyfeiriad drwy gyflwyno 
tystiolaeth ychwanegol o fewn 
amserlen y mae’r ganolfan yn 
cytuno arni ac a gadarnheir gan 
UAL Awarding Body. Mae 
arweiniad pellach ar asesu i’w 
weld yn yr adrannau arweiniad i 
fyfyrwyr a meini prawf graddio 
yn y fanyleb hon.

Gyda’i gilydd, mae Unedau 12 a 
13, sef unedau olaf y Diploma 
Estynedig Lefel 3 mewn 
Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth, yn cwmpasu’r 
gweithgareddau dysgu ac 
asesu ar gyfer y prosiect 
terfynol, a nhw fydd yn pennu’r 
radd a gyflawnir ar Lefel 3.

Ar gyfer Uned 12, caiff y 
dystiolaeth ei hasesu yn erbyn y 
meini prawf asesu, a bydd yn 
cyfrannu 40% o’r marc ar gyfer 
y radd derfynol. Gellir rhoi 
gradd Methu, Llwyddo, 
Teilyngdod neu Anrhydedd ar 
gyfer yr Uned.

Caiff y 60% sy’n weddill o’r radd 
derfynol ei bennu gan 
berfformiad y myfyriwr yn Uned 
13.

Caiff hyn ei asesu’n fewnol a’i 
ddilysu’n fewnol, a’i safoni’n 
allanol drwy gyfrwng portffolios 
tystiolaeth myfyrwyr yn erbyn 
meini prawf asesu a graddio’r 
uned. Gellir rhoi gradd Methu, 
Llwyddo, Teilyngdod neu 
Anrhydedd ar gyfer yr Uned.

Caiff y ddwy radd eu cyfuno i 
roi’r radd derfynol ar gyfer y 
cymhwyster.
 
I ennill gradd Llwyddo yn 
unrhyw uned, rhaid bodloni’r 
holl feini prawf asesu. I ennill 
gradd Teilyngdod neu 
Anrhydedd, rhaid bodloni’r holl 
feini prawf graddio yn y 
categorïau perthnasol yn llawn.

Caiff myfyriwr sy’n cyflwyno 
tystiolaeth sy’n methu â 
bodloni’r meini prawf asesu ei 
gyfeirio/chyfeirio. Mae gan y 
myfyriwr un cyfle arall i glirio 
cyfeiriad drwy gyflwyno 
tystiolaeth ychwanegol o fewn 
amserlen y mae’r ganolfan yn 
cytuno arni ac a gadarnheir gan 
UAL Awarding Body. Mae 
arweiniad pellach ar asesu i’w 
weld yn yr adrannau arweiniad i 
fyfyrwyr a meini prawf graddio 
yn y fanyleb hon.

Ffrâm
 gyfeirio

1.10 Achredu a chyllido
Mae’r cymwysterau wedi’u 
hachredu i’r Fframwaith 
Cymwysterau wedi’u 
Rheoleiddio (RQF).

Y rhif achredu cymhwyster, neu 
QAN (‘qualification accreditation 
number’), ar gyfer y Diploma 
Lefel 3 mewn Perfformio a 
Chynhyrchu Cerddoriaeth yw 
601/6472/4.

Y rhif achredu cymhwyster, neu 
QAN, ar gyfer y Diploma 
Estynedig Lefel 3 mewn 
Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth yw 601/6475/X.
 
Gall canolfannau ganfod 
manylion llawn am drefniadau 
cyllido’r Asiantaeth Cyllido 
Sgiliau (‘Skills Funding Agency’: 
SFA) a’r Asiantaeth Cyllido 
Addysg (‘Education Funding 
Agency’: EFA) ar gyfer y 
cymhwyster drwy’r peiriant 
chwilio nodau dysgu ‘The Hub’.
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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 wrth ddatblygu a rhoi 
perfformiadau a chynyrchiadau cerddorol. Bydd yr uned 
yn cyflwyno elfennau sylfaenol perfformio, cynhyrchu a 
thechnoleg cerddoriaeth ac yn rhoi dealltwriaeth o 
berfformio fel gweithgaredd ar y cyd.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1	 	Cymharu	a	dehongli	
gweithgareddau	yn	
feirniadol	a	ddefnyddir	
wrth	berfformio	a	
chynhyrchu.

1.2	 	Cymhwyso	dealltwriaeth	o	
sgiliau	technegol	i	
gefnogi’r	gwaith	o	roi	
perfformiad. 

2.1	 	Gwerthuso	pa	mor	
effeithiol	yw	ei	rôl	ei	hun	a	
rolau	pobl	eraill	yn	y	
gwaith	o	gynhyrchu	
perfformiad.

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:  

1.		Deall	amrywiaeth	o	
weithgareddau	wrth	
ddatblygu	a	chynhyrchu	
perfformiad	cerddorol. 
 
 
 
 
 
 

2.		Deall	y	rolau	a’r	perthnasau	
mewn	gweithgaredd	ar	y	
cyd. 
 

Uned 1

Egwyddorion 
perfformio a 
chynhyrchu 
cerddoriaeth

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol
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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 y myfyriwr 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.

Gellid cysylltu’r uned hon yn 
ffurfiol ag Unedau 2, 3 a 4 drwy 
aseiniad ar y cyd. Mae wedi’i 
dylunio i roi corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi 
myfyrwyr i ddatblygu 
dealltwriaeth o’r amrywiaeth o 
weithgareddau ac elfennau a 
ddefnyddir wrth berfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth.

Dylai Uned 1, ar y cyd ag 
Unedau 2, 3 a 4, ddarparu’r 
sylfaen o sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth a fydd yn sail i’r 
holl ddysgu wedi hynny yn y 
cymhwyster. Mae felly’n bwysig 
sicrhau bod myfyrwyr yn 
cyrraedd safonau priodol mewn 
gweithgareddau ymarferol a 
damcaniaethol, fel ei gilydd.

Gellid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng: 
sesiynau stiwdio, seminarau, 
ymchwil llyfrgell ac ymweliadau 
addysgol, sydd wedi’u dylunio i 
gryfhau hyder myfyrwyr a’u 
helpu i ymgyfarwyddo ag 
egwyddorion perfformio a 
chynhyrchu.

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

Mae Uned 1 wedi’i dylunio i roi 
profiad damcaniaethol, 
ymarferol a chorfforol i fyfyrwyr. 
Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn gofyn iddynt nodi a 
deall amrywiaeth o brosesau a 
thechnegau a dangos eu bod yn 
gallu eu defnyddio mewn ffordd 
fedrus briodol i sicrhau y 
cyfathrebir syniadau yn 
llwyddiannus.

Dylid annog myfyrwyr i 
archwilio’r cysylltiad rhwng eu 
profiadau eu hunain a gwaith 
artistiaid a pherfformwyr eraill.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 
  Cynhesu, technegau a 

phrosesau ymarfer 
  Ymarferion cerddoriaeth
  Amgylchedd stiwdio
  Archwilio a dadansoddi 

cerddoriaeth
  Cyflwyniadau unigol a gwaith 

grŵp
  Grwpiau trafod i ddadansoddi 

pa mor effeithiol yw gwahanol 
dechnegau 

  Asesu cyd-fyfyrwyr a 
hunan-asesu.

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 dilysu’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr ac mae’n 
ddarostyngedig i broses sicrhau 
ansawdd allanol UAL Awarding 
Body.

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

 

U
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Lefel: 3 
ODA: 70   CAU: 100        Credydau: 10

Nod yr uned: Rhoi cyfle i fyfyrwyr ymestyn a datblygu 
sgiliau gwrando a chyfansoddi i helpu i lywio syniadau ar 
gyfer perfformio a chynhyrchu cerddoriaeth a 
chyfathrebu’n glir gan ddefnyddio cerddoriaeth a  
therminoleg.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu: 
 
1.1	 	Dadansoddi	amrywiaeth	o	

dechnegau	cynhyrchu	
cerddoriaeth	a	ddefnyddir	
mewn	gwahanol	genres	ac	
amgylcheddau.

1.2	 	Cymhwyso	
gweithgareddau	ymchwil	i	
gefnogi’r	gwaith	o	
ddefnyddio	a	chymhwyso	
technegau	cynhyrchu	a	
thechnegau	cerddorol. 

2.1	 Dadansoddi	amrywiaeth	o		
	 gyfansoddiadau	a		 	
	 thechnegau	a	ddefnyddir		
	 ar	gyfer	cynulleidfaoedd		
 penodedig. 
 
2.2	 			Cymhwyso	

gweithgareddau	ymchwil	i	
gefnogi’r	gwaith	o	
ddefnyddio	a	chymhwyso	
cyfansoddiadau	ar	gyfer	
cynulleidfaoedd	
penodedig. 

3.1	 	Dadansoddi	pa	mor	
effeithiol	yw’r	defnydd	o	
gyfansoddiadau	a’r	modd	
y	cânt	eu	cymhwyso	wrth	
gyfathrebu’n	effeithiol	
gyda	chynulleidfa.	
benodedig.

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.	 	Gallu	dadansoddi	ac	
ymchwilio	i	gydrannau	
cerddorol	a	chydrannau	
cynhyrchu	mewn	
perfformiadau	cerddorol. 
 
 
 
 
 
 
 

2.	 	Gallu	dadansoddi	ac	
ymchwilio	i’r	defnydd	o	
gyfansoddi	cerddoriaeth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.	 	Gallu	defnyddio	a	
gwerthuso	sgiliau	
cyfansoddi	a	sgiliau	
gwrando	beirniadol.

Uned 2

Gwrando beirniadol 
a chyfansoddi 
cerddoriaeth

U
nedau a 
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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 y myfyriwr 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 Uned 2 wedi’i dylunio i 
ddatblygu dealltwriaeth 
myfyrwyr a’u gallu i nodi’r 
amrywiaeth o dechnegau 
cerddorol a chynhyrchu a 
ddefnyddir o fewn gwahanol 
gyfansoddiadau, perfformiadau 
cerddorol, genres ac 
amgylcheddau er mwyn 
cyflawni canlyniad penodol ar 
gyfer cynulleidfa benodedig. 
Dylid defnyddio’r uned hon i 
annog datblygu amrywiaeth o 
dermau a ddefnyddir o fewn 
cerddoriaeth ac amgylcheddau 
cynhyrchu cerddoriaeth er 
mwyn cyfathrebu syniadau 
cerddorol creadigol yn glir, ac i 
adnabod a datrys problemau.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithgareddau 
ymchwilio ac archwilio sydd 
wedi’u strwythuro mewn ffordd 
briodol, a hynny wedi’i gyfuno â 
chyfleoedd i fyfyrwyr archwilio 
amrywiaeth o berfformiadau 
cerddorol o amgylcheddau 
wedi’u rheoli a heb eu rheoli; 
diffinio problemau a diffygion 
sonig o fewn y perfformiad a 
thechnegau cynhyrchu a 
ddefnyddir i’w datrys neu at 
bwrpas artistig penodol.

Dylai’r ystod o weithgareddau 
hwyluso dealltwriaeth y dysgwr 
o’r ystod o berfformiadau, 
cynyrchiadau a therminoleg 
cerddorol. Gallai hyn gynnwys, 
ond heb fod wedi’i gyfyngu i: 
gwrando a dadansoddi, theori 
cerddoriaeth, strwythur 
cyfansoddiadol ac astudiaethau 
seinwedd.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 
  Cyfleoedd i ymestyn 

profiadau cerddorol
  Astudiaethau seinwedd
  Seminarau ar dechnegau 

cynhyrchu creadigol
 Ymchwil i derminoleg 

 gerddorol a therminoleg  
 cynhyrchu/technoleg  
 cerddoriaeth
  Ymchwil i gyfansoddi ar gyfer 

teledu, radio, ffilm a 
syncroneiddio

 Astudiaethau achos ar hanes  
 cerddoriaeth, a’i dylanwad  
 cymdeithasol a gwleidyddol
 Defnyddio technegau ac  

 arbrofi â nhw
  Darlithoedd ar theori  
 cerddoriaeth a chyfansoddi
  Cyflwyniadau unigol a gwaith 

grŵp 
  Grwpiau trafod i ddadansoddi 

pa mor effeithiol yw gwahanol 
dechnegau

  Asesu cyd-fyfyrwyr a 
hunan-asesu.

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 dilysu’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr ac mae’n 
ddarostyngedig i broses sicrhau 
ansawdd allanol UAL Awarding 
Body.

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, perfformiadau a 
chyflwyniadau. Nid yw’r rhestr 
hon yn gynhwysfawr, 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
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.
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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 a chyfleoedd am gyflogaeth a 
dilyniant sydd ar gael o fewn y sector. Bydd yr uned hon 
yn cyflwyno pwysigrwydd iechyd a diogelwch, a hynny o 
ran y perfformiwr a’r cynhyrchiad, a bydd yn rhoi deallt-
wriaeth o’r nodweddion sydd eu hangen ar gyfer gyrfa ym 
maes perfformio a chynhyrchu cerddoriaeth. 
 

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1	 	Lleoli,	cyrchu	a	defnyddio	
gwybodaeth	i	gefnogi	ei	
ddatblygiad/datblygiad	ei	
hun.  

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

3.1	 	Cyfrannu	at	dasgau	a’u	
cyflawni,	o	fewn	fframwaith	
ac	amserlen	benodedig.	 

3.2	 	Dangos	sensitifrwydd	at	
anghenion	unigol.

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.	 	Deall	cyfleoedd	ar	gyfer	
dilyniant	o	fewn	y	sector	
perfformio	a	chynhyrchu	
cerddoriaeth.		 

2.	 	Deall	a	chymhwyso	iechyd	
a	diogelwch	o	fewn	
cyd-destun	perfformio	a	
chynhyrchu.   
    
 

3.	 	Gallu	ymgymryd	â	rolau	a	
chyfrifoldebau	sy’n	
gydnaws	ag	ymarfer	
proffesiynol.		

Uned 3

Y diwydiant 
cerddoriaeth ac 
ymarfer proffesiynol 

U
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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 y myfyriwr 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.

Gellid cysylltu Uned 3 yn ffurfiol 
ag Unedau 1, 2 a 4 drwy 
aseiniad neu aseiniadau ar y 
cyd. Mae wedi’i dylunio i roi 
corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi myfyrwyr i 
ddatblygu eu dealltwriaeth o 
amrywiaeth o weithgareddau ac 
elfennau a ddefnyddir mewn 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth.

Dylai’r uned hon, ar y cyd ag 
Uned 1, 2 a 4, ddarparu’r 
sylfaen o sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth a fydd yn sail i’r 
holl ddysgu wedi hynny yn y 
cymhwyster. Mae felly’n bwysig 
sicrhau bod myfyrwyr yn 
cyrraedd safonau priodol mewn 
gweithgareddau ymarferol a 
damcaniaethol, fel ei gilydd.

Gellid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
sesiynau stiwdio, seminarau, 
ymchwil llyfrgell ac ymweliadau 
addysgol sydd wedi’u dylunio i 
gryfhau hyder y myfyriwr ac i’w 
helpu i ymgyfarwyddo ag 
egwyddorion perfformio a 
chynhyrchu.
 

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

Mae’r uned wedi’i dylunio i roi 
profiad damcaniaethol, 
ymarferol a chorfforol i fyfyrwyr. 
Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn gofyn i fyfyrwyr 
nodi a deall amrywiaeth o 
brosesau a thechnegau a 
dangos eu bod yn gallu eu 
defnyddio mewn ffordd fedrus 
briodol i sicrhau y cyfathrebir 
syniadau’n llwyddiannus.

Dylid annog myfyrwyr i 
archwilio’r cysylltiad rhwng eu 
profiadau eu hunain a gwaith 
artistiaid a pherfformwyr eraill.

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys:  
  Ymweliadau byw, stiwdio ac â 

chwmnïau cynhyrchu
 Seminarau ar wahanol fathau  

 o sefydliadau a rolau yn y  
 sector perfformio a   
 chynhyrchu cerddoriaeth 
  Ymweliadau gan asiantaethau 

cerdd (yn cynnwys PRS ar 
gyfer cerddoriaeth a 
chyhoeddwyr)

  Paratoi ac ymarfer ar gyfer 
clyweliadau 

  Darlithoedd ac ymarferion ar 
ffitrwydd a maeth  

  Cyflwyniadau unigol a gwaith 
grŵp

  Astudiaethau achos 
  Grwpiau trafod i ddadansoddi 

pa mor effeithiol yw gwahanol 
dechnegau 

 Asesu cyd-fyfyrwyr a  
 hunan-asesu. 

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 dilysu’n fewnol 
drwy gyfrwng portffolios 
tystiolaeth myfyrwyr ac mae’n 
ddarostyngedig i broses sicrhau 
ansawdd allanol UAL Awarding 
Body.

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

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol

15



 

Lefel: 3 
ODA: 60      CAU: 90         Credydau: 9

Nod yr uned: Rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i archwilio 
cyd-destunau a phersbectifau hanesyddol a chyfoes sy’n 
dylanwadu ar ddatblygiad syniadau ym maes perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1	 Cymharu	yn	feirniadol	 
	 amrywiaeth	o	bersbectifau	 
	 beirniadol	sy’n	dylanwadu	 
	 ar	ddadansoddiad	 
	 gweithgareddau	 
	 perfformio	a	chynhyrchu	 
	 cerddoriaeth. 

1.2	 	Cymhwyso	gwybodaeth	o	
bersbectifau	beirniadol	i	
ddadansoddiad	o	
amrywiaeth	o	
weithgareddau	perfformio	
a	chynhyrchu	cerddoriaeth. 

1.3	 	Cymhwyso	gwybodaeth	a	
dealltwriaeth	o	
bersbectifau	beirniadol	i	
ategu	ei	(h)ymarfer	ei	hun. 

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

2.2			Cymhwyso	dealltwriaeth	o	
amrywiaeth	o	baramedrau	
cyd-destunol	i	gefnogi	ei	
(d)datblygiad	creadigol	ei	
hun.

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:

1.	 	Deall	persbectifau	
beirniadol	sy’n	dylanwadu	
ar	ddadansoddiad	
gweithgareddau	
perfformio	a	chynhyrchu.		 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.	 	Deall	y	cyd-destunau	y	
mae	perfformio	a	
chynhyrchu	cerddoriaeth	
wedi’u	lleoli	o’u	mewn.

Uned 4
Ymwybyddiaeth 
feirniadol ac o 
gyd-destun ar 
gyfer perfformio 
a chynhyrchu 
cerddoriaeth

U
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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 y myfyriwr 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.

Gellid cysylltu Uned 4 yn ffurfiol 
ag Unedau 1, 2 a 3 drwy 
aseiniad neu aseiniadau ar y 
cyd. Mae wedi’i dylunio i roi 
corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyriwr i 
ddatblygu dealltwriaeth o’r 
amrywiaeth o weithgareddau ac 
elfennau a ddefnyddir mewn 
perfformio a chynhyrchu.

Dylai’r uned hon, ar y cyd ag 
Unedau 1, 2 a 3, ddarparu’r 
sylfaen o sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth a fydd yn sail i’r 
holl ddysgu wedi hynny yn y 
cymhwyster. Mae felly’n bwysig 
sicrhau bod myfyrwyr yn 
cyrraedd safonau priodol mewn 
gweithgareddau ymarferol a 
damcaniaethol, fel ei gilydd.

Gellid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng: 
sesiynau stiwdio, seminarau, 
ymchwil llyfrgell ac ymweliadau 
addysgol sydd wedi’u dylunio i 
gryfhau hyder y myfyriwr a’i 
helpu i ymgyfarwyddo â 
dadansoddi beirniadol ac 
ymwybyddiaeth o gyd-destun.

Mae’r uned hon yn rhoi cyfle 
cynnar i fyfyrwyr ddatblygu eu 
llythrennedd drwy gynhyrchu 
dadansoddiad testun estynedig. 
Dylid rhoi cyfleoedd hefyd i 
fyfyrwyr fynegi eu canfyddiadau 
mewn trafodaethau wedi’u 
hwyluso a gwaith grŵp.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio persbectifau 
beirniadol a chyd-destunol. 
Dylid eu hannog hefyd i ddeall y 
berthynas hysbysol rhwng 
astudio dadansoddi beirniadol a 
phersbectifau cyd-destunol a’u 
gweithgareddau creadigol eu 
hunain.

Gallai ymwybyddiaeth feirniadol 
ymdrin ag iaith a chyfathrebu, 
ffurf ac ystyr, gwerthoedd a 
phwrpas, a materion cysylltiedig 
eraill.

Gallai ymwybyddiaeth o 
gyd-destun ymdrin â 
phersbectifau diwylliannol a 
moesegol (rhai hanesyddol a 
chyfoes), persbectifau 
cymdeithasol (siapio a 
chynrychioli cymdeithas), 
cyd-destunau proffesiynol 
(gweithleoedd, sefydliadau a 
gyrfaoedd) a materion 
cysylltiedig eraill.

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i fyfyrwyr nodi a deall 
persbectifau cyd-destunol, 
dadansoddi a gwerthuso, a 
chofnodi eu canfyddiadau ar 
ffurfiau priodol, gan gynnwys 
mewn testunau estynedig.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:
  Archwiliad o bersbectifau 

beirniadol drwy gyfrwng 
amrywiaeth o ffurfiau 
cyflwyno, yn cynnwys 
darlithoedd, seminarau, 
grwpiau trafod a gweithdai 

  Archwiliad o ymwybyddiaeth 
o gyd-destun, iaith a 
chyfathrebu drwy gyfrwng 
amrywiaeth o ffurfiau 
cyflwyno, gan gynnwys 
darlithoedd, seminarau, 
grwpiau trafod a gweithdai

  Ymweliadau addysgol
  Ymchwil llyfrgell ac archifau 
 Gwaith unigol a gwaith grŵp.

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 dilysu’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr ac mae’n 
ddarostyngedig i broses sicrhau 
ansawdd allanol UAL Awarding 
Body.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: dyddiaduron myfyriol 
personol, llyfrau gwaith, llyfrau 
nodiadau, portffolios ymchwil, 
recordiadau digidol, cofnodion 
cynhyrchu a datganiadau 
tystion ar berfformiadau. Nid 
yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr, 
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
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: 3 
ODA: 60      CAU: 90         Credydau: 9

Nod yr uned: Galluogi myfyrwyr i ddadansoddi’n 
feirniadol, integreiddio a chymhwyso gwybodaeth a 
dealltwriaeth a ddysgwyd yn yr unedau blaenorol ac i 
archwilio’r sgiliau a’r nodweddion penodol y mae eu 
hangen ar gyfer cynhyrchu a dylunio mewn cerddoriaeth.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1	 	Dadansoddi	gofynion	a	
pharamedrau	briff	ar	gyfer	
dylunio	cynhyrchiad	mewn	
perfformio	cerddoriaeth. 

1.2	 	Ymgymryd	â	
gweithgareddau	ymchwil	i	
gefnogi	datrysiadau	ar	
gyfer	briff	dylunio	
cynhyrchiad	mewn	
perfformio	cerddoriaeth.	 

2.1	 	Dangos	y	gallu	i	gynllunio,	
trefnu	a	chyflwyno	
datrysiadau	i	broblemau	o	
ran	dylunio	cynhyrchiad	
mewn	perfformio	
cerddoriaeth. 

2.2	 Defnyddio	sgiliau	
	 ymarferol,	dealltwriaeth	a	 
	 dulliau	i	ddatrys	 
	 problemau	o	ran	dylunio	 
	 cynhyrchiad	mewn		  
	 perfformio	cerddoriaeth. 

3.1	 	Dadansoddi	pa	mor	
effeithiol	yw	datrysiadau	
ar	gyfer	briff	dylunio	
cynhyrchiad	mewn	
perfformio	cerddoriaeth.

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn: 

1.	 	Gallu	dadansoddi	ac	
ymchwilio	i	friff	ar	gyfer	
dylunio	cynhyrchiad	mewn	
perfformio	cerddoriaeth. 
 
 
 
 
 
 
 

2.	 Gallu	defnyddio	 
	 ymagwedd	integredig	ar	 
	 gyfer	datrys	problemau	o	 
	 ran	dylunio	cynhyrchiad	yn	 
	 y	perfformiad	cerddorol.	 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.	 Gallu	gwerthuso	 
	 datrysiadau	ar	gyfer	briff	 
	 dylunio	cynhyrchiad	mewn	 
	 perfformio	cerddoriaeth.

Uned 5
Cynhyrchu 
cerddoriaeth mewn 
cyd-destun

U
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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 y myfyriwr i 
gyflawni’r meini prawf asesu. 

Caiff y ganolfan benderfynu ar 
hyd a chymhlethdod yr 
aseiniadau a’r gweithgareddau 
cynhyrchu a dylunio penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni.

Mae Uned 5 wedi’i dylunio i roi 
cyfle i fyfyrwyr integreiddio’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r 
ddealltwriaeth a ddysgwyd yn 
Unedau 1–4, ac archwilio’r rhain 
drwy gyfrwng cyfres o 
aseiniadau mwy cymhleth a 
heriol mewn cynhyrchu a 
dylunio cerddoriaeth.

Gellid cysylltu’r uned hon yn 
ffurfiol ag Uned 6 drwy aseiniad 
neu aseiniadau ar y cyd, ac mae 
wedi’i dylunio i roi corff cydlynol 
o wybodaeth a fydd yn galluogi 
myfyrwyr i ddatblygu eu 
dealltwriaeth o nodweddion 
unigryw gweithgareddau 
perfformio cerddoriaeth 
penodol, ar yr un pryd ag 
adnabod a deall y gwerthoedd 
cyffredin sy’n eu huno.

Gellid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned fel rhan o brosiect 
gofod perfformio, stiwdio neu 
brosiect byw. Mae’r uned wedi’i 
dylunio i gryfhau hyder y 
myfyriwr a’i helpu i 
ymgyfarwyddo â’r amrywiaeth o 
weithgareddau y mae eu 
hangen er mwyn datrys 
problem gynhyrchu benodedig 
yn effeithiol, a gallai hynny fod 
ar ffurf cysyniad, trefnu neu 
ddylunio cynhyrchiad. 
Dylid rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr 

fynegi, cofnodi a chyflwyno eu 
datrysiadau ar ffurfiau 
ysgrifenedig a gweledol. 

Gellid defnyddio grwpiau trafod, 
seminarau, gweithdai a 
darlithoedd i gefnogi’r dysgu ar 
gyfer yr uned hon.

Gellid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned drwy gyfrwng 
aseiniadau sy’n annog neu’n 
gofyn gweithio mewn tîm. Mae’n 
bwysig cydnabod bod gweithio 
mewn tîm yn arfer safonol 
mewn llawer o broffesiynau ym 
maes perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth.

Gellid cyflwyno’r dysgu drwy 
gyfrwng aseiniad allanol ‘byw’, 
sy’n annog myfyrwyr i ddeall 
cyfyngiadau masnachol a’r 
angen am fethodoleg gadarn.

Dylid annog myfyrwyr i 
archwilio’r cysylltiad rhwng eu 
dysgu eu hunain a gwaith 
artistiaid a pherfformwyr eraill.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 
    Archwilio a dehongli 

cerddoriaeth ac ysgrifennu 
caneuon  

  Clyweliadau ac ymarferion
   Llwyfannu, blaen tŷ a’r rhes  

 gefn
  Rheoli stiwdio 
 Grwpiau trafod i ddadansoddi  

 pa mor effeithiol yw gwahanol  
 ddatrysiadau amgen 
  Asesu cyd-fyfyrwyr a 

hunan-asesu.

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 dilysu’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr ac mae’n 
ddarostyngedig i broses sicrhau 
ansawdd allanol UAL Awarding 
Body.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: dyddiaduron myfyriol 
personol, cynlluniau, gwaith 
datblygu gweledol, delweddau, 
dyluniadau, cyfryngau, 
arteffactau, adroddiadau, 
ysgrifennu estynedig, llyfrau 
gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, sgriptiau, 
gwrthrychau wedi’u 
gwneuthurio neu maquettes, 
recordiadau digidol. Nid yw’r 
rhestr hon yn gynhwysfawr, 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  
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.

U
nedau a 

chynnw
ys 

dangosol

19



 

Lefel: 3 
ODA: 60      CAU: 90         Credydau: 9

Nod yr uned: Galluogi myfyrwyr i ddadansoddi’n 
feirniadol, integreiddio a chymhwyso’r wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddysgwyd yn yr unedau blaenorol ac i 
archwilio’r sgiliau a’r nodweddion penodol y mae eu 
hangen ar gyfer cynhyrchu a dylunio mewn cerddoriaeth.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1	 	Dadansoddi	gofynion	a	
pharamedrau	briff	
perfformio	mewn	
cerddoriaeth. 

1.2	 	Ymgymryd	â	
gweithgareddau	ymchwil	i	
gefnogi	datrysiadau	ar	
gyfer	briff	perfformio	
mewn	cerddoriaeth.

2.1	 	Dangos	y	gallu	i	gynllunio,	
trefnu	a	chyflwyno	
datrysiadau	ar	gyfer	
problem	perfformio	mewn	
cerddoriaeth. 

2.2	 	Defnyddio	sgiliau	
ymarferol,	dealltwriaeth	a	
dulliau	i	ddatrys	
problemau	perfformio	
mewn	cerddoriaeth. 

3.1	 	Gwerthuso	pa	mor	
effeithiol	yw	datrysiadau	
ar	gyfer	briff	perfformio	
cerddoriaeth.

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn: 

1.	 Gallu	dadansoddi	ac	 
	 ymchwilio	i	friff	perfformio	 
	 mewn	cerddoriaeth. 
 
 
 
 
 
 
 

2.	 	Gallu	defnyddio	
ymagwedd	integredig	ar	
gyfer	datrys	problemau	o	
ran	perfformio	mewn	
cerddoriaeth. 
 
 
 
 
 
 

3.	 Gallu	gwerthuso	 
	 datrysiadau	ar	gyfer	briff	 
	 perfformio	cerddoriaeth.

Uned 6
Perfformio 
cerddoriaeth mewn 
cyd-destun
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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 y myfyriwr i 
gyflawni’r meini prawf asesu. 

Caiff y ganolfan benderfynu ar 
hyd a chymhlethdod yr 
aseiniadau a’r gweithgareddau 
cynhyrchu a dylunio penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni.

Mae Uned 6 wedi’i dylunio i roi 
cyfle i fyfyrwyr integreiddio’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r 
ddealltwriaeth a ddysgwyd yn 
Unedau 1–4, ac i archwilio’r 
rhain drwy gyfrwng cyfres o 
aseiniadau mwy cymhleth a 
heriol ym maes cynhyrchu a 
dylunio.

Gellid cysylltu’r uned hon yn 
ffurfiol ag Uned 5 drwy aseiniad 
ar y cyd, ac mae wedi’i dylunio i 
roi corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyrwyr i 
ddatblygu dealltwriaeth o 
nodweddion unigryw 
gweithgareddau perfformio 
cerddoriaeth penodol, ar yr un 
pryd ag adnabod a deall y 
gwerthoedd cyffredin sy’n eu 
huno.

Gellid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned fel rhan o brosiect 
gofod perfformio, stiwdio neu 
brosiect byw. Mae’r uned wedi’i 
dylunio i gryfhau hyder y 
myfyriwr ac i’w helpu i 
ymgyfarwyddo â’r amrywiaeth o 
weithgareddau y mae eu 
hangen er mwyn datrys 
problem gynhyrchu benodedig 
yn effeithiol, problem a allai fod 
ar ffurf cysyniad, trefnu neu 
ddylunio cynhyrchiad. 

Dylid rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr 
fynegi, cofnodi a chyflwyno eu 
datrysiadau ar ffurfiau 
ysgrifenedig a llafar.

Gellid defnyddio grwpiau trafod, 
seminarau, gweithdai a 
darlithoedd i gefnogi’r dysgu ar 
gyfer yr uned hon.

Gellid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned drwy gyfrwng 
aseiniadau sy’n annog neu’n 
gofyn gweithio mewn tîm. Mae’n 
bwysig cydnabod bod gweithio 
mewn tîm yn arfer safonol 
mewn llawer o broffesiynau ym 
maes cerddoriaeth a 
pherfformio.

Gellid cyflwyno’r dysgu drwy 
gyfrwng aseiniad allanol ‘byw’ 
sy’n annog myfyrwyr i ddeall 
cyfyngiadau masnachol a’r 
angen am fethodoleg gadarn.

Dylid annog myfyrwyr i 
archwilio’r cysylltiad rhwng eu 
dysgu eu hunain a gwaith 
artistiaid a pherfformwyr eraill.

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys: 
  Archwilio a dehongli   

   cerddoriaeth a geiriau     
   caneuon
  Clyweliadau ac ymarferion
  Ystyr a chyfathrebu syniadau 
  Stiwdio, dylunio a      

   chyfarwyddo
  Llwyfannu, dylunio a      

   chyfarwyddo
  Yr hunan a’r berthynas â’r  

   gynulleidfa
  Grwpiau trafod i ddadansoddi  

   pa mor effeithiol yw gwahanol  
   ddatrysiadau amgen
  Asesu cyd-fyfyrwyr a  

   hunan-asesu.

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 dilysu’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr ac mae’n 
ddarostyngedig i broses sicrhau 
ansawdd allanol UAL Awarding 
Body.

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: dyddiaduron myfyriol 
personol, cynlluniau, gwaith 
datblygu gweledol, delweddau, 
dyluniadau, cyfryngau, 
arteffactau, adroddiadau, 
ysgrifennu estynedig, llyfrau 
gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, sgriptiau, 
gwrthrychau wedi’u 
gwneuthurio neu maquettes, 
recordiadau digidol. Nid yw’r 
rhestr hon yn gynhwysfawr, 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 
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: 3 
ODA: 60      CAU: 90         Credydau: 9

Nod yr uned: Rhoi cyfle i fyfyrwyr ddadansoddi’n 
feirniadol, integreiddio a chymhwyso’r wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddysgwyd yn yr unedau blaenorol, ac 
archwilio’r sgiliau a’r nodweddion penodol y mae eu 
hangen ar gyfer eu hymarfer personol eu hunain.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1	 	Dadansoddi	ei	gynnydd/
chynnydd	a’i	berfformiad/
pherfformiad	ei	hun	er	
mwyn	adnabod	cyfleoedd	
perthnasol	ar	gyfer	
astudio	yn	y	dyfodol. 

1.2	 	Dangos	sgiliau	a	
phrosesau	ymarferol	sy’n	
briodol	ar	gyfer	ei	

	 (d)datblygiad	personol. 

2.1	 	Cymhwyso	dealltwriaeth	
ymarferol,	ddamcaniaethol	
a	thechnegol	o	fewn	pwnc	
o’i	(d)dewis. 

2.2	 	Dangos	ymroddiad	a	
phroffesiynoldeb	o	fewn	
ymarfer	cyson	a	pharhaus. 

3.1	 	Cyflwyno	ei	hun	a’i	 
(g)waith	i	gynulleidfa	
benodedig.

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn:  

1.	 Gallu	nodi,	dewis	a		 	
	 defnyddio	sgiliau,		 	
	 technegau	a	phrosesau		
	 sy’n	briodol	ar	gyfer	y	lefel		
	 a’r	pwnc	presennol	ac	i		
	 lywio’i	(h)astudiaethau	yn		
	 y	dyfodol. 
 
 
 
 

2.	 	Deall	a	chymhwyso’r	prif	
elfennau,	gwybodaeth	a	
syniadau	i	gynnal	gwaith	
datblygu	creadigol	yn	ei	
bwnc/phwnc	dewisol.	 
 
 
 

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

Uned 7
Paratoi ar gyfer 
astudiaethau 
arbenigol mewn 
perfformio a 
chynhyrchu 
cerddoriaeth
U
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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 y myfyriwr 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 Uned 7 wedi’i dylunio i roi 
corff cydlynol o sgiliau a 
gwybodaeth a fydd yn galluogi 
myfyrwyr i ddatblygu eu 
dealltwriaeth o’r technegau a’r 
prosesau penodol y mae eu 
hangen i ategu amrywiaeth o 
weithgareddau ac elfennau a 
ddefnyddir mewn perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth.

Dylai’r uned hon roi’r sgiliau 
technegol, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a fydd yn sylfaen 
ac yn benodol i faes astudio 
dewisol y myfyriwr. Cydnabyddir 
bod y meysydd archwilio ac 
astudio potensial yn eang, ac 
mae’n bwysig felly sicrhau bod 
myfyrwyr yn cael y cyngor a’r 
arweiniad cywir i sicrhau eu bod 
yn cyrraedd y safonau priodol, a 
hynny mewn gweithgareddau 
ymarferol a damcaniaethol.

Gellid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon dros gyfnod 
parhaus drwy gyfrwng sesiynau 
stiwdio a gweithdy, gydag 
ymchwil ategol ac ymweliadau 
addysgol sydd wedi’u dylunio i 
gryfhau dealltwriaeth, sgiliau 
technegol, gallu a hyder 
myfyrwyr.
 

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

Mae’r uned wedi’i dylunio i roi 
profiad damcaniaethol, 
ymarferol a chorfforol i fyfyrwyr. 
Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn gofyn i’r myfyriwr 
nodi a deall amrywiaeth o 
brosesau a thechnegau ac i 
ddangos eu defnydd mewn 
ffordd fedrus briodol er mwyn 
sicrhau y cyfathrebir syniadau’n 
llwyddiannus.

Dylid annog myfyrwyr i 
archwilio’r cysylltiad rhwng eu 
profiadau eu hunain a gwaith 
artistiaid a pherfformwyr eraill.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 
  Gweithdai sy’n briodol ar 

   gyfer datblygu sgiliau unigol 
  Cynhesu, cyn-gynhyrchu,      

   technegau a phrosesau  
   ymarfer
  Ymarferion llais a  

   cherddoriaeth
  Llwyfannu, dylunio a  

   chyfarwyddo
  Archwilio a dehongli naratif
  Cyflwyniadau unigol a gwaith  

   grŵp
  Grwpiau trafod i ddadansoddi  

   effeithiolrwydd gwahanol  
   dechnegau
  Asesu cyd-fyfyrwyr a  

   hunan-asesu.

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 dilysu’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr ac mae’n 
ddarostyngedig i broses sicrhau 
ansawdd allanol UAL Awarding 
Body.

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

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr, 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 
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: 3 
ODA: 140    CAU: 360       Credydau: 36

Nod yr uned: Rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio’r sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth a ddatblygwyd yn yr unedau 
blaenorol i gyflawni prosiect ar y cyd. Bydd yr uned yn 
galluogi myfyrwyr i arwain eu dysgu eu hunain i raddau ac 
i gael gwell dealltwriaeth o’u nodau tymor hirach drwy eu 
dewis o weithgaredd i’w archwilio mewn mwy o fanylder.

Meini prawf asesu

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1	 	Dadansoddi	gofynion	a	
pharamedrau	prosiect	
perfformio	cerddoriaeth	ar	
y cyd. 

2.1		Adolygu	amrywiaeth	o		 	
	 ffynonellau	ymchwil	i		 	
	 gefnogi’r	gwaith	o		 	
	 gynhyrchu	prosiect		 	
	 perfformio. 
 
2.2	 Dehongli	ymchwil	i		 	
	 ddatblygu	syniadau	a		 	
	 chyfathrebu’n	effeithiol	â		
	 chynulleidfa.	 

3.1	 	Dangos	y	gallu	i	gyfrannu	
at	y	gwaith	o	gynllunio,	
trefnu	a	datblygu	
perfformiad	ar	y	cyd. 

3.2	 Cymhwyso	sgiliau		
	 ymarferol,	gwybodaeth	a		
	 dealltwriaeth	i	gyflawni			
	 prosiect	perfformio	ar	y		
	 cyd	o	fewn	amserlen	y			
	 cytunir	arni. 

4.1	 	Gwerthuso	prosiect	
perfformio	ar	y	cyd	yn	
feirniadol	yn	erbyn	y	
gofynion	a’r	paramedrau	y	
cytunir	arnynt.

Canlyniadau dysgu

Bydd y myfyriwr yn: 

1.	 	Deall	gofynion	prosiect	
perfformio	cerddoriaeth	ar	
y cyd. 
 

2.	 	Deall	rolau	a	
chyfrifoldebau	mewn	
gweithgaredd	ar	y	cyd. 
 
 
 
 
 
 
 

3.	 	Gallu	defnyddio	sgiliau,	
gwybodaeth	a	
dealltwriaeth	wrth	
gyflawni	prosiect	
perfformio	ar	y	cyd. 
 
 
 
 
 
    

4.	 	Gallu	gwerthuso’i	
gyfraniad/chyfraniad	ei	
hun	a	chyfraniad	eraill	at	
brosiect	perfformio	ar	y	
cyd.

Uned 8

Prosiect perfformio 
cerddoriaeth ar y cyd
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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 y myfyriwr 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 Uned 8 wedi’i dylunio i roi 
cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio’r 
sgiliau a’r wybodaeth a 
ddatblygwyd yn yr unedau 
blaenorol, a bydd yn eu galluogi 
i ddangos eu dealltwriaeth o’r 
amrywiaeth o weithgareddau, 
sgiliau personol ac elfennau a 
ddefnyddir wrth berfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth, drwy 
gyfrwng y broses o gydweithio 
ar brosiect perfformio. Dylid 
strwythuro’r dysgu ar gyfer yr 
uned hon er mwyn rhoi cyfle i 
fyfyrwyr gymryd yr awenau eu 
hunain i raddau wrth ddatblygu 
eu syniadau o fewn cyfyngiadau 
penodedig.

Bydd yn bwysig i ganolfannau 
ddarparu strwythur sy’n ddigon 
cefnogol ac sydd hefyd yn 
annog uchelgais a 
mentergarwch myfyrwyr. Bydd 
arferion da yn sicrhau y caiff 
myfyrwyr gyfle i drafod eu 
bwriadau a’u cyfraniadau 
arfaethedig gyda’u cyd-fyfyrwyr 
a’r staff cyflwyno, cyn ymrwymo 
i gynnig prosiect cydlynol. 
Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn 
deall gwerth cyfathrebu, a 
hynny gyda’u cyd-fyfyrwyr a 
chyda staff proffesiynol wrth 
ddadansoddi a gwerthuso’u 

syniadau a’u huchelgeisiau. 
Dylid annog myfyrwyr i ddeall y 
bydd angen iddynt fod yn 
realistig o ran nodau 
cyraeddadwy, adnoddau 
materol a rheoli amser. Y 
ganolfan ddylai bennu fformat y 
prosiect a’r cynnig.

Bydd angen gallu gweld 
cyfrifoldebau a chyfraniadau 
unigolion i’r prosiect yn glir. 
Mae’r uned yn gyfle 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.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
amgylchedd stiwdio neu 
weithdai a gellid ei hategu gan 
ymweliadau addysgol, 
seminarau a thrafodaethau 
grŵp. Dylid dylunio 
gweithgareddau dysgu i 
ddatblygu galluoedd myfyrwyr i 
gymryd cyfrifoldeb dros 
gyfeiriad a thros drefnu eu 
dysgu eu hunain. Dylid annog 
myfyrwyr i feithrin agwedd 
fyfyriol a gwerthusol ar bob cam 
yn y prosiect ac i ddangos eu 
bod yn gallu cyfathrebu a 
chydweithio gyda’u cyd-
fyfyrwyr a staff proffesiynol.

Dylid annog myfyrwyr i 
archwilio’r cysylltiad rhwng eu 
profiadau eu hunain a gwaith 
artistiaid a pherfformwyr eraill.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 
  Gweithgareddau blaen tŷ 
  Gweithgareddau stiwdio a  

   rheoli

  Cyfarfodydd cynhyrchu
  Llwyfannu, dylunio a  

   chyfarwyddo
  Rheoli a threfnu llwyfan
  Cynhesu ac ymarferion 
  Gwaith perfformio ensemble
  Cyflwyniadau personol a  

   gwaith grŵp
  Grwpiau trafod i ddadansoddi,  

   ystyried a chadarnhau  
   syniadau
  Asesu cyd-fyfyrwyr a  

   hunan-asesu.

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 ac yn 
allanol drwy gyfrwng portffolios 
tystiolaeth myfyrwyr 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, portffolios ymchwil, 
recordiadau digidol a 
datganiadau tystion ar 
berfformiadau. Nid yw’r rhestr 
hon yn gynhwysfawr, 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 
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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ys 

dangosol

25



  

26



 
  

 
 

Lefel 3   
Diploma Estynedig 

Unedau a chynnwys 
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Lefel: 3 
ODA: 90    CAU: 140        Credydau: 14

Nod yr uned: Rhoi cyfle i fyfyrwyr gynnal dialog mwy 
ffurfiol o groesholi personol a diagnosis, sydd wedi’i 
ddylunio i ganfod cryfderau, brwdfrydedd ac uchelgeisiau 
o fewn llwybr penodol, ac i ddatblygu’r sgiliau artistig, 
proffesiynol a galwedigaethol y mae eu hangen ar gyfer 
dilyniant o fewn eu disgyblaeth ddewisol.

Canlyniadau dysgu

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

1.	 	Gallu	adnabod,	dewis	a	
defnyddio	technegau	a	
sgiliau	priodol	ar	gyfer	
disgyblaeth	benodedig.	 
 
 
 

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

3.	 	Gallu	cyflwyno’i	hun	a’i	 
(g)waith	ei	hun. 
 
 

4.	 	Gallu	defnyddio	gwaith	
gwerthuso	i	gefnogi	
gweithgareddau	
perfformio	a	chynhyrchu	
cerddoriaeth.

Meini prawf asesu

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

1.1	 	Adnabod	a	dewis	
technegau	priodol	i	
ddatblygu	syniadau. 

1.2	 	Dangos	dealltwriaeth	
ymarferol,	dechnegol	a	
damcaniaethol. 

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

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

3.1	 Paratoi	a	chyflwyno’i	hun		
	 a’i	(g)waith	ei	hun	yn		 	
	 effeithiol	ar	gyfer		 	
	 cynulleidfa	benodedig.	 

4.1	 	Defnyddio	cyngor	ac	
arweiniad	i	wella	ei	 
(d)dysgu	ei	hun. 

4.2	 	Gwerthuso	a	myfyrio	ar	ei	
gynnydd/chynnydd	a’i	
berfformiad/pherfformiad	
ei	hun	yn	feirniadol.

Uned 9

Datblygu sgiliau 
perfformio a 
chynhyrchu 
cerddoriaeth

U
nedau a 

chynnw
ys 
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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 y myfyriwr 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 Uned 9 wedi’i dylunio i 
ddatblygu dealltwriaeth 
myfyrwyr ymhellach o’r sgiliau 
artistig, proffesiynol a 
galwedigaethol penodol sydd 
eu hangen ar gyfer dilyniant o 
fewn disgyblaeth o’u dewis. 
Mae’r uned yn rhoi cyfle iddynt 
archwilio eu cryfderau a’u 
galluoedd eu hunain, mewn 
ffordd feirniadol, mewn 
perthynas ag amrywiaeth o 
weithgareddau perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth, ac i 
ddiffinio’u huchelgeisiau sy’n 
dod i’r amlwg a’u nodau tymor 
hwy, naill ai o fewn cyflogaeth 
neu Addysg Uwch.

Bwriedir y dylid cyflwyno’r 
dysgu ar gyfer yr uned hon 
drwy gyfrwng amrywiaeth o 
aseiniadau ymchwilio sydd 
wedi’u strwythuro’n briodol a’u 
hategu gan weithdai rheolaidd 
sydd wedi’u dylunio i feithrin 
gwybodaeth a sgiliau myfyrwyr 
yn eu maes dewisol ac i wella 
gwybodaeth y myfyrwyr o’u 

hunain mewn perthynas â 
gweithgareddau perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth 
penodedig.
 
Dylid annog myfyrwyr i 
archwilio’r cysylltiad rhwng eu 
profiadau eu hunain a gwaith 
artistiaid eraill ac i ddeall y 
cyd-destun ehangach y mae’r 
perfformiadau a’r cynyrchiadau 
cerddoriaeth wedi’u lleoli o’u 
mewn.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:
  Gweithdai technegol sy’n  

   benodol i ddilyniant bwriedig y  
   myfyriwr 
  Cynhesu a thechnegau a  

   phrosesau ymarfer 
  Ymarferion cerddoriaeth
  Archwilio a dehongli caneuon  

   a cherddoriaeth 
  Ymweliadau addysgol
  Llwyfan, dylunio a  

   chyfarwyddo
  Cyflwyniadau unigol a gwaith  

   grŵp
  Grwpiau trafod i ddadansoddi  

   pa mor effeithiol yw gwahanol  
   dechnegau
  Asesu cyd-fyfyrwyr a  

   hunan-asesu.

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 dilysu’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr ac mae’n 
ddarostyngedig i broses sicrhau 
ansawdd allanol UAL Awarding 
Body.

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

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr, 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 
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: 3 
ODA: 90    CAU: 140        Credydau: 14

Nod yr uned: Galluogi myfyrwyr i ddeall amrywiaeth o 
bersbectifau ac ymagweddau beirniadol a chyd-destunol 
sy’n dylanwadu ar berfformio a chynhyrchu cerddoriaeth. 
Bydd myfyrwyr yn dangos eu dealltwriaeth drwy gyfrwng 
prosiect ymchwil personol mewn maes o ddiddordeb, a 
fydd yn eu paratoi ar gyfer cyfeiriad eu prosiect terfynol.

Canlyniadau dysgu

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

1.	 	Deall	egwyddorion	ac	
arferion	disgyblaeth	o’i	 
(d)dewis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

1.1	 	Disgrifio	amrywiaeth	o	
bersbectifau	cyd- 
destunol,	mewn	ffordd	
feirniadol,	sy’n	effeithio	ar	
ddisgyblaeth	o’i	(d)dewis	
ym	maes	perfformio	a	
chynhyrchu	cerddoriaeth.	 

1.2	 	Cymhwyso	gwybodaeth	a	
dealltwriaeth	o	
bersbectifau	beirniadol	i	
lywio’i	(h)ymarfer	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	i	lywio	
syniadau. 

3.1	 	Defnyddio	confensiynau	
academaidd	wrth	gynhyrchu	
a	chyflwyno	syniadau. 

3.2	 	Cyfathrebu	syniadau’n	
effeithiol	mewn	fformatau	
priodol.

Uned 10

Archwilio astudiaethau 
arbenigol ym 
maes perfformio 
a chynhyrchu 
cerddoriaeth
U
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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 y myfyriwr 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 Uned 10 wedi’i dylunio i roi 
cyfle i fyfyrwyr fod â mwy o 
reolaeth dros eu dysgu eu 
hunain drwy ymchwilio’n 
annibynnol a chyflwyno 
archwiliad i faes o ddiddordeb 
personol ym maes perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth. 
Bwriedir y dylai’r astudiaeth 
archwiliol bersonol fod yn 
rhagarweiniad i’r prosiect 
estynedig terfynol, a gellid ei 
defnyddio i ddylanwadu ar 
gyfeiriad a phenderfyniadau ar 
gyfer cynnig prosiect terfynol y 
myfyriwr, ac i lywio hynny.

Bydd yr uned yn gofyn i 
fyfyrwyr nodi a deall 
egwyddorion ac arferion eu 
pwnc dewisol a dangos eu 
casgliadau mewn ffordd fedrus 
briodol gan ddefnyddio’r 
confensiynau academaidd cywir 
i sicrhau y caiff syniadau eu 
cyfathrebu’n llwyddiannus.
 
Dylid annog myfyrwyr i 
archwilio’r cysylltiad rhwng eu 
profiadau eu hunain a gwaith 
artistiaid a pherfformwyr eraill.
Gallai amrywiaeth o 

weithgareddau gynnwys: 
  Archwiliadau i artistiaid a  

   pherfformwyr eraill
  Cyd-destunau cymdeithasol,  

   gwleidyddol, amgylcheddol a  
   moesegol
  Cynhyrchu cyfansoddiadau  

   neu ganeuon newydd 
  Archwiliadau i ddylanwadau  

   hanesyddol a chyfoes ym  
   maes perfformio a chynhyrchu  
   cerddoriaeth
  Ymchwil llyfrgell ac archifau
  Defnyddio arfau cyfathrebu  

   traddodiadol, cyfryngau  
   newydd ac aml-sianel
  Archwiliad i berfformiadau a  

   thechnegau cynhyrchu byw a  
   stiwdio 
  Confensiynau academaidd,  

   system gyfeirio Harvard a  
   dyfynnu
  Cymryd nodiadau
  Ysgrifennu traethodau
  Beirniadu a dadansoddi
  Trafodaethau a chyflwyniadau  

   grŵp.

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 dilysu’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr ac mae’n 
ddarostyngedig i broses sicrhau 
ansawdd allanol UAL Awarding 
Body.

Disgwylir y dylai myfyrwyr 
gynhyrchu darn o ysgrifennu 
estynedig sy’n 1,500 o eiriau 
neu fwy.

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

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr, 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 
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: 3 
ODA: 90    CAU: 130       Credydau: 13

Nod yr uned: Galluogi myfyrwyr, drwy broses o ymchwilio, 
dialog, myfyrio a gwerthuso, i bennu a pharatoi ar gyfer 
llwybrau dilyniant penodol mewn Addysg Uwch neu 
gyflogaeth sy’n briodol o ran eu huchelgeisiau. Bydd yr 
uned yn galluogi myfyrwyr i ddangos y sgiliau ymarferol, 
deallusol a chyfathrebu sydd eu hangen ar gyfer dilyniant.

Canlyniadau dysgu

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

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

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

3.	 	Gallu	defnyddio	sgiliau	a	
gwybodaeth	cyflwyno	i	
wneud	ceisiadau	ar	gyfer	
astudio	neu	waith	yn	y	
dyfodol.

Meini prawf asesu

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

1.1	 	Gwerthuso	ei	gryfderau/	
chryfderau	ei	hun	yn	feirn- 
iadol	ynghyd	â’i 
(h)uchelgeisiau	i	gefnogi	ei	
(d)datblygiad	ei	hun	ac	i	
gyrraedd	nodau	penod-
edig.

 
1.2	 	Defnyddio	gwybodaeth	a	

dealltwriaeth	o	lwybrau	
dilyniant	i	wneud	
ceisiadau	i	addysg	ym	
maes	perfformio	
cerddoriaeth	neu	
gyflogaeth	gysylltiedig. 

2.1	 	Gwerthuso	sianeli	
cyfathrebu	yn	feirniadol	a	
ddefnyddir	i	hybu	dilyniant	
ym	maes	perfformio	
cerddoriaeth. 

2.2	 	Defnyddio	dealltwriaeth	
o’r	sgiliau	a’r	wybodaeth	
cyfathrebu	y	mae	eu	
hangen	i	gefnogi	ei	nodau	
dilyniant	ei	hun	ym	maes	
perfformio	cerddoriaeth. 

3.1	 Dangos	y	sgiliau	a’r		 	
	 wybodaeth	cyflwyno	y			
	 mae	eu	hangen	i	wneud		
	 ceisiadau	i	lwybrau		 	
	 dilyniant	ym	maes		 	
	 perfformio	cerddoriaeth.

Uned 11

Paratoi ar gyfer 
dilyniant mewn 
perfformio a 
chynhyrchu 
cerddoriaeth

U
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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 y myfyriwr 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 Uned 11 wedi’i dylunio i 
ddatblygu dealltwriaeth 
myfyrwyr o’r amrywiaeth o 
gyfleoedd mewn addysg a gyrfa 
ym maes perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth. Dylid 
defnyddio’r uned i annog 
datblygu amrywiaeth o sgiliau 
cyfathrebu a chyflwyno effeithiol 
sy’n briodol ar gyfer cyfleoedd 
dilyniant.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithgareddau 
ymchwil ac archwilio sydd 
wedi’u strwythuro mewn ffordd 
briodol, a hynny wedi’i gyfuno â 
chyfleoedd i fyfyrwyr archwilio a 
datblygu amrywiaeth o arfau 
cyfathrebu a chyflwyno sy’n 
briodol ar gyfer prosesau 
ymgeisio, clyweled a chyfweld. 
Gallai’r uned gynnwys cyfnod o 
leoliad gwaith i roi profiad 
perthnasol i’r myfyrwyr hynny 
sydd am symud ymlaen yn 
uniongyrchol i gyflogaeth.

Dylai’r amrywiaeth o 
weithgareddau hwyluso 
dealltwriaeth myfyrwyr o’r 
amrywiaeth o gyfleoedd 
dilyniant sydd ar gael mewn 

addysg a chyflogaeth ym maes 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth, ac o sut i drefnu a 
chyflwyno’u hunain a’u gwaith i 
sicrhau eu bod yn cyfathrebu’n 
glir â chynulleidfa benodedig.

Gallai ystod o weithgareddau 
gynnwys: 
  Cyfleoedd am brofiad gwaith  

   o fewn amgylchedd  
   perfformio a chynhyrchu  
   cerddoriaeth
  Ysgrifennu CV a cheisiadau
  Seminarau ar  

   entrepreneuriaeth a hunan- 
   hyrwyddo
  Ymchwil i asiantau,  

   asiantaethau a chyfleoedd  
   castio
  Clyweliadau a chyfweliadau  

   ffug
  Datblygu portffolio a  

   cheisiadau i Addysg Uwch
  Ymchwil i gyllido drwy  

   fenthyciadau, nawdd a  
   bwrsariaethau 
  Cyflwyniadau unigol a gwaith  

   grŵp
  Grwpiau trafod i ddadansoddi  

   effeithiolrwydd gwahanol  
   dechnegau
  Asesu cyd-fyfyrwyr a  

   hunan-asesu.

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 dilysu’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr ac mae’n 
ddarostyngedig i broses sicrhau 
ansawdd allanol UAL Awarding 
Body.

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

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr, 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
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: 3 
ODA: 90    CAU: 130       Credydau: 13

Nod yr uned: Rhoi cyfle i fyfyrwyr fyfyrio ar eu cynnydd 
a’u cyflawniad personol drwy’r unedau blaenorol, i’w 
hadolygu a’u crynhoi, ac i gyflwyno rhesymau dros eu 
dewis disgyblaeth a chyd-destun eu prosiect terfynol. 
Bydd yr uned yn gofyn i fyfyrwyr fynegi’r sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth a ddysgwyd drwy gydol y 
cwrs a chyflwyno syniadau ar gyfer datblygu prosiect 
estynedig a ddyfeisiwyd, a gynlluniwyd, a wireddwyd ac a 
werthuswyd ganddynt eu hunain.

Canlyniadau dysgu

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

1.	 	Meddu	ar	ymwybyddiaeth	
feirniadol	a	chyd-destunol	
o	wahanol	bersbectifau	ac	
ymagweddau	sy’n	llywio’i	
gynnydd/chynnydd	ei	hun. 
 
 
 
 
 

2.	 	Gallu	ymchwilio,	
dadansoddi	a	gwerthuso	
gwybodaeth	a	syniadau	
perthnasol	er	mwyn	
datblygu	datrysiadau	
creadigol. 
 
 
 
 
 
 

Meini prawf asesu

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

1.1	 	Adolygu	yn	feirniadol	ei	 
(h)ymarfer	a’i	(d)dilyniant	ei	
hun. 

1.2	 	Egluro	cysyniad	a	nodau	
prosiect	personol	a’r	
cyd-destun	beirniadol	a	
chyd-destunol	y	mae	ei	 
(h)ymarfer	ei	hun	wedi’i	
leoli	o’i	fewn. 

2.1	 	Cymharu	yn	feirniadol	
amrywiaeth	o	ffynonellau	
ymchwil	cynradd	ac	
eilaidd	sy’n	llywio	
syniadau	a	chysyniadau	ar	
gyfer	cynnig	am	brosiect	
creadigol. 

2.2	 	Defnyddio	confensiynau	
academaidd	i	gyfeirio	at	
ffynonellau	ymchwil.

Uned 12

Cynnig prosiect
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Meini prawf asesu

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

5.1	 	Adolygu	amrywiaeth	o	
dechnegau	a	phrosesau	a	
ddefnyddir	wrth	wireddu	
syniadau. 

5.2	 	Cynnig	ymagweddau	a	
strategaethau	ar	gyfer	
datblygu	prosiect	
personol. 

6.1	 Disgrifio	ymagweddau	a		
	 strategaethau	ar	gyfer			
	 gwerthuso	er	mwyn	llywio		
	 a	datblygu	syniadau	a’u		
	 symud	ymlaen.	 	
    

7.1	 	Cyfathrebu	a	mynegi	
syniadau	a	chysyniadau	
creadigol	ar	gyfer	cynnig	
am	brosiect	personol. 

7.2	 	Cyflwyno	syniadau	a	
chysyniadau	mewn	
amrywiaeth	o	fformatau	
priodol.	

Canlyniadau dysgu

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

5.	 	Deall,	addasu	a	defnyddio	
dulliau	a	sgiliau	ymarferol	
priodol	mewn	ffordd	
ddiogel	ar	gyfer	cynhyrchu	
creadigol. 
 
 
 
 

6.	 	Gallu	defnyddio	sgiliau	
gwerthuso	a	myfyrio	er	
mwyn	cymryd	cyfrifoldeb	
dros	ei	(d)dysgu	ei	hun.	
    
 

7.	 	Gallu	cyflwyno’i	hun	a’i	 
(g)waith	i	gynulleidfaoedd	
priodol.

Canlyniadau dysgu

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

3.	 	Gallu	datrys	problemau	
cymhleth	drwy	gymhwyso	
dealltwriaeth	ymarferol,	
ddamcaniaethol	a	
thechnegol. 
 
 
 
 
 
 

4.	 	Gallu	cyflwyno	cynllun	
realistig	ar	gyfer	gwireddu	
a	chyflawni	prosiect	
personol.

Meini prawf asesu

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

3.1	 	Cymhwyso	gwybodaeth	a	
dealltwriaeth	er	mwyn	
rhag-weld	problemau	
posibl. 

3.2	 	Cymharu	yn	feirniadol	
amrywiaeth	o	
ymagweddau	ymarferol	a	
damcaniaethol	a	
ddefnyddir	i	ddatrys	
problemau. 

4.1	 Cynnig	amserlen	realistig		
	 ar	gyfer	cyflawni	prosiect		
	 personol. 

4.2	 	Amcangyfrif	yr	adnoddau	
y	mae	eu	hangen	ar	gyfer	
cyflawni	prosiect	personol	
yn	llwyddiannus. 
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Uned 12

Cynnig prosiect

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’n bwysig nodi bod Unedau 
12 a 13 gyda’i gilydd yn 
cwmpasu’r gweithgareddau 
dysgu ac asesu crynodol ar 
gyfer y prosiect terfynol. 
Disgwylir felly y bydd 
canolfannau’n cyflwyno’r dysgu 
ar gyfer yr unedau hyn gyda’i 
gilydd. Bydd y dystiolaeth asesu 
a gyflwyna’r myfyriwr yn pennu’r 
radd a gyflawnir.

Dylai canolfannau sy’n 
cyflwyno’r cymhwyster gefnogi 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r dysgu sydd 
ei angen ar y myfyriwr i 
gyflawni’r meini prawf asesu. 
Dylai canolfannau sicrhau bod 
cynigion prosiect ymgeiswyr 
unigol yn darparu’r dysgu y mae 
ei angen i allu cyflawni ar y lefel 
uchaf bosibl.

Mae Uned 12 yn ceisio rhoi 
cyfle i fyfyrwyr gymryd 
sylweddol fwy o gyfrifoldeb 
dros eu dysgu eu hunain drwy 
symbylu, ymchwilio, gweithredu 
a gwerthuso cynnig prosiect o 
fewn cyd-destun proffesiynol 
o’u dewis. Mae gofyn i fyfyrwyr 
gymryd yr awenau eu hunain i’r 
graddau hyn yn adlewyrchu’r 
model addysgol sy’n gyffredin o 
fewn AU ac yn eu paratoi ar 
gyfer cyflogaeth.

Caiff y dewis pwnc arfaethedig, 
yr ymchwil canlynol a’r holl 
weithgarwch cysylltiedig i 
gefnogi’r prosiect eu diffinio gan 
y myfyriwr, neu grŵp o fyfyrwyr, 
mewn ymgynghoriad â 
thiwtoriaid. Dylid rhoi 
cefnogaeth drwy gyfrwng 
sesiynau tiwtora neu seminarau 
arferol.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio a gwerthuso 
amrywiaeth o weithgareddau a 
phrosesau, ac i archwilio’r 
cysylltiad rhwng eu profiadau eu 
hunain a gwaith artistiaid a 
pherfformwyr eraill.

Dylai myfyrwyr ddeall:
  Amrywiaeth o bersbectifau ac  

   ymagweddau beirniadol a  
   chyd-destunol y gellir eu  
   defnyddio yn y gwaith o  
   ddatblygu cynnig am brosiect
  Yr angen am ymchwil sy’n  

   berthnasol ac sydd o hyd a  
   lled priodol i gefnogi’r gwaith  
   o ddatblygu a gwireddu’r  
   prosiect
  Sut i ddadansoddi a  

   gwerthuso tystiolaeth ymchwil  
   i lywio a chefnogi syniadau
  Sut i integreiddio dealltwriaeth  

   ymarferol, ddamcaniaethol a  
   thechnegol i wireddu’r  
   prosiect
  Sut i gadw a defnyddio  

   cofnodion o waith dadansoddi  
   a gwerthuso beirniadol o’r  
   prosesau gwaith a arweiniodd  
   at wireddu’r prosiect
  Sut i fynegi dadansoddiad a  

   gwerthusiad o’r prosesau  
   gwaith, ar ffurf briodol, er  
   mwyn llywio’r gwaith o  
   wireddu’r prosiect
  Sut i ddefnyddio ffurfiau a  

   thechnegau priodol i  
   gyflwyno’u hunain a’u gwaith i  
   gynulleidfa.
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Bydd angen i bob myfyriwr 
ystyried sut bydd yn cydbwyso 
uchelgais, amser ac adnoddau 
wrth wireddu’r prosiect. Yn 
achos prosiectau ar y cyd, bydd 
angen i fyfyrwyr reoli eu hunain, 
ond bydd ganddynt hefyd yr her 
ychwanegol o sicrhau bod 
partneriaid sy’n cyfrannu yn 
cyflawni eu cyfrifoldebau at 
safon briodol o fewn yr 
amserlen y cytunwyd arni.

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 ei hasesu’n fewnol 
a’i safoni’n fewnol ac yn allanol 
drwy gyfrwng portffolios 
tystiolaeth myfyrwyr yn erbyn y 
canlyniadau dysgu a’r meini 
prawf asesu a graddio.

Gellir rhoi gradd Methu, 
Llwyddo, Teilyngdod neu 
Anrhydedd ar gyfer yr uned, ac 
mae’n cyfrannu 40% o’r radd 
gyffredinol ar gyfer y Diploma 
Estynedig. Caiff myfyriwr sy’n 
cyflwyno tystiolaeth sy’n methu 
â bodloni’r meini prawf ei 
gyfeirio/chyfeirio.

Mae’r uned hon yn gofyn i 
fyfyrwyr gyflwyno’u syniadau 
mewn cynnig prosiect 
ysgrifenedig o ddim mwy nag 
800 o eiriau. Bydd gofyn iddynt 
hefyd gyflwyno’u gwaith i 
gynulleidfa, gan roi amlinelliad 
clir o’r cyd-destun, y cynllun 
arfaethedig a’r hyn a fwriedir ar 
gyfer y prosiect. Bydd 
cyfyngiad amser i’r 
cyflwyniadau a chânt eu dilysu 
gan dystion.

Dylai’r cais gynnwys y canlynol:
  Adolygiad o gynnydd a  

   chyflawniad y myfyriwr hyd  
   yma
  Cysyniad a rhesymwaith y  

   prosiect
  Sut caiff y prosiect ei 

   werthuso a’i adolygu

Yn ogystal, dylai myfyrwyr 
ddarparu:
  Dalen flaen a theitl prosiect
  Cynllun gweithredu ac  

   amserlen
  Llyfryddiaeth yn rhoi manylion  

   yr holl ffynonellau ymchwil
  Recordiad sain neu lun o’u  

   cyflwyniad 
  PDF o’u cyflwyniad.

Mae arweiniad pellach ar asesu 
i’w weld yn yr adrannau 
arweiniad i fyfyrwyr a meini 
prawf graddio yn y fanyleb hon.

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.
 

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios 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: 3 
ODA: 180    CAU: 450       Credydau: 45

Nod yr uned: Rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â 
gweithgaredd estynedig sy’n gysylltiedig â’r ddisgyblaeth 
a ddewiswyd ganddynt. Bydd yr uned yn galluogi 
myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu drwy 
ymateb mewn ffordd gadarnhaol i’r cyfleoedd cynyddol a 
gânt i fynegi eu hunain a bod yn greadigol, ac i ddangos 
eu cyflawniad drwy wireddu prosiect, sy’n integreiddio’r 
sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a ddysgwyd drwy 
gydol y cwrs.

Uned 13

Prosiect estynedig 
mewn perfformio 
a chynhyrchu 
cerddoriaeth

Canlyniadau dysgu

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

1.	 	Gallu	symbylu	a	datblygu	
prosiect	perfformio	a	
chynhyrchu	cerddoriaeth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.	 	Gallu	defnyddio	gwaith	
ymchwil,	dadansoddi	a	
gwerthuso	i	ddatblygu	
datrysiadau	ar	gyfer	
prosiect	perfformio	a	
chynhyrchu	cerddoriaeth. 
 
 
 

Meini prawf asesu

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

1.1	 	Defnyddio	persbectifau	
beirniadol	a	chyd-destunol	
i	symbylu	prosiect	
perfformio	a	chynhyrchu	
cerddoriaeth. 

1.2	 	Defnyddio	gwaith	
dadansoddi	a	gwerthuso	i	
egluro	a	datblygu	
syniadau	ar	gyfer	cynnig	
prosiect	perfformio	a	
chynhyrchu	cerddoriaeth.

2.1	 	Defnyddio	ymchwil	i	
gefnogi’r	gwaith	o	
ddatblygu	prosiect	
perfformio	a	chynhyrchu	
cerddoriaeth. 

2.2	 	Defnyddio	sgiliau	
dadansoddi	a	gwerthuso	i	
ddatblygu	datrysiadau	
creadigol	i	wireddu	
prosiect	perfformio	a	
chynhyrchu	cerddoriaeth.
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Canlyniadau dysgu

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

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

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

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

Canlyniadau dysgu

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

6.	 	Gallu	defnyddio	sgiliau	
gwerthuso	a	myfyrio	wrth	
gynhyrchu	prosiect	
perfformio	a	chynhyrchu	
cerddoriaeth. 
 
 
    
 
 
 
 

7.	 	Gallu	cyflwyno	prosiect	
perfformio	a	chynhyrchu	
cerddoriaeth.

Meini prawf asesu

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

3.1	 	Datrys	problemau	
ymarferol	a	thechnegol	o	
fewn	prosiect	perfformio	a	
chynhyrchu	cerddoriaeth. 

3.2	 	Datrys	problemau	
damcaniaethol	o	fewn	
prosiect	perfformio	a	
chynhyrchu	cerddoriaeth. 

4.1	 	Dangos	y	gallu	i	gynllunio,	
trefnu	a	chynhyrchu	
prosiect	perfformio	a	
chynhyrchu	cerddoriaeth	
o	fewn	amserlen	y	cytunir	
arni. 

5.1	 	Dangos	tystiolaeth	o	
archwilio,	addasu	a	
defnyddio	dulliau	a	sgiliau	
ymarferol	wrth	wireddu	
prosiect	perfformio	a	
chynhyrchu	cerddoriaeth.

Meini prawf asesu

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

6.1	 	Cadw	cofnodion	
gwerthusol	a	myfyriol	o’r	
gwaith	o	ddatblygu	a	
chynhyrchu	prosiect	
perfformio	a	chynhyrchu	
cerddoriaeth. 

6.2	 	Defnyddio	sgiliau	
gwerthuso	a	myfyrio	i	
wneud	penderfyniadau	ar	
gyfer	prosiect	perfformio	a	
chynhyrchu	cerddoriaeth. 

7.1	 	Archwilio	strategaethau	ar	
gyfer	cyflwyno	prosiect	
perfformio	a	chynhyrchu	
cerddoriaeth. 

7.2	 Cyflwyno	prosiect		 	
	 perfformio	a	chynhyrchu		
	 cerddoriaeth	i	gynulleidfa		
	 benodedig.
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Uned 13

Prosiect estynedig 
mewn perfformio 
a chynhyrchu 
cerddoriaeth

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’n bwysig nodi bod Unedau 
13 a 12 gyda’i gilydd yn 
cwmpasu’r gweithgareddau 
dysgu ac asesu ar gyfer y 
prosiect terfynol. Disgwylir y 
bydd canolfannau’n cyflwyno’r 
dysgu ar gyfer yr unedau hyn 
gyda’i gilydd. Bydd y dystiolaeth 
asesu a gyflwyna’r myfyriwr yn 
pennu’r radd a gyflawnir.

Dylai canolfannau sy’n 
cyflwyno’r cymhwyster gefnogi 
gweithgareddau ac aseiniadau 
a fydd yn darparu’r dysgu sydd 
ei angen ar y myfyriwr i 
gyflawni’r meini prawf asesu. 
Dylai canolfannau sicrhau bod 
cynigion prosiect ymgeiswyr 
unigol yn rhoi digon o gyfle i’r 
ymgeisydd allu cyflawni ar y 
lefel uchaf bosibl.

Mae’r uned yn ceisio rhoi cyfle i 
fyfyrwyr reoli eu dysgu eu 
hunain drwy symbylu, 
ymchwilio, gweithredu a 
gwerthuso prosiect yn 
annibynnol o fewn cyd-destun 
proffesiynol o’u dewis. Mae 
gofyn i fyfyrwyr gymryd yr 
awenau eu hunain i’r graddau 
hyn yn adlewyrchu’r model 
addysgol sy’n gyffredin o fewn 
AU ac yn eu paratoi ar gyfer 
cyflogaeth.
 

Caiff y dewis pwnc arfaethedig, 
yr ymchwil canlynol a’r holl 
weithgarwch cysylltiedig eu 
diffinio gan y myfyriwr, neu 
grŵp o fyfyrwyr, mewn 
ymgynghoriad â thiwtoriaid. 
Dylid rhoi cefnogaeth drwy 
gyfrwng sesiynau tiwtora neu 
seminarau arferol.

Dylai myfyrwyr ddeall:
  Amrywiaeth o bersbectifau ac  

   ymagweddau beirniadol a  
   chyd-destunol y gellir eu  
   defnyddio yn y gwaith o  
   ddatblygu cynnig am brosiect
  Yr angen am ymchwil sy’n  

   berthnasol ac sydd o hyd a  
   lled priodol i gefnogi’r gwaith  
   o ddatblygu a gwireddu’r  
   prosiect
  Sut i ddadansoddi a  

   gwerthuso tystiolaeth ymchwil  
   i lywio a chefnogi syniadau
  Sut i integreiddio dealltwriaeth  

   ymarferol, ddamcaniaethol a 
   thechnegol i wireddu’r  
   prosiect
  Sut i gadw a defnyddio  

   cofnodion o waith dadansoddi  
   a gwerthuso beirniadol o’r  
   prosesau gwaith a arweiniodd  
   at wireddu’r prosiect
  Sut i fynegi dadansoddiad a  

   gwerthusiad o’r prosesau  
   gwaith, ar ffurf briodol, sydd  
   wedi arwain at wireddu’r  
   prosiect
  Sut i ddefnyddio ffurfiau a  

   thechnegau priodol i  
   gyflwyno’u hunain a’u gwaith i  
   gynulleidfa.
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Bydd angen i bob myfyriwr 
ystyried sut bydd yn cydbwyso 
uchelgais, amser ac adnoddau 
wrth wireddu’r prosiect. Yn 
achos prosiectau ar y cyd, bydd 
angen i fyfyrwyr reoli eu hunain 
ond bydd ganddynt hefyd yr her 
ychwanegol o sicrhau bod 
partneriaid sy’n cyfrannu yn 
cyflawni eu cyfrifoldebau at 
safon briodol o fewn yr 
amserlen y cytunwyd arni.

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 ac yn 
allanol drwy gyfrwng portffolios 
tystiolaeth myfyrwyr yn erbyn y 
canlyniadau dysgu a’r meini 
prawf asesu a graddio.

Gellir rhoi gradd Llwyddo, 
Teilyngdod neu Anrhydedd ar 
gyfer yr uned, ac mae’n 
cyfrannu 60% o’r radd 
gyffredinol ar gyfer y Diploma 
Estynedig.

Caiff myfyriwr sy’n cyflwyno 
tystiolaeth sy’n methu â 
bodloni’r meini prawf asesu ei 
gyfeirio/chyfeirio.

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

   ymchwil a datblygu syniadau,  
   wedi’u cofnodi mewn llyfrau  
   gwaith, fformat digidol, llyfrau  
   nodiadau neu ddyddiaduron  
   myfyriol personol
  Cofnodion o waith  

   dadansoddi a myfyrio, gan  
   gynnwys ymatebion i adborth  
   gan gyd-fyfyrwyr, tiwtoriaid a  
   chynulleidfaoedd
  Cofnodion o waith datblygu  

   prosiect, yn cynnwys byrddau  
   stori, gwaith datblygu  
   gweledol, recordiadau,  
   dyluniadau, cyfryngau ac  
   arteffactau
  Recordiadau digidol o  

   gyflwyniadau a datganiadau  
   gan dystion
  Recordiadau sain a llun
  Adroddiadau ysgrifenedig
  Maquettes neu fodelau

Dylid cyflwyno’r gwaith yn y 
fformat mwyaf priodol ar gyfer y 
prosiect dan sylw.

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr, 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 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios 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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Uned 8 
Prosiect perfformio 
cerddoriaeth ar y cyd 

O fewn y canllawiau ar gyfer y prosiect a 
benna’r ganolfan, rhaid i bob myfyriwr 
gyflawni cynnig ar gyfer ei rôl a’i gyfraniad/
chyfraniad ei hun. Wrth lunio’r cynnig 
prosiect, ac wrth baratoi i wireddu’r 
prosiect, rhaid i bob myfyriwr ymgyfar-
wyddo ag Uned 8 y cymhwyster. Yn 
arbennig, dylent ddeall y meini prawf 
asesu a graddio a ddefnyddir i bennu’r 
safonau cyflawniad.

Mae Uned 8 yn gofyn i fyfyrwyr lunio 
cynnig prosiect tua 350 o eiriau, heb 
gynnwys cynllun y prosiect a’r llyfrydd- 
iaeth. Ni ddylai cynigion prosiect fod mor 
gryno nad ydynt yn ymdrin â’r gofynion a 
restrir ar y tudalennau hyn, ac ni ddylent 
chwaith fod yn arbennig o hir a di-ffocws.

Dylai’r cynnig prosiect fod yn ddigon heriol 
i sicrhau y caiff myfyrwyr y cyfle gorau 
posibl i fodloni’r meini prawf graddio.

Rhaid i’r cynnig prosiect fod wedi’i 
ysgrifennu ar brosesydd geiriau a’i 
gyflwyno o dan y pum pennawd a restrir ar 
y tudalennau hyn.

Rhan 1
Rhesymwaith  
(Tua 100 gair)
Yn y rhan hon, dylech ystyried 
eich cynnydd a’r hyn rydych 
wedi’i gyflawni yn 7 uned gyntaf 
y cymhwyster, dylech adolygu 
hyn a’i grynhoi. Mae hyn yn 
gyfle i chi gyfathrebu’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r 
ddealltwriaeth rydych wedi’u 
dysgu; beth rydych yn ei wybod 
nawr, a beth mae hynny’n ei 
olygu i chi, o gymharu â’r hyn 
roeddech yn ei wybod ac yn 
gallu ei wneud cyn i chi 
ddechrau’r cwrs. Dylech hefyd 
esbonio sut mae hyn wedi 
dylanwadu ar y llwybr rydych 
wedi’i ddewis ac ar eich cynnig 
prosiect.
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Rhan 3
Gwerthuso 
(Tua 50 gair)
Esboniwch sut byddwch yn 
myfyrio ar eich gwaith ac yn ei 
werthuso, a hynny wrth i’r 
prosiect fynd rhagddo ac ar ei 
ddiwedd. Dylech ddisgrifio sut 
rydych yn bwriadu cofnodi sut 
gwnaethoch eich 
penderfyniadau, a sut y 
byddwch yn dogfennu 
newidiadau i’ch syniadau wrth 
i’r prosiect fynd rhagddo. Dylai’r 
gwerthusiad gyfeirio at y nodau 
a bennwyd gennych, a bod yn 
fyfyriol a dadansoddol yn 
hytrach nag yn ddisgrifiad o’r 
camau rydych wedi’u cymryd. 
Os byddwch yn cydweithio 
gydag eraill, dylech gynnig 
sylwadau ynghylch yr effaith 
gadarnhaol neu negyddol y 
gallai hyn ei chael, ac esbonio’r 
camau y gallech eu cymryd i 
sicrhau bod hynny’n amharu 
cyn lleied â phosibl ar eich 
cynnydd eich hun.

Rhan 4 
Cynllun gweithredu’r 
prosiect ac amserlen 
Mae’r rhan hon yn gyfle i 
amlinellu’ch gwaith cynllunio a 
threfnu dros gyfnod o 
wythnosau, a’r gweithgareddau 
y bydd angen i chi ymgymryd â 
nhw er mwyn cyflawni’ch 
prosiect yn llwyddiannus o fewn 
yr amserlen y cytunir arni. Mae’n 
bwysig eich bod yn ystyried sut 
byddwch yn cydbwyso 
uchelgais, amser a’r angen i fod 
yn realistig wrth wireddu’r 
prosiect. Dylai hyn gynnwys 
beth rydych am ei wneud, sut 
byddwch yn ei wneud, ac erbyn 
pryd. Po fwyaf o amser ac 
ystyriaeth a rowch i gynllunio’ch 
prosiect, y mwyaf llwyddiannus 
y mae’n debygol o fod. Cofiwch 
gynnwys amser ar gyfer 
ymgymryd â chamau ymarferol, 
fel: canfod deunyddiau, 
holiaduron a mynd i weithdai. 
Dylech hefyd gynnwys adborth 
gan eich cyd-fyfyrwyr ac o 
sesiynau tiwtora, a ble byddwch 
yn cynnwys gwaith astudio 
annibynnol. Os byddwch yn 
gweithio ar brosiect ar y cyd, 
bydd angen gwneud 
cyfrifoldebau a chyfraniadau 
unigol yn amlwg.

Rhan 5 
Ffynonellau ymchwil 
arfaethedig a 
llyfryddiaeth (fformat 
Harvard) 
Yn y rhan hon, dylech gofnodi’r 
ffynonellau ymchwil cychwynnol 
(rhai cynradd ac eilaidd) rydych 
yn bwriadu’u defnyddio. Dylai’ch 
ffynonellau ymchwil fod mor 
eang â phosibl, gan gynnwys: 
ymweliadau ag amgueddfeydd, 
orielau a theatrau; llyfrgelloedd, 
llyfrau a chylchgronau; ffilmiau a 
rhaglenni teledu a radio; a 
ffynonellau ymchwil ar-lein. Lle 
bo’n briodol, dylech ddefnyddio 
system gyfeirio Harvard. Dylech 
ddiweddaru’r llyfryddiaeth yn 
gyson wrth i’r prosiect fynd 
rhagddo.

Rhan 2
Cysyniad y prosiect 
(Tua 200 gair)
Yma dylech esbonio cysyniad a 
nodau eich prosiect yn glir. 
Rhowch fanylion am yr ymchwil 
a’r syniadau a fydd yn cefnogi’r 
gwaith o ddatblygu’r prosiect a 
beth rydych chi’n rhag-weld y 
byddwch yn ei gynhyrchu. 
Dylech hefyd fynegi’r mathau o 
adnoddau y bydd eu hangen 
arnoch, ynghyd â faint, a rhoi 
syniad o ar ba ffurf y byddwch 
yn cwblhau a chyflwyno’ch 
prosiect terfynol o fewn yr 
amserlen a roddir.
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Uned 12 
Cynnig prosiect

Wrth lunio’r cynnig prosiect, ac wrth 
baratoi i wireddu’r prosiect, dylai pob 
myfyriwr ymgyfarwyddo ag Unedau 12 a 
13 y cymhwyster. Yn arbennig, dylech 
ddeall y meini prawf asesu a graddio a 
ddefnyddir i bennu’r safonau cyflawniad.

Mae Uned 12 yn gofyn i chi lunio cynnig 
prosiect tua 800 gair, heb gynnwys cynllun 
gweithredu’r prosiect a’r llyfryddiaeth. Ni 
ddylai cynigion prosiect fod mor gryno nad 
ydynt yn ymdrin â’r gofynion a restrir isod, 
ac ni ddylent chwaith fod yn arbennig o hir 
a di-ffocws. Dylai’ch cynnig prosiect fod yn 
ddigon heriol i sicrhau y cewch y cyfle 
gorau posibl i fodloni’r meini prawf graddio 
yn y prosiect estynedig yn Uned 13.

Rhan 1
Cyd-destun  
(Tua 300 gair)
Mae’r adran hon yn rhoi cyfle i 
chi ystyried eich cynnydd a’r 
hyn rydych wedi’i gyflawni yn 11 
uned gyntaf y cymhwyster, i 
adolygu hyn a’i grynhoi. Mae’n 
gyfle i chi gyfathrebu’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r 
ddealltwriaeth rydych wedi’u 
dysgu; beth rydych yn ei wybod 
nawr, beth mae hynny’n ei olygu 
i chi, o gymharu â’r hyn 
roeddech yn ei wybod ac yn 
gallu ei wneud cyn i chi 
ddechrau’r cwrs, a sut mae hyn 
wedi dylanwadu ar y llwybr 
rydych wedi’i ddewis ac ar eich 
cynnig prosiect. Mae hefyd yn 
cynnig cyfle i chi esbonio’ch 
rhesymau dros ddewis llwybr 
penodol ac i amlinellu’ch 
uchelgeisiau ar gyfer y dyfodol 
agos a’r tymor hirach. Dylech 
ddefnyddio’r rhan hon i esbonio 
cysyniad a nodau eich prosiect 
personol yn glir, ynghyd â beth 
rydych chi’n rhag-weld y 
byddwch yn ei gynhyrchu, gan 
gyfeirio at y persbectifau 
beirniadol a chyd-destunol y 
mae eich gwaith eich hun wedi’i 
leoli o’u mewn.

Rhan 2
Ymchwil 
(Tua 50 gair)
Yn y rhan hon, dylech gofnodi’r 
ffynonellau ymchwil cychwynnol 
(rhai cynradd ac eilaidd) rydych 
yn bwriadu’u defnyddio, ynghyd 
â’r syniadau a fydd yn cefnogi 
ac yn llywio’r gwaith o 
ddatblygu’ch prosiect. Dylai’ch 
ffynonellau ymchwil fod mor 
eang â phosibl, gan gynnwys: 
ymweliadau ag amgueddfeydd, 
orielau a theatrau; llyfrgelloedd, 
llyfrau a chylchgronau; ffilmiau a 
rhaglenni teledu a radio; a 
ffynonellau ymchwil ar-lein. 
Dylech gyfeirio at gyfryngau 
argraffu neu ddigidol ar ffurf 
llyfryddiaeth wedi’i chyflwyno 
gan ddefnyddio system gyfeirio 
Harvard, o fewn y templed a 
ddarperir.

Rhan 3
Datrys problemau 
(Tua 100 gair)
Yn y rhan hon, dylech ddisgrifio 
sut rydych yn bwriadu datrys 
problemau rydych yn debygol o 
ddod ar eu traws yn ystod y 
gwaith o ddatblygu’ch prosiect. 
Rhowch enghreifftiau o 
broblemau ymarferol a 
damcaniaethol rydych wedi’u 
datrys yn eich gwaith blaenorol, 
cynhwyswch fenter bersonol ac 
ymrwymiad rydych wedi gallu ei 
ddangos, a defnyddiwch hyn i 
rag-weld y lefel o ddealltwriaeth, 
gwerthfawrogiad, gwybodaeth a 
medrusrwydd y bydd eu 
hangen arnoch i gyflawni’r 
nodau a bennwyd gennych.
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Rhan 4
Cynllunio a chynhyrchu
(Tua 50 gair)
Mae’r rhan hon yn rhoi cyfle i 
chi amlinellu’ch gwaith 
cynllunio a threfnu dros gyfnod 
o wythnosau, a’r camau y 
bydd angen i chi ymgymryd â 
nhw er mwyn cyflawni’ch 
prosiect yn llwyddiannus o 
fewn yr amserlen y cytunir 
arni. Dylech gyflwyno’ch 
gwaith cynllunio o fewn y 
templed a ddarperir. Mae’n 
bwysig eich bod yn ystyried 
sut byddwch yn cydbwyso 
uchelgais, amser a’r angen i 
fod yn realistig wrth wireddu’r 
prosiect. Dylai hyn gynnwys 
beth rydych am ei wneud, sut 
byddwch yn ei wneud, ac 
erbyn pryd. Po fwyaf o amser 
ac ystyriaeth a rowch i 
gynllunio’ch prosiect, y mwyaf 
llwyddiannus y mae’n debygol 
o fod. Cofiwch gynnwys amser 
ar gyfer ymgymryd â chamau 
ymarferol, fel: canfod 
deunyddiau, holiaduron, mynd 
i weithdai, cyfle am adborth 
gan eich cyd-fyfyrwyr ac o 
sesiynau tiwtora, a ble 
byddwch yn cynnwys gwaith 
astudio annibynnol, yr 
adnoddau y bydd eu hangen 
arnoch a syniad o ar ba ffurf y 
byddwch yn cwblhau a 
chyflwyno’ch prosiect terfynol 
o fewn yr amserlen a roddir.

Rhan 5
Sgiliau ymarferol
(Tua 100 gair)
Yn y rhan hon, dylech ddisgrifio 
elfennau ymarferol eich prosiect 
a’r deunyddiau, y prosesau a’r 
sgiliau technegol y bydd angen i 
chi eu defnyddio er mwyn 
gwireddu’ch prosiect yn 
llwyddiannus. Rhowch 
enghreifftiau o dechnegau a 
phrosesau rydych wedi’u 
defnyddio yn yr unedau 
blaenorol. Gall hyn gynnwys y 
gwaith o ddatblygu amrywiaeth 
o sgiliau a ddefnyddir i gefnogi 
ac i sicrhau cyfathrebu 
profiadau a syniadau yn 
llwyddiannus, ynghyd â’r 
adnoddau y bydd eu hangen 
arnoch er mwyn archwilio 
potensial eich cysyniad prosiect 
yn llawn.

Rhan 6
Gwerthuso a myfyrio
(Tua 100 gair)
Mae’r rhan hon yn rhoi cyfle i 
chi esbonio sut byddwch yn 
myfyrio ar eich gwaith ac yn ei 
werthuso, a hynny wrth i’r 
prosiect fynd rhagddo ac ar ei 
ddiwedd. Dylech ddisgrifio sut 
rydych yn bwriadu cofnodi sut 
gwnaethoch eich 
penderfyniadau, a sut y 
byddwch yn dogfennu 
newidiadau i’ch syniadau wrth 
i’r gwaith fynd rhagddo. Dylai’r 
gwerthusiad gyfeirio at y 
nodau a bennwyd gennych, a 
bod yn fyfyriol a dadansoddol 
yn hytrach nag yn ddisgrifiad 
o’r camau rydych wedi’u 
cymryd. Os byddwch yn 
cydweithio gydag eraill, dylech 
gynnig sylwadau ynghylch yr 
effaith gadarnhaol neu 
negyddol y gallai hyn ei chael, 
ac esbonio’r camau y gallech 
eu cymryd i sicrhau bod 
hynny’n amharu cyn lleied â 
phosibl ar eich cynnydd eich 
hun.

Rhan 7
Cyflwyno 
(Tua 100 gair)
Mae’r rhan olaf yn gyfle i chi 
ddisgrifio sut rydych yn bwriadu 
trefnu a chyflwyno’r gwaith a 
gynhyrchwyd wrth ddatblygu’ch 
prosiect. Dylech ystyried y 
fformatau mwyaf priodol ar 
gyfer cyfathrebu datblygiad eich 
syniadau i gynulleidfa 
benodedig, a hynny’n weledol 
ac yn gysyniadol, a sut 
byddwch yn cyflwyno’ch 
canfyddiadau a’r canlyniadau.

Gofynion eraill heb eu 
cynnwys yn y Cynnig 800 
gair
  Dalen flaen y cynnig a theitl y 

prosiect
 Llyfryddiaeth 
 Amserlen y prosiect
 Cyflwyniad digidol.
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eini praw

f 
graddio

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

Cyfeirio 
Os bydd myfyriwr yn methu â 
darparu tystiolaeth ddigonol i 
fodloni’r holl feini prawf asesu, 
yna caiff ei gyfeirio. Mae gan y 
myfyriwr 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. 

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

Uned 8:  
Prosiect perfformio 
cerddoriaeth ar y cyd 

Caiff y radd gyffredinol ar gyfer y Diploma 
Lefel 3 mewn Perfformio a Chynhyrchu 
Cerddoriaeth ei phennu gan gyflawniad y 
myfyriwr yn uned olaf y cymhwyster, sef 
Uned 8: Prosiect perfformio cerddoriaeth ar y 
cyd.

Caiff y dystiolaeth a gyflwyna’r myfyriwr ei 
hasesu a’i graddio yn erbyn y meini prawf ar 
Lefel 3. Caiff ei hasesu’n fewnol, a’i safoni’n 
fewnol ac yn allanol drwy gyfrwng portffolios 
tystiolaeth myfyrwyr yn erbyn y canlyniadau 
dysgu a’r meini prawf asesu ar gyfer graddio.

Gellir rhoi gradd Llwyddo, Teilyngdod neu 
Anrhydedd ar gyfer yr uned. Caiff myfyriwr 
sy’n cyflwyno tystiolaeth sy’n methu â 
bodloni’r meini prawf asesu ei gyfeirio/
chyfeirio. Mae gan y myfyriwr un cyfle arall i 
glirio cyfeiriad drwy gyflwyno tystiolaeth 
ychwanegol o fewn amserlen y mae’r 
ganolfan yn cytuno arni ac a gadarnheir gan 
UAL Awarding Body. 
 
Mae’r holl benderfyniadau mewnol o ran 
asesu a graddio yn ddarostyngedig i safoni 
allanol.

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

Teilyngdod 
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid 
i fyfyriwr 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 fyfyriwr fodloni’r holl feini prawf 
asesu a restrir yn Uned 8 yn 
ogystal â’r holl feini prawf ar 
gyfer gradd Teilyngdod ac 
Anrhydedd a restrir yma.
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2. 
Ymchwil
Llwyddo
2.1  Adolygu amrywiaeth o 

ffynonellau ymchwil i 
gefnogi prosiect perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth 
at safon foddhaol.

2.2  Dehongli ymchwil i 
ddatblygu syniadau a 
chyfathrebu’n effeithiol â 
chynulleidfa at safon 
foddhaol.

Teilyngdod
2.1  Adolygu amrywiaeth o 

ffynonellau ymchwil i 
gefnogi prosiect perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth 
at safon uchel.

2.2 Dehongli ymchwil i    
 ddatblygu syniadau a   
 chyfathrebu’n effeithiol â  
 chynulleidfa at safon uchel. 

Anrhydedd
2.1  Adolygu amrywiaeth o 

ffynonellau ymchwil i 
gefnogi prosiect perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth 
at safon uchel iawn.

2.2  Dehongli ymchwil i 
ddatblygu syniadau a 
chyfathrebu’n effeithiol â 
chynulleidfa at safon uchel 
iawn.

3. 
Sgiliau Ymarferol
Llwyddo
3.1  Dangos y gallu i gyfrannu at 

y gwaith o gynllunio, trefnu a 
datblygu perfformiad ar y 
cyd at safon foddhaol.

3.2  Cymhwyso sgiliau 
ymarferol, gwybodaeth a 
dealltwriaeth i gyflawni 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth ar 
y cyd o fewn amserlen y 
cytunir arni at safon 
foddhaol. 

Teilyngdod
3.1  Dangos y gallu i gyfrannu at 

y gwaith o gynllunio, trefnu a 
datblygu perfformiad ar y 
cyd at safon uchel.

3.2  Cymhwyso sgiliau 
ymarferol, gwybodaeth a 
dealltwriaeth i gyflawni 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth ar 
y cyd o fewn amserlen y 
cytunir arni at safon uchel.

Anrhydedd
3.1  Dangos y gallu i gyfrannu at 

y gwaith o gynllunio, trefnu a 
datblygu perfformiad ar y 
cyd at safon uchel iawn.

3.2  Cymhwyso sgiliau 
ymarferol, gwybodaeth a 
dealltwriaeth i gyflawni 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth ar 
y cyd o fewn amserlen y 
cytunir arni at safon uchel 
iawn.

1. 
Cyd-destun
Llwyddo
1.1  Dadansoddi gofynion a 

pharamedrau prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth ar y cyd at 
safon foddhaol. 

Teilyngdod
1.1  Dadansoddi gofynion a 

pharamedrau prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth ar y cyd at 
safon uchel. 

Anrhydedd
1.1  Dadansoddi gofynion a 

pharamedrau prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth ar y cyd at 
safon uchel iawn.

4. 
Gwerthuso a myfyrio 
Llwyddo
4.1  Gwerthuso prosiect 

perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth ar y cyd yn 
feirniadol yn erbyn y 
gofynion a’r paramedrau y 
cytunir arnynt at safon 
foddhaol. 

Teilyngdod
4.1  Gwerthuso prosiect 

perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth ar y cyd yn 
feirniadol yn erbyn y 
gofynion a’r paramedrau y 
cytunir arnynt at safon 
uchel. 

Anrhydedd
4.1  Gwerthuso prosiect 

perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth ar y cyd yn 
feirniadol yn erbyn y 
gofynion a’r paramedrau y 
cytunir arnynt at safon uchel 
iawn.

M
eini praw

f 
graddio

47



 

 

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

Cyfeirio
Os bydd myfyriwr yn methu â darparu tystiolaeth 
ddigonol i fodloni’r holl feini prawf asesu, yna caiff 
ei gyfeirio/chyfeirio. 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.

Methu
Os bydd y myfyriwr 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 fyfyriwr fodloni’r 
holl feini prawf asesu a restrir yn Uned 12.

Teilyngdod
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i fyfyriwr fodloni’r 
holl feini prawf asesu a restrir yn Uned 12 yn 
ogystal â’r holl feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod a restrir yma.

Anrhydedd
I ennill gradd Anrhydedd, rhaid i fyfyriwr fodloni’r 
holl feini prawf asesu a restrir yn Uned 12 yn 
ogystal â’r holl feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod ac Anrhydedd a restrir yma.

Uned 12:  
Cynnig prosiect

Yn y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn 
Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth, 
mae Unedau 12 a 13 gyda’i gilydd yn 
cwmpasu’r gweithgareddau dysgu ac 
asesu ar gyfer y prosiect terfynol a 
byddant yn pennu’r radd a gyflawnir ar 
Lefel 3.

2. 
Ymchwil
Llwyddo
2.1  Cymharu yn feirniadol 

amrywiaeth o ffynonellau 
ymchwil cynradd ac eilaidd 
sy’n llywio syniadau a 
chysyniadau ar gyfer cynnig 
am brosiect creadigol at 
lefel foddhaol.

2.2  Defnyddio confensiynau 
academaidd i gyfeirio at 
ffynonellau ymchwil at lefel 
foddhaol. 

Teilyngdod
2.1  Cymharu yn feirniadol 

amrywiaeth o ffynonellau 
ymchwil cynradd ac eilaidd 
sy’n llywio syniadau a 
chysyniadau ar gyfer cynnig 
am brosiect creadigol at 
lefel uchel.

2.2  Defnyddio confensiynau 
academaidd i gyfeirio at 
ffynonellau ymchwil at lefel 
uchel.

Anrhydedd
2.1  Cymharu yn feirniadol 

amrywiaeth o ffynonellau 
ymchwil cynradd ac eilaidd 
sy’n llywio syniadau a 
chysyniadau ar gyfer cynnig 
am brosiect creadigol at 
lefel uchel iawn.

2.2  Defnyddio confensiynau 
academaidd i gyfeirio at 
ffynonellau ymchwil at lefel 
uchel iawn.

1. 
Cyd-destun 
Llwyddo
1.1  Adolygu yn feirniadol ei  

(h)ymarfer a’i (d)dilyniant ei 
hun at lefel foddhaol.

1.2  Egluro cysyniad a nodau 
prosiect personol a’r 
cyd-destun beirniadol a 
chyd-destunol y mae ei  
(h)ymarfer ei hun wedi’i leoli 
o’i fewn at lefel foddhaol. 

Teilyngdod
1.1 Adolygu yn feirniadol ei  
 (h)ymarfer a’i (d)dilyniant ei
 hun at lefel uchel. 
1.2  Egluro cysyniad a nodau 

prosiect personol a’r 
cyd-destun beirniadol a 
chyd-destunol y mae ei  
(h)ymarfer ei hun wedi’i leoli 
o’i fewn at lefel uchel.

Anrhydedd
1.1  Adolygu yn feirniadol ei  

(h)ymarfer a’i (d)dilyniant ei 
hun at lefel uchel iawn.

1.2  Egluro cysyniad a nodau 
prosiect personol a’r 
cyd-destun beirniadol a 
chyd-destunol y mae ei  
(h)ymarfer ei hun wedi’i leoli 
o’i fewn at lefel uchel iawn.
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3. 
Datrys problemau
Llwyddo
3.1 Cymhwyso gwybodaeth a   
 dealltwriaeth er mwyn    
 rhag-weld problemau posibl  
 at lefel foddhaol.
3.2  Cymharu yn feirniadol 

amrywiaeth o ymagweddau 
ymarferol a damcaniaethol a 
ddefnyddir i ddatrys 
problemau at lefel foddhaol. 

Teilyngdod
3.1  Cymhwyso gwybodaeth a 

dealltwriaeth er mwyn 
rhag-weld problemau posibl 
at lefel uchel.

3.2  Cymharu yn feirniadol 
amrywiaeth o ymagweddau 
ymarferol a damcaniaethol a 
ddefnyddir i ddatrys 
problemau at lefel uchel.

Anrhydedd
3.1  Cymhwyso gwybodaeth a 

dealltwriaeth er mwyn 
rhag-weld problemau posibl 
at lefel uchel iawn. 

3.2  Cymharu yn feirniadol 
amrywiaeth o ymagweddau 
ymarferol a damcaniaethol a 
ddefnyddir i ddatrys 
problemau at lefel uchel 
iawn.

4. 
Cynllunio a chynhyrchu 
Llwyddo
4.1  Cynnig amserlen realistig ar 

gyfer cyflawni prosiect 
personol at lefel foddhaol.

4.2  Amcangyfrif yr adnoddau y 
mae eu hangen ar gyfer 
cyflawni prosiect personol 
yn llwyddiannus at lefel 
foddhaol.

Teilyngdod
4.1  Cynnig amserlen realistig ar 

gyfer cyflawni prosiect 
personol at lefel uchel.

4.2  Amcangyfrif yr adnoddau y 
mae eu hangen ar gyfer 
cyflawni prosiect personol 
yn llwyddiannus at lefel 
uchel.

Anrhydedd
4.1  Cynnig amserlen realistig ar 

gyfer cyflawni prosiect 
personol at lefel uchel iawn.

4.2  Amcangyfrif yr adnoddau y 
mae eu hangen ar gyfer 
cyflawni prosiect personol 
yn llwyddiannus at lefel 
uchel iawn.

5.  
Sgiliau ymarferol 
Llwyddo
5.1  Adolygu amrywiaeth o 

dechnegau a phrosesau a 
ddefnyddir wrth wireddu 
syniadau at lefel foddhaol. 

5.2 Cynnig ymagweddau a  
 strategaethau ar gyfer    
 datblygu prosiect personol  
 at lefel foddhaol.

Teilyngdod 
5.1  Adolygu amrywiaeth o 

dechnegau a phrosesau a 
ddefnyddir wrth wireddu 
syniadau at lefel uchel.

5.2  Cynnig ymagweddau a 
strategaethau ar gyfer 
datblygu prosiect personol 
at lefel uchel.

Anrhydedd
5.1  Adolygu amrywiaeth o 

dechnegau a phrosesau a 
ddefnyddir wrth wireddu 
syniadau at lefel uchel iawn. 

5.2  Cynnig ymagweddau a 
strategaethau ar gyfer 
datblygu prosiect personol 
at lefel uchel iawn. 

6.  
Gwerthuso a myfyrio
Llwyddo
6.1 Disgrifio ymagweddau a   
 strategaethau ar gyfer    
 gwerthuso er mwyn llywio a  
 datblygu syniadau at lefel   
 foddhaol. 

Teilyngdod
6.1  Disgrifio ymagweddau a 

strategaethau ar gyfer 
gwerthuso er mwyn llywio a 
datblygu syniadau at lefel 
uchel.

Anrhydedd
6.1  Disgrifio ymagweddau a 

strategaethau ar gyfer 
gwerthuso er mwyn llywio a 
datblygu syniadau at lefel 
uchel iawn.

7.  
Cyflwyno 
Llwyddo
7.1  Cyfathrebu a mynegi 

syniadau a chysyniadau 
creadigol ar gyfer cynnig am 
brosiect personol at lefel 
foddhaol.

7.2  Cyflwyno syniadau a 
chysyniadau mewn 
amrywiaeth o fformatau 
priodol at lefel foddhaol.

Teilyngdod
7.1  Cyfathrebu a mynegi 

syniadau a chysyniadau 
creadigol ar gyfer cynnig am 
brosiect personol at lefel 
uchel.

7.2  Cyflwyno syniadau a 
chysyniadau mewn 
amrywiaeth o fformatau 
priodol at lefel uchel.

Anrhydedd 
7.1  Cyfathrebu a mynegi 

syniadau a chysyniadau 
creadigol ar gyfer cynnig am 
brosiect personol at lefel 
uchel iawn.

7.2  Cyflwyno syniadau a 
chysyniadau mewn 
amrywiaeth o fformatau 
priodol at lefel uchel iawn.
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Mae’r graddau y gellir eu cyflawni fel a ganlyn:

Cyfeirio
Os bydd myfyriwr yn methu â darparu tystiolaeth 
ddigonol i fodloni’r holl feini prawf asesu, yna caiff 
ei gyfeirio/chyfeirio. Mae gan y myfyriwr 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.

Methu
Os bydd y myfyriwr 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 fyfyriwr fodloni’r 
holl feini prawf asesu a restrir yn Uned 13.

Teilyngdod
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i fyfyriwr fodloni’r 
holl feini prawf asesu a restrir yn Uned 13 yn 
ogystal â’r holl feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod a restrir yma.

Anrhydedd
I ennill gradd Anrhydedd, rhaid i fyfyriwr fodloni’r 
holl feini prawf asesu a restrir yn Uned 13 yn 
ogystal â’r holl feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod ac Anrhydedd a restrir yma.

Uned 13:  
Prosiect estynedig mewn 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth (Lefel 3) 
 
Yn y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn 
Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth, 
mae Unedau 12 a 13 gyda’i gilydd yn 
cwmpasu’r gweithgareddau dysgu ac 
asesu ar gyfer y prosiect terfynol a 
byddant yn pennu’r radd a gyflawnir ar 
Lefel 3. 
 
Caiff Uned 13 ei hasesu a’i graddio’n 
fewnol ac mae’n cyfrannu 60% o’r marc ar 
gyfer y radd derfynol. 
 
Mae’r holl benderfyniadau mewnol o ran 
asesu a graddio yn ddarostyngedig i 
safoni allanol.

2.  
Ymchwil
Llwyddo
2.1  Defnyddio ymchwil i 

gefnogi’r gwaith o ddatblygu 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon foddhaol.

2.2  Defnyddio sgiliau 
dadansoddi a gwerthuso i 
ddatblygu datrysiadau 
creadigol i wireddu prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth at safon 
foddhaol.

Teilyngdod
2.1  Defnyddio ymchwil i 

gefnogi’r gwaith o ddatblygu 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel.

2.2  Defnyddio sgiliau 
dadansoddi a gwerthuso i 
ddatblygu datrysiadau 
creadigol i wireddu prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth at safon uchel.

Anrhydedd
2.1  Defnyddio ymchwil i 

gefnogi’r gwaith o ddatblygu 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel iawn.

2.2  Defnyddio sgiliau 
dadansoddi a gwerthuso i 
ddatblygu datrysiadau 
creadigol i wireddu prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth at safon uchel 
iawn.

1. 
Cyd-destun 
Llwyddo
1.1  Defnyddio persbectifau 

beirniadol a chyd-destunol i 
symbylu prosiect perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth 
personol dan ei (h)arweiniad 
ei hun at safon foddhaol.

1.2  Defnyddio gwaith 
dadansoddi a gwerthuso i 
egluro a datblygu syniadau 
ar gyfer prosiect perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth 
at safon foddhaol.

Teilyngdod
1.1  Defnyddio persbectifau 

beirniadol a chyd-destunol i 
symbylu prosiect perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth 
personol dan ei (h)arweiniad 
ei hun at safon uchel.

1.2  Defnyddio gwaith 
dadansoddi a gwerthuso i 
egluro a datblygu syniadau 
ar gyfer prosiect perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth 
at safon uchel.

Anrhydedd
1.1  Defnyddio persbectifau 

beirniadol a chyd-destunol i 
symbylu prosiect perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth 
personol dan ei (h)arweiniad 
ei hun at safon uchel iawn.

1.2  Defnyddio gwaith 
dadansoddi a gwerthuso i 
egluro a datblygu syniadau 
ar gyfer prosiect perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth 
at safon uchel iawn.
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3.  
Datrys problemau
Llwyddo
3.1  Datrys problemau ymarferol 

a thechnegol o fewn 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon foddhaol.

3.2  Datrys problemau 
damcaniaethol o fewn 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon foddhaol.

Teilyngdod
3.1  Datrys problemau ymarferol 

a thechnegol o fewn 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel.

3.2  Datrys problemau 
damcaniaethol o fewn 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel.

Anrhydedd
3.1  Datrys problemau ymarferol 

a thechnegol o fewn 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel iawn.

3.2  Datrys problemau 
damcaniaethol o fewn 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel iawn.

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

trefnu a chynhyrchu prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth o fewn 
amserlen y cytunir arni at 
safon foddhaol.

Teilyngdod
4.1  Dangos y gallu i gynllunio, 

trefnu a chynhyrchu prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth o fewn 
amserlen y cytunir arni at 
safon uchel.

Anrhydedd
4.1  Dangos y gallu i gynllunio, 

trefnu a chynhyrchu prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth o fewn 
amserlen y cytunir arni at 
safon uchel iawn.

5.  
Sgiliau ymarferol
Llwyddo
5.1  Dangos tystiolaeth o 

archwilio, addasu a 
defnyddio dulliau a sgiliau 
ymarferol wrth wireddu 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon foddhaol.

Teilyngdod
5.1  Dangos tystiolaeth o 

archwilio, addasu a 
defnyddio dulliau a sgiliau 
ymarferol wrth wireddu 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel.

Anrhydedd
5.1  Dangos tystiolaeth o 

archwilio, addasu a 
defnyddio dulliau a sgiliau 
ymarferol wrth wireddu 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel iawn.

6.  
Gwerthuso a myfyrio
Llwyddo
6.1  Cadw cofnodion gwerthusol 

a myfyriol o’r gwaith o 
ddatblygu a chynhyrchu 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon foddhaol.

6.2  Defnyddio sgiliau gwerthuso 
a myfyrio i wneud 
penderfyniadau ar gyfer 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon foddhaol.

Teilyngdod
6.1  Cadw cofnodion gwerthusol 

a myfyriol o’r gwaith o 
ddatblygu a chynhyrchu 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel.

6.2  Defnyddio sgiliau gwerthuso 
a myfyrio i wneud 
penderfyniadau ar gyfer 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel.

Anrhydedd
6.1  Cadw cofnodion gwerthusol 

a myfyriol o’r gwaith o 
ddatblygu a chynhyrchu 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel iawn.

6.2  Defnyddio sgiliau gwerthuso 
a myfyrio i wneud 
penderfyniadau ar gyfer 
prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth at 
safon uchel iawn.

7.  
Cyflwyno
Llwyddo
7.1  Archwilio strategaethau ar 

gyfer cyflwyno prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth at safon 
foddhaol.

7.2  Cyflwyno prosiect perfformio 
a chynhyrchu cerddoriaeth i 
gynulleidfa benodedig at 
safon foddhaol.

Teilyngdod
7.1  Archwilio strategaethau ar 

gyfer cyflwyno prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth at safon uchel.

7.2  Cyflwyno prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth i gynulleidfa 
benodedig at safon uchel.

Anrhydedd
7.1  Archwilio strategaethau ar 

gyfer cyflwyno prosiect 
perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth at safon uchel 
iawn.

7.2  Cyflwyno prosiect perfformio a 
chynhyrchu cerddoriaeth i 
gynulleidfa benodedig at safon 
uchel iawn.
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Bydd myfyriwr yn cyflawni’r 
uned ar sail ei (g)allu i fodloni’r 
holl feini prawf graddio. Nid oes 
digolledu ar draws meini prawf 
graddio.

Dim ond gradd Llwyddo y gellir 
ei rhoi ar gyfer yr unedau 
ffurfiannol, sef 1–7 a 9–11.

Gellir rhoi gradd Llwyddo, 
Teilyngdod neu Anrhydedd ar 
gyfer Uned 8, sef uned 
grynodol y Diploma.

Gellir rhoi gradd Llwyddo, 
Teilyngdod neu Anrhydedd ar 
gyfer Unedau 12 a 13, sef 
unedau crynodol y Diploma 
Estynedig, a chaiff yr unedau eu 
cyfuno er mwyn rhoi gradd 
derfynol ar gyfer y cymhwyster.

Caiff y radd gyffredinol ar gyfer 
y Diploma/Diploma Estynedig 
Lefel 3 mewn Perfformio a 
Chynhyrchu Cerddoriaeth ei 
phennu gan gyflawniad y 
myfyriwr yn yr unedau crynodol.

5.1  
Graddau’r unedau
Gellir rhoi gradd Methu, 
Llwyddo, Teilyngdod ac 
Anrhydedd ar gyfer yr unedau. 
Er mwyn ennill gradd ar bob lefel, 
rhaid i fyfyriwr fodloni’r gofynion a 
amlinellir ar y tudalennau hyn:

Methu:
Os bydd y myfyriwr yn methu â 
darparu tystiolaeth sy’n bodloni’r 
meini prawf asesu, yna bydd yn 
cael gradd Methu.

Llwyddo:
I ennill gradd Llwyddo, rhaid i 
fyfyriwr fodloni’r holl feini prawf 
asesu a restrir yn yr uned.
 

Teilyngdod:
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i 
fyfyriwr fodloni’r holl feini prawf 
asesu ar gyfer gradd Llwyddo a 
restrir yn yr uned, yn ogystal â’r 
holl feini prawf ar gyfer gradd 
Teilyngdod a restrir ar 
dudalennau 46–51.

Anrhydedd:
I ennill gradd Anrhydedd, rhaid i 
fyfyriwr fodloni’r holl feini prawf 
asesu a restrir yn yr uned, yn 
ogystal â’r holl feini prawf ar gyfer 
gradd Teilyngdod ac Anrhydedd 
a restrir ar dudalennau 46–51.

Cyfeirio:
Caiff myfyriwr sy’n methu â 
chyflawni’r safon ofynnol ar gyfer 
gradd Llwyddo un cyfle i glirio 
cyfeiriad ym mhob uned a asesir 
yn fewnol cyn cael gradd Methu.

Dim ond gradd Llwyddo a gaiff 
myfyrwyr sy’n cael eu cyfeirio.

5.2
Defnyddio’r meini prawf 
graddio a’r matrics 
enghreifftio
Dylid asesu gwaith myfyrwyr yn 
erbyn y meini prawf asesu a 
gyhoeddir a’i raddio gan 
ddefnyddio’r meini prawf 
graddio (ar gyfer yr unedau 
crynodol: Unedau 8, 12 a 13).

Mae’r Matrics Enghreifftio 
Graddau yn disgrifio 
nodweddion allweddol a 
chyffredinol gwaith a asesir sy’n 
gysylltiedig â phob gradd, a 
dylid defnyddio’r matrics i helpu 
aseswyr i ddod i benderfyniad 
ynghylch lefel cyrhaeddiad y 
myfyriwr.

G
raddio  

5.3
Dyfarnu gradd derfynol y cymhwyster 
Caiff cymwysterau UAL Awarding Body eu dyfarnu yn ôl yr 
amrediadau o raddau a ddangosir isod:

Cymhwyster Amrediadau graddau sydd ar gael

Diploma Lefel 3 Llwyddo/Teilyngdod/Anrhydedd

Diploma Estynedig Lefel 3 Llwyddo/Llwyddo’n Uchel/ 
Teilyngdod/Teilyngdod Uchel/ 
Anrhydedd
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Dyfarnu’r Diploma 
Dyfernir gradd derfynol y Diploma ar sail y radd a roddir ar gyfer Uned 8: Prosiect perfformio 
cerddoriaeth ar y cyd.
 
Dyfarnu’r Diploma Estynedig 
Dyfernir gradd derfynol y Diploma Estynedig ar sail y graddau a roddir ar gyfer Uned 12: Cynnig 
prosiect ar gyfer prosiect estynedig mewn perfformio a chynhyrchu cerddoriaeth, ac Uned 13: 
Prosiect estynedig mewn perfformio a chynhyrchu cerddoriaeth.

Caiff dwy radd yr unedau unigol, wedi’u pwysoli 40% a 60% yn y drefn honno, eu cyfuno i roi’r radd 
gyffredinol ar gyfer y cymhwyster. Mae’r radd derfynol yn seiliedig ar strwythur Llwyddo, Llwyddo’n 
Uchel, Teilyngdod, Teilyngdod Uchel ac Anrhydedd. Mae’r tabl isod yn dangos sut mae’r radd ar 
gyfer pob uned gyda’i gilydd wedi’u cyfuno i roi gradd gyffredinol y cymhwyster:

Bydd UAL Awarding Body yn rhoi gwybod i’r ganolfan beth yw’r radd derfynol.

Uned 12 (wedi’i bwysoli 40%) Uned 13 (wedi’i bwysoli 60%) Gradd y cymhwyster

Anrhydedd Anrhydedd Anrhydedd

Anrhydedd Teilyngdod Teilyngdod

Anrhydedd Llwyddo Llwyddo’n Uchel

Teilyngdod Anrhydedd Teilyngdod Uchel

Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod

Teilyngdod Llwyddo Llwyddo

Llwyddo Anrhydedd Teilyngdod

Llwyddo Teilyngdod Llwyddo’n Uchel

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

Dealltwriaeth gyfyngedig o gyd-destun y pwnc, 
heb eglurder o ran nodau a phwrpas.

Dim ond ychydig o dystiolaeth wedi’i chyflwyno, 
os o gwbl, neu’r wybodaeth heb fod yn ddigon 
perthnasol i’r dasg. 
 

Archwilio annigonol o syniadau a phrosesau 
amgen. Problemau heb eu datrys.
 
 

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

Ystod gyfyngedig o brosesau wedi’u dangos, 
barn a gweithredu technegau yn wael.
 
 

Tystiolaeth annigonol o werthuso parhaus, diffyg 
dadansoddi, neu ddadansoddi sylfaenol yn unig, 
a dim ond ychydig o gyfiawnhau syniadau, os o 
gwbl. 
 

Cyfathrebu a chyflwyno syniadau’n aneffeithiol. 
Diffyg eglurder o ran strwythur, dethol a threfnu.

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

Dealltwriaeth o gyd-destun y pwnc wedi’i 
defnyddio’n briodol i roi barn, disgrifio nodau ac 
egluro pwrpas.

Digon o wybodaeth berthnasol wedi’i chasglu, ei 
dogfennu a’i defnyddio wrth ddatblygu syniadau.

 
 
Archwilio digonol o syniadau amgen gan 
ddefnyddio ymagweddau sefydledig i ddatrys 
problemau ymarferol a damcaniaethol.

Tystiolaeth o gynllunio a gwerthuso effeithiol yn 
erbyn y nodau, sydd wedi cyfrannu at gyflawni’r 
dasg neu’r tasgau mewn ffordd foddhaol.
 

Ystod ddigonol o brosesau, sgiliau a gwybodaeth 
wedi’u dangos. Gwireddu a chymhwyso 
technegau mewn ffordd gymwys i ddatblygu 
syniadau.

Tystiolaeth wedi’i chyfathrebu’n glir o fod gwaith 
gwerthuso dilys a dadansoddi realistig wedi’i 
ddefnyddio’n annibynnol i lywio a datblygu 
syniadau. 
 

Cyfathrebu mewn ffordd gymwys a digon o 
eglurder a chysondeb o ran cyflwyno syniadau 
sy’n briodol i’r gynulleidfa a fwriedir.

5.4 Enghreifftio ar gyfer meini prawf 
graddio UAL Awarding Body – Lefel 3

Dylid defnyddio’r canllaw hwn ochr yn ochr 
â’r meini prawf asesu a graddio ar gyfer 
cymwysterau UAL Awarding Body ar Lefel 3.

Cyd-destun

Ymchwil

Datrys problemau

Cynllunio a chynhyrchu

Sgiliau ymarferol

Gwerthuso a myfyrio

Cyflwyno

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

Dealltwriaeth a gwybodaeth dda o gyd-destun y 
pwnc, a hynny wedi’i ddefnyddio i roi barn 
gadarn, i fynegi uchelgais ac i egluro pwrpas.

Ymchwil ac archwilio trylwyr a chyson o 
ffynonellau perthnasol, dadansoddi a chyfosod 
gwybodaeth i lywio, ategu a datblygu syniadau.

 

Dangos blaengarwch yn bendant wrth ddatrys 
problemau’n effeithiol, addasu yn sgil heriau 
ymarferol a damcaniaethol na rag-welwyd er 
mwyn cyflawni nodau a bennwyd.
 

Cynllunio trefnus ar sail rhesymeg, ymwneud â’r 
pwnc ac ymroddiad. Gwerthuso realistig yn erbyn 
nodau a chynhyrchu effeithlon yn erbyn yr 
amserlen.

Prosesau, sgiliau a gwybodaeth cyson a phriodol 
wedi’u cymhwyso er mwyn ymestyn y broses 
ymholi a datblygu datrysiadau creadigol.

Cyfathrebu gwaith dadansoddi a dehongli yn 
effeithiol, cyfosod gwybodaeth yn annibynnol, a 
gwneud penderfyniadau mewn ffordd resymegol 
er mwyn llywio’r gwaith o ddatblygu syniadau.

Dethol, trefnu a chyfathrebu syniadau gyda hyder. 
Ymagwedd gyson tuag at gyflwyno yn dangos 
dealltwriaeth dda o gonfensiynau a safonau.

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

Dealltwriaeth a gwybodaeth cynhwysfawr o 
gyd-destun y pwnc, a hynny wedi’i ddefnyddio i 
gyfathrebu cysyniadau cymhleth, i fynegi 
uchelgais ac i egluro pwrpas.

Archwilio ac ymchwilio i amrywiaeth o ffynonellau 
perthnasol, a bennwyd gan y myfyriwr ei hun, 
mewn ffordd drylwyr a pharhaus, defnyddio 
dehongliadau craff a chyfosod gwybodaeth er 
mwyn llywio, ategu a datblygu syniadau.

Dangos blaengarwch yn bendant wrth ddatrys 
problemau’n effeithiol, gweithredu datrysiadau 
creadigol yn annibynnol ac addasu yn sgil heriau 
ymarferol a damcaniaethol na rag-welwyd er 
mwyn cyflawni nodau a bennwyd.

Cynllunio a negodi manwl, trefnus ac annibynnol, 
ymwneud â’r pwnc ac ymroddiad. Gwerthuso 
parhaus yn erbyn nodau a chynhyrchu effeithlon 
yn erbyn yr amserlen.

Dealltwriaeth fanwl ac ymwybyddiaeth esthetig, 
prosesau, sgiliau a gwybodaeth dychmygus a 
hyblyg wedi’u defnyddio ar gyfer gwaith ymholi 
estynedig er mwyn datblygu datrysiadau 
creadigol. 

Cyfathrebu gwaith dadansoddi a dehongli craff 
mewn ffordd fedrus a phroffesiynol, gan ddangos 
eglurder a soffistigeiddrwydd o ran syniadau ac 
aeddfedrwydd o ran gwneud penderfyniadau er 
mwyn symud syniadau yn eu blaenau.

Dethol, trefnu a chyfathrebu syniadau gyda hyder. 
Dangos annibyniaeth, arddull bersonol a defnydd 
uchelgeisiol o’r adnoddau sydd ar gael i 
gyfathrebu syniadau’n effeithiol i gynulleidfa a 
fwriedir.

Enghreifftio 
graddau

Dylid defnyddio’r matrics enghreifftio graddau ochr 
yn ochr â’r meini prawf graddio ar gyfer Unedau 8, 
12 a 13. Mae’n cwmpasu set o ddisgrifwyr, wedi’u 
dylunio i roi rhagor o eglurder i aseswyr ac i sicrhau 

y caiff graddau eu diffinio’n fwy clir. Bydd yn helpu 
aseswyr i wahaniaethu mewn ffordd gyson rhwng 
myfyrwyr, ar sail lefel y sgìl, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddangosir.
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Mae UAL Awarding Body yn credu mewn addysg drawsff urfi ol. Rydym yn dylunio a dyfarnu 
cymwysterau creadigol sy’n grymuso ac ysbrydoli addysgwyr i helpu myfyrwyr i gyrraedd eu 
potensial.

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

University of the Arts London (UAL) yw prifysgol fwyaf Ewrop sy’n arbenigo mewn celf a dylunio, 
ac mae’n cwmpasu chwe Choleg adnabyddus: Camberwell College of Arts, Central Saint Martins, 
Chelsea College of Arts, London College of Communication, London College of Fashion a 
Wimbledon College of Arts.
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