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Croeso i
Gylchgrawn y 
Cyn-fyfyrwyr 2014
Mae cymaint wedi digwydd ers
i chi dderbyn y rhifyn diwethaf
yn 2013 ac mae’n bleser
rhannu rhywfaint o’r straeon
hynny gyda chi nawr. Gydag
achlysur agor adeilad newydd
sbon yr Ysgol Celf a Dylunio,
mae’n addas ein bod ni’n
sgwrsio gydag un o gyn-
fyfyrwyr mwyaf blaenllaw yr
Ysgol a’r cymrawd
anrhydeddus, David Emanuel,
ynglŷn â’i ddyddiau coleg, ei
farn ar fyd ffasiwn heddiw, a
sut i fod yn gynllunydd
llwyddiannus. Cawn ddysgu
mwy am waith ymchwil cyn-
fyfyrwyr Gwyddorau Iechyd
Met Caerdydd i ofal canser, a
sut mae darlithwyr ac athrawon
dan hyfforddiant yn defnyddio
‘darllen er mwynhad’ er lles y
genhedlaeth iau. Mae
gwasanaethau myfyrwyr yn
esbonio pam na ddylai
anabledd rwystro unrhyw un
rhag mynd ymlaen i addysg
uwch, ac rydym yn ailymweld
â’r Adran Dylunio Cynnyrch ac
Ymchwil Datblygu i weld sut
mae eu gwaith brostheses wedi
helpu i ailadeiladu wyneb, a
llawer mwy…

Enillwch docynnau i
weld sioe newydd
Lee Evans a noson
yng ngwesty
Radisson Blu.
Unwaith eto, mae’n cyfeillion
arbennig ym Motorpoint Arena
wedi bod yn hael dros ben trwy
gynnig cyfle i chi ennill pâr o
docynnau i weld 
‘MONSTERS’, taith fwyaf
uchelgeisiol Lee Evans hyd
yma. Rydym hefyd yn 
ddiolchgar i westy Radission
Blu am gynnig llety am noson
i’n henillydd lwcus.

Sut i gystadlu
Mae’r rhifyn hwn o’r
cylchgrawn yn cynnwys
dalen â Ffurflen Gwybodaeth
Bersonol ar y cefn. Bydd
pawb sy’n llenwi’r ffurflen
hon a’i dychwelyd (neu’n
cwblhau’r ffurflen gofrestru
ar-lein gyda’r manylion
cyflogaeth) yn cael cystadlu.
www.cardiffmet.ac.uk/
updateyourdetails
Rydym yn trin eich manylion
yn gwbl gyfrinachol dan y
Ddeddf Diogelu Data. Dydd
Gwener 29 Awst 2014 yw’r
dyddiad cau.*
*I weld manylion llawn am reolau Diogelu Data
Met Caerdydd, ewch i:
www.cardiffmet.ac.uk/updateyourdetails

Dilynwch ni ar-lein:

www.cardiffmet.ac.uk/
alumnilinkedin

www.facebook.com/
cardiffmetalumni

  www.twitter.com/
cmetalumni

Ysgrifennwyd a golygwyd gan Dîm
Swyddfa’r Cyn-fyfyrwyr gyda diolch i
Wasanaethau Cyfathrebu, Marchnata 
a Chreadigol Met Caerdydd,
Cyfathrebu Creadigol a phawb arall y
sonnir amdanynt.
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Croeso i’n rhifyn blynyddol o

gylchgrawn y cyn-fyfyrwyr, 2014. Dros

y 12 mis diwethaf, rydym yn falch o

ddweud ein bod wedi cymryd camau

breision tuag at gyflawni sawl amcan

strategol. Mae gan Brifysgol

Metropolitan Caerdydd (Met

Caerdydd) gyfraniad allweddol i’w

wneud yn lleol ac yn rhyngwladol –

drwy hyrwyddo cyfiawnder

cymdeithasol, cynnal yr economi,

meithrin partneriaethau lleol a

rhyngwladol, ymchwil a llawer mwy.

Mae’n myfyrwyr yn ganolog i bopeth a

wnawn. Rydym yn falch o gyhoeddi

bod Prifysgol Metropolitan Caerdydd

wedi bod yn hynod lwyddiannus mewn

4 adroddiad o bwys, sy’n adlewyrchu’r

addysg a’r profiadau rydym yn eu rhoi

i’n myfyrwyr, a pha mor dda rydym yn

eu paratoi nhw ar gyfer byd gwaith.

Llwyddodd y Brifysgol i ennill y sgôr

uchaf hyd yma o ran boddhad

myfyrwyr, yn ogystal â’r brifysgol

‘newydd’ orau yng Nghymru, yn ôl

Arolwg Cenedlaethol o

Fyfyrwyr (NSS).

Dyfarnwyd Prifysgol Metropolitan

Caerdydd fel yr 8fed orau yn y DU o ran

cyfran y graddedigion sy’n mynd yn

syth i fyd gwaith neu astudiaeth bellach.

Cawsom ein henwi fel y brifysgol orau

yn y DU gan fyfyrwyr tramor am ein

cefnogaeth i fyfyrwyr, am y bumed

flwyddyn yn olynol.

Rydym hefyd yn falch o nodi bod y

gwaith o adeiladu’r adeilad newydd ar

gyfer Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd ar

gampws Llandaf wedi’i gwblhau ac y

bydd yr Ysgol gyfan ar un safle o fis

Medi 2014 ymlaen.

Ein dyhead yw bod ymhlith y 10

prifysgol ‘newydd’ orau erbyn 2017.

Mae’r holl ganlyniadau cadarnhaol hyn

yn dangos bod ein gwaith yn helpu i

gyflawni ein hamcanion strategol.

Mae cynlluniau ar droed i ddathlu pen-

blwydd y Brifysgol yn 150 oed yn 2015.

Gobeithio y bydd aelodau o’n

Rhwydwaith y Cyn-fyfyrwyr yn ymuno

â’r dathliadau.

Yr Athro A J Chapman

Is-ganghellor



Hawl i holi
David Emanuel

1
Beth yw’ch atgofion chi am
Goleg Celf Caerdydd?

Un o Ben-y-bont ar Ogwr ydw i’n
wreiddiol, a gwnes gais i fynd i
Goleg Cerdd a Drama Caerdydd a
Choleg Celf Caerdydd. Bues i’n
ffodus o gael fy nerbyn i’r ddau le.
Digwydd bod, amlen o’r Coleg Celf
ddaeth drwy’r post yn gyntaf felly
penderfynais mai fan’ny roeddwn i
am fynd. Roedd dod i’r ddinas fawr
yn brofiad go frawychus i
ddechrau, yn enwedig i fachgen o
dre’ farchnad dawel fel Pen-y-
bont. Rwy’n cofio meddwl “Sa
i’n mynd i wneud unrhyw
beth o werth ’ma”, ond o
fewn tri mis, roeddwn i’n
iawn. Ar ôl fy nghwrs
Sylfaen, gwnes gais i
astudio ffasiwn yng
Nghaerdydd a symud i
fflat gyda chriw o
ferched a joio mas
draw. Roeddwn i wrth fy
modd gyda bywyd
myfyriwr.

Yr uwch-ddarlithydd ffasiwn oedd
Miss June Tiley, oedd hefyd yn
Bennaeth Ffasiwn. Roedd hi’n
wych. Roedd gan Gaerdydd enw
gwych am ennill cystadlaethau
ffasiwn yn y dyddiau hynny.

Roeddwn i ar ben fy nigon yng
Nghaerdydd; yn cael

rhyddid a rhwydd hynt i wneud
rhywbeth oedd wrth fy modd.
Gydag anogaeth Miss Tiley,
llwyddais i gwblhau fy nghwrs tair
blynedd mewn dwy flynedd, a bryd
hynny wnes i drosglwyddo i Ysgol
Gelf Harrow. A dyma’r garreg gamu
i fynd i’r Coleg Celf Brenhinol.

Un o’r straeon gorau o
’nghyfnod fel

myfyriwr oedd
pan drefnodd
Miss Tiley
gyfweliad i
mi yn
Hardy
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Amies a chynigion nhw swydd i mi
dros yr haf. Un diwrnod,
gofynnodd Hardy Amies ei hun i mi
fynd lawr i’r storfa i chwilio am
ddefnydd i gynllunio rhywbeth.
Bant â fi felly, estyn bwrn mawr o
mohair a’i lusgo’n ôl i’r stiwdio
gynllunio, lle penderfynais
gynllunio cot a gymrodd tuag
wythnos i’w chwblhau. Roeddwn
i’n ffitio’r got ar fodel y stiwdio pan
oedd Hardy Amies yn digwydd
pasio, a dweud ei fod yn ei hoffi’n
fawr iawn - ychwanegwyd y got at
gasgliad y siop, yna ar ddiwrnod y
wasg, dyma rywun o gylchgrawn
Vogue yn sylwi arni. Roedd rhaid i
mi fynd â’r got draw i bencadlys
Vogue. Pan es i’n ôl i’r Coleg ac
agor rhifyn mis Medi o Vogue,
dyna lle’r oedd fy nghot i! I
Gaerdydd a Miss Tiley mae’r diolch
am hynny, ac am fy rhoi ar ben
ffordd.

Rydym ar fin agor adeilad
newydd yr Ysgol Celf a
Dylunio Caerdydd. Pa mor
bwysig yw hyn i fyfyrwyr y
presennol a’r dyfodol, a pha
gyngor sydd gennych chi
iddyn nhw?

Mae’r adeilad newydd yn
gyffrous dros ben, ond y peth
pwysig yw cael staff gwych,
yn llawn dychymyg gwych
a chyda cysylltiadau cryf
â’r diwydiant. Nid pobl
greadigol yw’r pennau

busnes gorau bob
amser, ac
mae’n
bwysig

bod myfyrwyr yn deall bod angen
rhywfaint o ben busnes da i
lwyddo. Mae rheoli disgwyliadau
myfyrwyr yn bwysig hefyd a
sicrhau eu bod yn deall nad mater
syml o adael coleg a sefydlu’ch
label ffasiwn eich hun yw hi. Mae’n
golygu llafur caled; a dechrau fel
cynllunydd cynorthwyol mwy na
thebyg. Mae angen i fyfyrwyr
wybod am opsiynau eraill a bod yn
ymwybodol o bosibiliadau eraill fel
bod yn gynllunydd sy’n brynwr i’r
posibiliadau, sut mae sesiynau
ffotograffiaeth yn gweithio ac ati.
Gorau po fwyaf agored yw’r
myfyrwyr i hyn.

Gyda’r holl doriadau gan y
llywodraeth yn ystod y
blynyddoedd diwethaf, pa
mor bwysig yw parhau i
ariannu diwylliant a’r
celfyddydau yn y DU? 

I mi, mae celf a chrefft yn
hollbwysig. Dyma fy nghefndir a’m
dyfodol. Heb fod yn rhy
wleidyddol, mae’r toriadau i fyd y
celfyddydau yn erchyll, ond fel mae
pethau heddiw, mae pawb yn
gorfod cwtogi’n rhywle. Roeddwn
i’n ffodus o gael grant gan y cyngor
pan ddechreuais i, ond mae
pethau’n dynnach erbyn hyn.
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Mae’n drueni mawr, ond os ydych
chi wirioneddol ar dân dros
rywbeth, fe wnewch chi ac mae’n
rhaid i chi ffeindio ffordd o
gyrraedd y nod.

Ydych chi’n meddwl y gwelwn
ni adfywiad ym masnach
ddillad Prydain?

Adfywiad neu beidio, mae ffasiwn
wastad yr un fath - y gorau yw’r
gorau. Os ydych chi eisiau’r
crefftwaith gorau a’r pethau gorau, ac
eisiau cerdded i mewn i rywle’n
gwisgo rhywbeth hollol unigryw, yna
rhaid i chi dalu amdano, a dyna beth
yw couture. Wedi dweud hynny,
mae yna rywfaint o adfywiad, yn
enwedig o ran dillad dynion. Mae
pobl yn gwerthfawrogi Saville Row
yn fwy nag erioed. Os ydych chi’n
mynd i gael pâr o esgidiau wedi’u
gwneud â llaw yn German Street,
beth bynnag yw’r gost, mae’r
esgidiau hynny’n cael eu
cynhyrchu’n unswydd i’ch traed chi.

Os ydych chi’n ddigon craff a doeth,
ac yn gofalu amdanyn nhw, gallai’r
esgidiau hynny bara am byth i chi.
Ond  os ydych chi’n mynd i ddawns
myfyrwyr ac eisiau gwisgo rhywbeth
sy’n hwyl, yna gallech fynd i unrhyw
siop yng Nghaerdydd i brynu
dilledyn bach rhywiol yn eithaf rhad,
ond beth fydd ddim cystal? Y
defnydd neu’r ffabrig wrth gwrs, ond
dyna mae pobl yn chwilio fwyfwy
amdano’r dyddiau hyn. Maen nhw
eisiau rhywbeth fforddiadwy, felly
mae’n rhaid i rywbeth ddioddef, a’r
ansawdd yw hynny bob amser.

Oes unrhyw genre neu steil
arbennig rydych chi wastad
yn dychwelyd ati fel
ysbrydoliaeth?

O ran fy nghleientiaid preifat, yr
unigolion eu hunain sy’n f’ysbrydoli
i, oherwydd mae’n rhaid i mi ddod
i’w hadnabod nhw’n sydyn, gweld
beth sy’n plesio neu ddim, a ydyn
nhw eisiau rhywbeth cynnil neu
dros ben llestri. Gyda fy nghasgliad
ar gyfer Bonmarche, mae’n rhaid i
mi fod ar flaen fy nhraed, gwybod
beth sy’n digwydd ym myd ffasiwn
a gwneud fy ngwaith cartref. Yn
ddiweddar, bues i’n gwylio’r Oscars
drwy’r nos er mwyn ymateb i
wisgoedd y merched ar gyfer
rhaglen deledu amser brecwast,
yna daeth car i’m hebrwng i’r
stiwdios am 4.30 y bore. Allwch chi
ddim dyfalu er mwyn mynegi barn
nac edrych ar lun a dweud ‘ww, na
neis’, mae’n rhaid i chi wybod y
pethau hyn.

Pe baech chi’n cynllunio
dilledyn ar gyfer aelod o’r
teulu brenhinol heddiw, sut
fyddech chi’n mynd ati?

Bues i’n ddigon lwcus i gynllunio ar
gyfer rhai o aelodau teulu brenhinol
Lloegr yn ogystal ag Ewrop, a mater
i’r unigolyn ydyw ar ddiwedd y
dydd. Rwy’n cofio cynllunio ar
gyfer Diana, felly pan oedd
Katherine ar daith rownd Awstralia
a Seland Newydd yn y ddiweddar,
rwy’n gwerthfawrogi’r holl waith
oedd ynghlwm wrth hynny a bod
tasg anferthol o’u blaenau. Fel
cynllunydd, rydych chi eisiau
gwybod yr amserlen cyn gynted â
phosibl, ac mae’n ras yn erbyn y
cloc bob amser. Katherine yw eicon
ffasiwn y teulu brenhinol ar hyn o
bryd, ac mae’n edrych yn wych,
mae’n ddiddorol. Mae’n cyfuno’r
stryd fawr â gwisgoedd untro, ac yn
cael hwyl dda iawn arni.

Llun trwy garedigrwydd:
ITV/Rex Features
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Cawsoch chi gryn lwyddiant
yn y gyfres I'm A Celebrity
Get Me Out Of Here! yn 2013
Beth oedd uchafbwyntiau ac
isafbwyntiau’r jyngl?

Yr her gyntaf oedd waethaf. Cefais
fy rhoi mewn arch wydr, cyn
gollwng 3,000 o chwilod duon
arnai. Roedden nhw’n mynd i
bobman, ac yn piso - sôn am
ddrewdod! Roedd hi mor anodd
gan taw dyna’r her gyntaf. Er
hynny, fe drodd yn dipyn o
uchafbwynt hefyd. Os gallen i
wneud hynny, gallen i wneud
unrhyw beth. Profiad
bythgofiadwy, heb os.

Oes gennych chi unrhyw
gynlluniau cyffrous ar gyfer 
y dyfodol?

Rwy’n gweithio ar raglen beilot
gyffrous iawn ar gyfer ITV ar hyn o
bryd, a fydd yn mynd â fi i
gyfeiriadau gwahanol - nid byd
ffasiwn o reidrwydd - sy’n beth da.
Yna, nôl i’m gwaith bob dydd, i
bencadlys Bonmarché i drafod
casgliadau’r hydref/gaeaf a’r
Nadolig, cyn dechrau meddwl am
wanwyn/haf 2015. Rydym ni’n
agor pedair siop Bonmarché
newydd hefyd.

Cwestiynau
carlam:
1. Hoff ffilm?
     Taming of the Shrew gan 
     Franco Zeffirelli neu My Fair 
     Lady a gynlluniwyd gan 
     Cecil Beaton.

2. Hoff fwyty?
     The Wolseley, Llundain.

3. Mewn byd delfrydol, 
    beth fyddech chi fel 
    arall? Pensaer

4. Pwy wnaeth eich 
    ysbrydoli pan oeddech 
    yn ifanc? Valentino.

5. Beth yw’r cyngor gorau 
    gawsoch chi erioed? 
     Fy mam a Syr Geraint Evans a 
     ddywedodd “cer amdani”.

6. Beth ydych chi’n ei 
    wneud yn eich amser 
    hamdden?
     Rwy’n mwynhau nofio a 
     gweld fy ngholomennod yn 
     hedfan.

7. Beth yw’ch hoff dafarn 
    yng Nghaerdydd?
     The Conway a bar Park Plaza.

8.Tri chyngor ffasiwn i 
   unrhyw un
     i.   Edrychwch yn y drych a 
           byddwch yn wrthrychol
     ii.  Cofiwch wisgo’r dilledyn 
           cyn prynu
    iii. Os gallwch ei fforddio, 
           prynwch rywbeth gwell
           always buy up.
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Darganfod
doniau
Gan Karen Robson
Rheolwr Gwasanaeth Anabledd

Paratoi myfyrwyr ar gyfer byd
gwaith yw un o amcanion allweddol
Met Caerdydd. Mae’n golygu
helpu myfyrwyr i ddatblygu’r
wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i
reoli eu gyrfa beth bynnag a ddaw.
Bob blwyddyn, gofynnir i
raddedigion diweddar lenwi arolwg
cyrchfannau rhai sy’n gadael
addysg uwch, ac yn 2013, roedd
Met Caerdydd yn falch o gael ei
chydnabod ymhlith y goreuon yn y
DU. Mae hyn yn adlewyrchu
arbenigedd ein staff academaidd
sy’n cynllunio rhaglenni perthnasol,
a llwyddiant ein timau gyrfaoedd a
mentergarwch myfyrwyr sy’n helpu
myfyrwyr i nodi eu sgiliau a
‘marchnata’ eu hunain i gyflogwyr.
Mae hefyd yn cydnabod y
myfyrwyr eu hunain, sy’n
defnyddio’r hyn a ddysgwyd bob
cyfle posibl.

Mewn marchnad hynod
gystadleuol, dyw hi byth yn hawdd
dod o hyd i waith fel rhywun
newydd raddio – ond beth os
ydych chi’n anabl hefyd? Mae gan
Met Caerdydd hanes hir o hwyluso
addysg ar gyfer myfyrwyr anabl ac
mae tua 1400 o fyfyrwyr yn
gweithio gyda staff y tîm
Gwasanaeth Anabledd bob
blwyddyn er mwyn lleihau’r
rhwystrau i’w haddysg fel y gallant
gyflawni eu llawn botensial
academaidd. Ein nod yw datblygu
‘dysgwyr annibynnol’: myfyrwyr
sy’n gallu trosglwyddo’u sgiliau’n
hyderus i fyd gwaith a chyflawni ar
gyfer eu cyflogwr. O’r herwydd,
mae myfyrwyr anabl Met Caerdydd
yn fwy tebygol o gael swydd ar ôl
graddio, o gymharu â’u cyfoedion
ledled y DU.8 | Cardiff Met Alumni 2014
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Rydym yn ffyddiog ein bod yn
cynhyrchu graddedigion o’r radd
flaenaf, ond gwyddom hefyd nad
yw pob cyflogwr yn gwbl
ymwybodol o ddoniau
graddedigion anabl. Fel Rheolwr
Gwasanaeth Anabledd Prifysgol
Metropolitan Caerdydd, mae fy
nyletswyddau’n cynnwys
hyrwyddo ein myfyrwyr anabl ar
draws y gymuned gyda chyflogwyr
lleol, agor drysau a chwalu mythau.
Mewn digwyddiad diweddar yng
nghwmni pobl fusnes Caerdydd,
siaradais â rhywun oedd yn credu’n
bendant bod cyflogi person anabl
yn golygu costau ychwanegol.
Wrth drafod hyn ymhellach,
sylweddolais nad oedd wedi cyflogi
rhywun anabl erioed. Nid oedd
wedi ceisio gwneud hynny, gan
nad oedd eisiau ‘trafferth
ychwanegol’.

Nid yw’r gamdybiaeth hon yn
anghyffredin, yn anffodus, ond
roedd yn barod i glywed am sgiliau,
dycnwch, ymroddiad a
theyrngarwch rhai o’r myfyrwyr
sy’n cydweithio â’m tîm i, yn
ogystal â’r ffordd yr ydym ni’n
helpu i ddatblygu eu sgiliau
annibynnol. Roedd hefyd yn synnu
o glywed am y Fforwm Busnes
Anabledd a’r cymorth ariannol ac
ymarferol sydd ar gael i gyflogwyr
drwy’r cynllun ‘Mynediad i Waith’.
Soniais hefyd am Lysgennad
Awtistiaeth Sefydliad y
Cyfarwyddwyr sy’n cydweithio â ni
i ganfod cyfleoedd lleoliad gwaith
ar gyfer ein myfyrwyr â Syndrom
Asperger. Fy neges i oedd hyn -
bod llawer o wybodaeth a
chymorth ar gael i sicrhau nad yw ei
fusnes ef yn colli’r doniau hyn i un
o’i gystadleuwyr.

Mae pob math o gymorth ar gael i
raddedigion anabl sy’n chwilio am
waith hefyd. Mae gan
www.Employ-Ability.org.uk gyngor
ac adnoddau gwych, ac mae’n tîm
Gyrfaoedd ym Met Caerdydd wedi
darparu cymorth am dair blynedd
ar ôl graddio ac yn cydweithio’n
agos â’r Gwasanaeth Anabledd. Os
allwch chi neu’ch cyflogwr gynnig
swydd neu leoliad gwaith, neu os
allech chi ystyried mentora
myfyriwr anabl, yna cysylltwch â’n
Swyddfa Cyn-fyfyrwyr a Datblygu.

I gael rhagor o wybodaeth, 
e-bostiwch y Gwasanaeth
Anabledd
disability@cardiffmet.ac.uk
neucareers@cardiffmet.ac.uk 

Cyn dechrau gweithio gyda’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol, cysylltodd
recriwtiwr â mi oherwydd fy nghyfuniad o brofiad ym meysydd prosiectau,
systemau a chymorth - a chefais gyfweliad gyda’r Gwasanaeth Gwirfoddol
Brenhinol wedyn. Bues i’n onest o’r cychwyn cyntaf o ran fy nghlyw (colli clyw yn
llwyr), a’r ffaith nad ydw i’n defnyddio’r ffôn ac yn cyfathrebu drwy negeseuon
testun ac e-bost. Fe wnes i feithrin perthynas gyda’r ddwy garfan recriwtio, a
phan gefais wahoddiad i gyfweliad, gofynnwyd i mi a oeddwn i eisiau unrhyw
gymorth yn y cyfweliad - soniais fy mod yn gwefusddarllen i ddechrau, ond y
dylai popeth fod yn iawn cyn belled nad oedd acenion rhy gryf yno! Hen hanes
yw’r gweddill - rwyf yma ers ychydig fisoedd bellach, ac rydym yn defnyddio
Lync, system e-bost o fewn yr adran a’r cwmni i gyfathrebu, ac mae pawb yn
broffesiynol dros ben. Bu’n gryn her am gyfnod maith, ond yn werth chweil - rwyf
mor ddiolchgar am y cymorth a gefais gan UWIC, yn y Gwasanaeth Anabledd.
Heb os, mae wedi rhoi cyfle i mi wneud yn well a gwerthfawrogi bod yna bobl
sy’n barod i roi cyfle i raddedigion anabl

Paul Chaplin, Systemau Busnes - Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol
BSc. Cynllunio a Gweithgynhyrchu Cynnyrch UWIC ac MSc. Rheoli Technoleg Gwybodaeth
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Wyneb newydd, 
bywyd newydd



MMae gyrrwr beic modur
a gafodd anafiadau
difrifol mewn damwain

wedi cael llawdriniaeth arloesol gan
ddefnyddio technegau wedi’u
datblygu gan dîm Cynllunio
Llawfeddygol a Prosthetig Canolfan
Genedlaethol Dylunio Cynnyrch ac
Ymchwil Datblygu (PDR), Prifysgol
Metropolitan Caerdydd, ac Uned y
Genau a’r Wyneb yn Ysbyty
Treforys.

Roedd y claf, Mr Stephen Power,
yn reidio beic modur gyda’i
ffrindiau pan ddigwyddodd y
ddamwain yn Llanilltud Fawr ger
Caerdydd. Torrodd ei ddwy fraich,
ac roedd ei goes dde wedi’i hanafu
cynddrwg nes bod angen impiad
asgwrn. Cafodd anafiadau difrifol
i’w ben a’i wyneb hefyd. Cafodd
lawdriniaeth frys yn Ysbyty
Treforys, Abertawe. Roedd y difrod
i’w freichiau yn ddrwg iawn, ac
aeth llawfeddygon orthopedig a
thrawma a llawfeddygon cosmetig
i’r afael â’r gwaith.

Meddai Adrian Sugar,
llawfeddyg ymgynghorol y
genau a’r wyneb:

Llwyddwyd i wneud
gwaith go dda gyda’r
anafiadau i’r wyneb, ac
eithrio’r foch chwith a
thwll y llygad.
Atgyweiriwyd toriadau’r
wyneb yn reit dda, ond
roedd ganddo anaf i’w
lygad chwith a doedd y
meddyg llygaid ddim am
inni wneud unrhyw beth
a allai achosi niwed
pellach. Roedd hwn yn
gam doeth gan fod ei
olwg wedi’i adfer i
raddau helaeth. O’r
herwydd, nid oeddem yn
gallu trwsio asgwrn ei
foch chwith yn y man
iawn ac ni wnaethom
hyd yn oed geisio
ailadeiladu’r esgyrn
tenau iawn o amgylch
twll ei lygaid. Felly, roedd
asgwrn ei foch yn rhy
bell o’i le a’i lygaid 
yn bantiog.

Diolch i waith y tîm PDR, mae
Stephen wedi cael llawdriniaeth
adluniol lwyddiannus er iddo dorri’i
ddau asgwrn boch, ei drwyn a’i ên,
a thorri’i benglog yn y ddamwain
yn 2012.

Cyn llawdriniaeth Ar ôl llawdriniaeth 



Mae tîm Dylunio
Llawfeddygol a Phrosthetig
PDR yn arbenigo mewn
gweithio gydag ysbytai ledled
y DU i arloesi gyda dulliau
newydd o ddefnyddio
technolegau gyda chymorth
cyfrifiadur i wella’r gallu i
ragweld, effeithiolrwydd a
chywirdeb technegau
llawfeddygol a phrosthetig
(am gostau triniaeth is yn
gyffredinol). Mae PDR yn
gweithio mewn
cydweithrediad ffurfiol ag
Uned y Genau a’r Wyneb yn
Ysbyty Treforys; y Ganolfan ar
Gyfer Technolegau
Ailadeiladol Cymhwysol
mewn Llawfeddygaeth
(CARTIS) (www.cartis.org)
sydd hefyd yn cydweithio ag
unedau arbenigol lleol,
cenedlaethol a rhyngwladol
eraill.
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Bu Sean Peel, Peiriannydd Dylunio
ac Ymchwil PDR, Dr Dominic
Eggbeer a’r myfyriwr ymchwil Ffion
O'Malley yn cynorthwyo tîm
Treforys trwy drosi data sgan
meddygol y claf yn rhith-fodel
llawfeddygaeth 3D. Trafodwyd yr
union leoliadau i’w torri a fyddai’n
rhyddhau rhannau o asgwrn y
wyneb i’w symud, mewn
cydweithrediad agos â’r clinigwyr.
Er mwyn trosglwyddo’r toriadau
hyn yn llawdriniaeth, cynlluniwyd
canllaw llif arbennig i’w osod o
amgylch yr anatomi, gyda slotiau i
lywio’r llawfeddyg. Unwaith roedd
y rhannau o’r asgwrn yn rhydd yn y
rhithgynllun, cawsant eu gosod yn
ofalus i ailadeiladu’r anatomi a
sicrhau’r cymesuredd gorau posibl.
Yna, cafodd mewnblaniadau
pwrpasol, a chanllaw ailosod i ddal
yr esgyrn yn ddiogel tra’r oedd y
mewnblaniadau’n cael eu gosod yn
eu lle, eu cynllunio a’u hargraffu ar
ffurf 3D.

Mae Sean yn gweithio fel
Peiriannydd Dylunio ac Ymchwil
yng Nghanolfan Genedlaethol
Dylunio Cynnyrch ac Ymchwil
Datblygu (PDR) wrth wneud cwrs
PhD rhan-amser. Meddai: ‘Un o
fanteision gweithio mewn prifysgol
yw bod gennych gyfle i wneud y
math hwn o waith gyda mwy o
ddyfnder a thrylwyredd.

‘Go brin y byddem wedi gallu profi
cymaint o gynlluniau gwahanol pe
bai hwn yn brosiect masnachol. Fel
ymchwilwyr a oedd yn ymchwilio i
wyth neu naw syniad newydd i’r
llawfeddyg ymarfer arnynt, fodd
bynnag, roeddem yn gallu
cyfiawnhau hynny fel rhan o’n
harbrofion a’n gwaith casglu data.
Gellir defnyddio canlyniadau’r
gwaith gwerthuso wedyn mewn
achosion y byddwn yn ymdrin â
nhw yn gyson yn y dyfodol yn y
GIG yn gyffredinol.

‘Roedd ein cysylltiadau ag
Ysbyty Treforys yn golygu ein
bod yn gweithio ochr yn ochr â
llawfeddygon bob amser ac yn
dysgu o wylio’r llawdriniaeth 
ei hun.’

Yn ôl Dr. Dominic Eggbeer,
Rheolwr Uned SPD PDR:

Mae’r canlyniad
llwyddiannus yn brawf o
fanteision cael tîm
amlddisgyblaeth a oedd
yn cynnwys y Brifysgol, y
GIG a phartneriaid y
diwydiant. Mae tîm
medrus PDR yn ymuno
ag adrannau ysbyty yn
gyson er mwyn cael
profiad ymarferol o
ddysgu am ofynion
clinigwyr yn y byd go
iawn. Rydym yn
defnyddio gwybodaeth
am ddylunio i ddarparu’r
cyswllt hollbwysig rhwng
technegau llawfeddygol
a thechnolegau
peirianneg o’r radd
flaenaf.”

Yr her nesaf yw mireinio’r broses
gynllunio, dylunio a
gweithgynhyrchu fel bod y
technegau hyn mor effeithlon â
phosibl. Mae hyn yn hollbwysig i
sicrhau manteision ehangach i’r
gwasanaeth gofal iechyd, sy’n
ganolbwynt ymchwil CARTIS
parhaus. Dywedodd Adrian Sugar,
y llawfeddyg ymgynghorol a oedd
yn arwain y prosiect, fod argraffu
3D wedi cael gwared ar yr elfen
‘ddyfalu’ sy’n gysylltiedig â
thechnegau ymchwil traddodiadol.

‘Mae’n dechneg heb ei hail –
mae’r canlyniadau’n ganwaith
gwell nag unrhyw beth
wnaethom cyn hyn,’ meddai.

‘Mae’n golygu ein bod ni’n gallu
bod yn fwy manwl-gywir. Mae
pawb yn dechrau meddwl fel
hyn bellach – dyw dyfalu ddim
digon da’.

Ac os yw’r canlyniad yn
arwyddocaol i lawfeddygon ac
ymchwilwyr, dyw hynny’n ddim o
gymharu â’r gwahaniaeth i gleifion. 

Dywedodd Stephen ei fod yn arfer
â gorchuddio’i wyneb yn llwyr wrth
adael y tŷ, ond bod hynny wedi
newid ers y llawdriniaeth.

‘Mae wedi newid fy mywyd 
i’n llwyr,’ 
meddai wrth y BBC.

‘Roedd y gwahaniaeth yn amlwg
o’r diwrnod y deffrais wedi’r
llawdriniaeth. Does dim angen
cuddio mwyach.’



Cafodd yr astudiaeth beilot ar gyfer
y therapi hwn ei datblygu gan y
cyn-fyfyriwr Sally Kay a
ddatblygodd dechneg newydd o
adweitheg o’r enw RLD (draeniad
lymffatig trwy adweitheg neu
Reflexology Lymphatic Drainage)
fel rhan o’i thraethawd blwyddyn
olaf.

Cafodd Sally’r syniad ar ôl gweithio
fel gwirfoddolwraig mewn hosbisau
am sawl blwyddyn. Sylwodd fod
breichiau llawer o fenywod a oedd
wedi cael triniaeth fasectomi yn
chwyddo. O’r menywod sy’n cael
llawdriniaeth canser y fron,
amcangyfrifir bod breichiau 20%
ohonynt yn chwyddo ar ôl y
driniaeth, sy’n effeithio ar safon eu
bywyd ac yn golygu bod tasgau
syml fel smwddio yn anodd iawn.

Wedi’r astudiaeth beilot
gychwynnol, gwnaeth tîm
therapïau cyflenwol Met Caerdydd
gais llwyddiannus i Tenovus a
derbyn cymorth ariannol o £12,263
i barhau â’u hymchwil.

Mae’r dechneg RLD newydd yn
adleisio patrwm symudiadau, ond
yn lle tylino rhan o’r corff, mae’n
sbarduno adwaith yn y droed ac yn
mapio’r rhannau dan sylw.

Dangosodd canlyniadau’r
astudiaeth beilot fod lefelau
lymffoedema wedi gostwng ar ôl
defnyddio’r dechneg RLD.

Mae rhaglen Therapïau Cyflenwol
Met Caerdydd wedi meithrin
partneriaeth â thri chorff
proffesiynol blaenllaw: Massage
Training Institute (MTI); Association
of Reflexologists (AoR);
International Federation of
Professional Aromatherapists
(IFPA.)

Mae tîm o gyn-
fyfyrwyr Met
Caerdydd yn

ymchwilio i ddull newydd
arloesol o adweitheg sy’n
helpu cleifion canser wedi
llawdriniaeth canser y fron.
Ymhlith aelodau’r tîm mae
Judith Whatley (Mres, Meistr
Ymchwil, 2011); Rachel
Street (MSc, Seicoleg Iechyd,
2012); Sally Kay (BSc Anrh,
Therapïau Cyflenwol, 2011);
Virginia Harding, (BSc Anrh
Therapïau Cyflenwol, 2012)
ac Elaine Allison (Dyfarniad
Addysg Barhaol mewn
Adweitheg, 2011). Ynghyd
â’r Pennaeth Gofal Iechyd,
Philip Harris, cyflwynodd y
tîm gais i Tenovus, elusen
ganser fwyaf blaenllaw
Cymru, i gynnal gwaith
ymchwil i’r dull newydd hwn
o driniaeth sy’n mapio
patrwm pwyntiau tylino yn y
gwddf, ysgwydd, y fraich
uchaf a’r fraich isaf a
ddefnyddir mewn draeniad
lymffatig â llaw (Manual
Lymphatic Drainage - MLD)
trwy bwyntiau adwaith yn y
traed.
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Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd
yn cyflawni gwaith ymchwil 
arloesol i ofal canser



Meddai’r Uwchddarlithydd
Judith Whatley, arweinydd
modiwl Adweitheg Met
Caerdydd: 

“Mae datblygu techneg therapiwtig
safonol trwy ddefnyddio gwaith
ymchwil a gwyddonol yn bosibl
diolch i’n dulliau o addysgu
Therapïau Cyflenwol yma ym
Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.
Mae’n bwysig cofio bod defnydd
ymarferol iawn i’r therapïau hyn ym
maes gofal iechyd, ac rydym yn
paratoi ein graddedigion yn drylwyr
iawn ar gyfer gwaith mewn pob
math o leoliadau gofal iechyd, yn
cynnwys y GIG.

“Rydym yn falch tu hwnt o dderbyn
cyllid ymchwil gan Tenovus. Mae’n
rhoi cyfle inni edrych yn fanylach ar
effeithiau’r driniaeth arloesol hon ar
bobl a allai gael budd mawr ohoni.

Fel un o ddwy brifysgol
yn unig yng Nghymru
sy’n cynnig rhaglen
astudio therapïau
cyflenwol sy’n seiliedig
ar wyddoniaeth, rydym
ar flaen y gad o ran
ymchwilio i effeithiau
therapiwtig adweitheg.

Cynhaliwyd yr astudiaeth beilot
newydd ar 30 o gleifion mewn tair
canolfan yng Nghaerdydd, Pen-y-
bont ar Ogwr a Thredegar, er
mwyn darganfod a oedd modd
ailadrodd canlyniadau peilot 2011.
Enillodd Sally wobr gan Federation
of Holistic Therapists’, sef yr
Excellence in Practice Award 2012
for  Research and Development

into Reflexology Lymph Drainage
(RLD) am ei hymchwil. Cyn
cychwyn astudio ym Met Caerdydd
yn 2007, bu’n gweithio ym maes
therapïau cyflenwol mewn clinigau
galw heibio i gleifion canser.

Cynhaliwyd cynhadledd
CAMSTRAND ym Mhrifysgol Met
Caerdydd yn 2012, cynhadledd
ymchwil fwyaf blaenllaw’r DU ar
gyfer academyddion sy’n astudio
meddyginiaeth gyflenwol, lle
cyflwynwyd canlyniadau’r
astudiaeth beilot. Mae’r treialon
hyn ym Met Caerdydd hefyd yn
defnyddio techneg fesur wedi’i
gwirio’n glinigol ar gyfer mesur
cyfaint yr hylif sydd yn y fraich.
Mae mesuriad cylcheddol cyfaint y
fraich (LVCM) yn ffordd o fesur
braich sydd wedi’i heffeithio gan
lymffoedema a chyfrifo faint o hylif
sy’n bresennol. Mae’r treialon yn
cynnwys mesuriadau cyn ac ar ôl
triniaeth adweitheg. Meddai Sally:

Mae pontio’r bwlch
rhwng ymarfer
adweitheg a phrofi’i
werth yn anodd
eithriadol. Rwy’n
gobeithio y gall y
prosiect cychwynnol
hwn greu conglfaen ar
gyfer astudiaethau’r
dyfodol, a fydd yn
cyfrannu at ddeall ac
integreiddio adweitheg.

Ychwanegodd Judith Whatley:

Yma ym Mhrifysgol
Metropolitan Caerdydd,
rydym yn awyddus i
hyrwyddo’r defnydd o
adweitheg a therapïau
eraill mewn gofal iechyd
safonol. Mae lleoliadau
gofal lliniarol ledled y
DU eisoes yn defnyddio
adweitheg. Mae’n bwysig
ein bod ni’n deall
potensial y therapïau
hyn o ran gwella
ansawdd bywyd pobl
sy’n byw gyda
lymffoedema. Edrychwn
ymlaen at gyhoeddi
canlyniadau’r astudiaeth
yn ddiweddarach eleni.

Cafodd Judith, sy’n gydlynydd
prosiect ar gyfer yr astudiaeth,
gydnabyddiaeth hefyd gan AoR the
Inspirational Tutor of the Year 2014,
ar ôl cael ei henwebu gan fyfyrwyr
y rhaglen. Ychwanegodd, “Rydym
tua dwy ran o dair o’r ffordd drwy’r
broses o gasglu data, ac mae’r
canlyniadau cychwynnol yn
gadarnhaol dros ben”. 

Mae llwyddiant y datblygiadau hyn
mewn gofal canser yn gam mawr
ymlaen i’r tîm ymchwil ac yn
aruthrol bwysig i’r unigolion â
lymffoedema. Mae’r gwaith
ymchwil hwn hefyd yn pwysleisio’r
gwaith gwych sy’n cael ei wneud
ym Met Caerdydd a’n rhwydwaith
cyn-fyfyrwyr hefyd.
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Darllen er
mwynhad

Pa mor aml ydych chi’n
darllen er mwynhad?
Ydych chi’n ymgolli’n

llwyr mewn llyfr yn aml neu ai
gweithgaredd does gennych
mo’r amser i’w wneud yw
darllen? Mae ymchwil yn dangos
bod darllen er mwynhad yn
fuddiol i blant a phobl ifanc o
safbwynt cyrhaeddiad addysgol
yn ogystal â datblygiad personol;
mae’n ein helpu i ymlacio; magu
hyder; datblygu hunan-barch a’n
lles. Yma yn Ysgol Addysg Met
Caerdydd, mae darllen a
llythrennedd i blant yn
ganolbwynt digwyddiadau
menter llenyddol ac ymchwil
sy’n helpu darpar athrawon i
feithrin gwybodaeth am
lenyddiaeth plant er mwyn
annog plant i ddarllen er pleser a
dod yn ddarllenwyr gydol oes.

Cynhaliwyd gwaith ymchwil yn
ddiweddar gan Jo Bowers, Deon
Cyswllt ar gyfer Menter a Phrif
Ddarlithwraig Addysg Gynradd,
a’i chydweithiwr Dr. Susan Davis,
Uwchddarlithydd Addysg
Gynradd. Aeth Jo ati i sefydlu
blog llenyddiaeth plant am
flwyddyn gyda’i hathrawon dan
hyfforddiant ar gwrs TAR
cynradd. Nod y blog oedd
annog darpar athrawon i
ddarllen cymaint ag y bo modd o
lyfrau plant, a’u rhannu gyda’u
cyfoedion a’u tiwtoriaid trwy
gyfrwng y blog, gyda’r nod o
fagu hyder i ddefnyddio’r llyfrau
hyn mewn modd creadigol yn yr
ystafell ddosbarth yn y gobaith o
feithrin hoffter o ddarllen a
llenyddiaeth plant.

Julia Donaldson

Anthony Browne
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Ar ddiwedd y flwyddyn, fe
welodd Jo Bowers a’i
chydweithiwr Dr Susan Davies –
y ddwy’n addysgu’r rhaglen TAR
cynradd – fod y blog nid yn unig
wedi llwyddo o ran yr holl
amcanion uchod, ond bod
darllen llyfrau plant, yn y cartref
ac yn yr ysgol gyda’r plant, o
gymorth i’w lles  unigol yn yr
ystafell ddosbarth a thu hwnt.
Hefyd, roedd llyfrau plant yn
ffordd wych o ymlacio yn ystod
prysurdeb addysgu’n llawn
amser mewn ysgol. 

Yn ystod y grŵp ffocws,
gofynnwyd amryw o gwestiynau
i’r athrawon dan hyfforddiant am
ddarllen er mwynhad a beth
wnaeth iddyn nhw fod yn
ddarllenwyr. Daeth pleser
darllen i’r amlwg, yn enwedig
sut oedden nhw wedi mwynhau
dianc i fyd llyfr ac ymgolli’n llwyr
yn y naratif. Daeth yn amlwg
hefyd bod ganddynt gysylltiad
personol agos â straeon penodol
o’u plentyndod eu hunain, a bod
gwybod beth oedd i ddod wrth
droi’r tudalennau yn rhoi cysur
iddyn nhw a’r hyder i rannu’r
llyfr hwnnw gyda’u dosbarth.

Mae addysgu yn faes llawn
straen. Roedd yr ymchwil yn
pwysleisio bod darllen er
mwynhad yn gallu lleihau straen;
a bod dianc rhwng dau glawr ar
ddiwedd diwrnod prysur yn
gallu bod, o gymorth i athrawon.
Hefyd, roedd y blog yn rhoi
amser iddyn nhw ddarllen fel
rhan o’u datblygiad proffesiynol
a gofynion y cwrs oherwydd eu
bod eisiau gwella eu
gwybodaeth am y pwnc. Er bod
lles yn eilbeth, daeth yn rhan o’r
prosiect ac yn thema bwysig yn
eu gwaith ymchwil.

Mae’r canfyddiadau hyn wedi’u
rhannu ag amrywiaeth eang o
weithwyr proffesiynol hyd yma.
Rhoddodd Jo a Sue gyflwyniad
yng nghynhadledd Reading for
Pleasure: Creating Lifelong
Readers Ysgol Addysg
Caerdydd a gynhaliwyd ym
Mehefin 2013 mewn
partneriaeth â Chymdeithas
Lythrennedd y DU (UKLA), ac
yng nghynhadledd ryngwladol
49 UKLA ym Mhrifysgol
Liverpool Hope. Cafodd sylw
gan flog athrawon y Guardian yn
ystod tymor yr haf y llynedd
hefyd. Mae Jo wedi rhoi
anerchiadau a sgyrsiau blaenllaw
am y pwnc, ac wedi rhannu’r
gwaith ymchwil ochr yn ochr â
Malorie Blackman, awdur plant
Llawryfog (Children’s Laureate)
yng nghynhadledd darllen er
pleser y Centre for Literacy in
Primary Education yn Llundain
fis Chwefror, yng Ngŵyl
Lenyddiaeth Plant Caerdydd ym
mis Ebrill ac ym mhrifysgol
Plymouth i athrawon dan
hyfforddiant ym mis Mai eleni.

Mae amser, cymorth a
datblygiad proffesiynol i
athrawon er mwyn eu galluogi i
ymgysylltu â llenyddiaeth plant
yn hollbwysig. Roedd y gwaith
ymchwil yn profi bod hyn nid yn
unig o fudd i lythrennedd plant
ar draws yr ystafell ddosbarth
cynradd, ond hefyd i les yr athro
ei hun. Felly, mae llythrennedd a
menter ac ymchwil llythrennedd
yn parhau ar frig yr agenda yn yr
Ysgol Addysg. Mae’n helpu
darpar athrawon i feithrin
gwybodaeth am lythrennedd
plant er mwyn datblygu
diddordeb a hoffter plant o
ddarllen yn ogystal â phob
agwedd arall ar lythrennedd
mewn addysg.

Mae digwyddiadau eraill hyd
yma yn cynnwys: y digwyddiad
cyntaf o’i fath yn y DU gyda’r tri
bardd plant, pan ddaeth Julia
Donaldson, y Children’s
Laureate ar y pryd i sgwrsio a
diddanu ochr yn ochr â
Catherine Fisher, Awdur
Llawryfog Pobl Ifanc Cymru a’r
Bardd Plant Eurig Salisbury;
cynhadledd lle’r oedd Anthony
Browne yn brif siaradwr – sef
Awdur Llawryfog Plant diweddar
arall ac awdur llyfrau lluniau o fri
rhyngwladol, a llu o weithdai
awduron a llythrennedd eraill.

Mae gweithgareddau
llythrennedd a llenyddiaeth sydd
ar y gweill dros y misoedd nesaf
a’r flwyddyn academaidd nesaf
yn cynnwys cydweithio â
chydweithwyr llythrennedd yn
Lloegr ar waith ymchwil sy’n
ymwneud â’r ddarpariaeth
llenyddiaeth plant  mewn cyrsiau
cychwynnol i athrawon ledled y
DU; ymweliad gan Malorie
Blackman, yr Awdur Plant
Llawryfog presennol; clybiau
llyfrau ar gyfer athrawon
newydd gymhwyso; cynhadledd
lythrennedd gydweithredol arall
ar y cyd â UKLA a chynhadledd
awduron mewn cydweithrediad
â’r Just Imagine Story Centre.
Bydd y blog llên plant yn parhau
am drydedd flwyddyn hefyd.
Trwy gymryd rhan yn yr holl
ddigwyddiadau hyn, gobaith tîm
Darllen er Mwynhad yw sicrhau
ein bod yn rhannu neges glir a
chadarn ag athrawon dan
hyfforddiant, athrawon cymwys
ac ysgolion y dylai creu
diwylliant o ddarllen fod ar frig y
rhestr o flaenoriaethau. Mae
eistedd i fwynhau llyfr da yn
bleser, gyda manteision ym
mhob agwedd ar lythrennedd yn
ogystal ag i les myfyrwyr,
athrawon a disgyblion.
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Boed yn sgil gwaddol
Gemau Olympaidd
Llundain 2012 neu’r

cynnydd mewn lefelau
gordewdra ymhlith plant, mae
sicrhau bod y genhedlaeth nesaf
yn gwneud yn ymarfer corff yn
rhan o’u patrwm beunyddiol yn
hollbwysig. Mae Ysgol
Chwaraeon Prifysgol
Metropolitan Caerdydd yn gosod
y safon gyda’i rhaglen helaeth o
Academïau Iau.

Wedi’i sefydlu ym 1999 gyda
chlwb nofio, tenis a phêl-droed
bach, mae’r rhaglenni Academi
Chwaraeon Iau wedi mynd o
nerth i nerth ac yn denu dros
2350 o blant i gampws Cyncoed
bob wythnos.

Mae gennym 13 Academi
Chwaraeon Iau ar hyn o bryd:

Athletau Pêl-fasged

Pêl-droed  (x 3)
Gymnasteg

Hoci Pêl-rwyd

Nofio Tenis bwrdd

 Tenis Trampolinio

 Pêl-foli

Ethos y rhaglenni Academi
Chwaraeon Iau yw cynnig
hyfforddiant o’r radd flaenaf i
blant 4-18 oed, o ddechreuwyr
pur i athletwyr elît. Cynhelir
sesiynau hyfforddi ar
nosweithiau’r wythnos o 4.30pm
ymlaen a gydol y penwythnos.
Mae’r criw sylweddol o
hyfforddwyr profiadol a
chymwysedig (dros 60 ohonynt)
yn fyfyrwyr chwaraeon yn y
brifysgol yn bennaf, gan roi cyfle
iddyn nhw gael profiad gwaith
hanfodol yn ogystal ag incwm i’w
cynnal a helpu i dalu am eu
hastudiaethau. Rhoddir cymorth i
40 o wirfoddolwyr bob blwyddyn
hefyd fel rhan o’u modiwlau
academaidd Hyfforddi
Chwaraeon a Dysgu yn y
Gweithle.

Academïau Iau 
Met Caerdydd



Yr academïau hoci, tenis bwrdd a
phêl-foli yw’r rhai diweddaraf i’w
hychwanegu at y rhaglen iau, ac
maen nhw’n llwyddiant mawr
wrth weithio mewn partneriaeth
â’r Cyrff Llywodraethu
Cenedlaethol.

Roedd Gemau Olympaidd
Llundain 2012 yn llwyfan gwych i
bwysleisio pwysigrwydd a
manteision ffordd o fyw iach ac
egnïol ac felly’n gyfle i Met
Caerdydd hyrwyddo rhaglenni’r
Academi Chwaraeon Iau.
Trefnwyd digwyddiadau a
gwyliau chwaraeon gwahanol yn

sgil Gemau, ac ers hynny,
llwyddodd yr holl Academïau i
ddenu llawer o aelodau newydd.

Yr Academi Athletau welodd y
cynnydd mwyaf, gyda 49.25% yn
fwy o blant yn cymryd rhan
rhwng blwyddyn academaidd
2011-2012 (340 yr wythnos) a
blwyddyn academaidd 2012-
2013 (670 o gyfranwyr
wythnosol). Diolch i’r cynnydd
hwn a llwyddiannau’r athletwyr
mewn cystadlaethau lleol a
chenedlaethol, penderfynwyd y
byddai’r Academi Athletau yn
ymuno â Chlwb Athletau Cymru.

Ym mlwyddyn gyntaf y clwb,
daeth aelodau’r Academi yn
gyntaf ym mhob gornest
cynghrair iau yng Nghymru a
chawsant eu coroni’n Enillwyr
Cynghrair y Dwyrain ac ennill tair
o bedair gêm y Gynghrair
Datblygu Ieuenctid Genedlaethol
hefyd, gan esgyn i frig cynghrair
2A y Gorllewin, a chael
dyrchafiad ddiwedd y tymor.

Blwyddyn Academaidd
Nifer sy’n cymryd rhan 

bob wythnos
% cynnydd/gostyngiad o’r

flwyddyn flaenorol

2008 - 2009 1853 N/A

2009 - 2010 1695 31%

2010 - 2011 1711 1%

2011 - 2012 1746 8%

2012 - 2013 2013 15.5%

Mynychwyr Academi Chwaraeon Iau 2008-2013

→

→

→
→



Mae cyn-fyfyriwr
Peirianneg Meddalwedd
o Brifysgol Metropolitan

Caerdydd newydd lansio PriorSym
- busnes arloesol sy’n arbenigo
mewn datblygu gwefannau ac ap i
fusnes bach.

Graddiodd Richard Wheeler ym
mis Gorffennaf 2013 gyda gradd
BSc (Anrh) Dosbarth Cyntaf mewn
Peirianneg Meddalwedd. Fis
Mehefin y llynedd, aeth Richard i
ddigwyddiad ‘Countdown to
Launch’ fel rhan o wythnos
cychwyn busnes a drefnwyd gan
Ganolfan Entrepreneuriaeth
Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan
Caerdydd.

Mae’r Ganolfan yn adran o fewn y
Brifysgol sy’n helpu i gefnogi
myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr i
gychwyn busnes a datblygu’u
sgiliau entrepreneuraidd hefyd.

Mae’r Ganolfan yn cynnal llawer o
weithgareddau a digwyddiadau
gydol y flwyddyn o ddigwyddiadau
rhwydweithio a chystadlaethau i
raglenni dwys datblygu sgiliau.

‘Countdown to Launch’ oedd
wythnos cychwyn busnes gyntaf y
Brifysgol, a gafodd ei threfnu gan y
Ganolfan Entrepreneuriaeth
Myfyrwyr. Roedd y digwyddiad, a
noddwyd gan Santander, yn
galluogi myfyrwyr o feysydd
amrywiol i ddatblygu cynllun
busnes a dysgu am bob agwedd ar
gychwyn busnes, o farchnata a
gweithrediadau i gyllid a threth.

Ar ddiwedd y rhaglen bum
niwrnod, cafodd y myfyrwyr gyfle i
gyflwyno eu syniad busnes gerbron
panel o entrepreneuriaid,
arbenigwyr busnes a buddsoddi.
Roedd Richard ymhlith pum
busnes a gyflwynodd syniad yn
llwyddiannus ac a gafodd gyllid i
gychwyn arni. Wrth ymateb i
effaith ‘Countdown to Launch’
arno,  meddai Richard:

Cychwyn busnes
gyda’n cyn-fyfyrwyr
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Fe wnaeth Countdown
to Launch fy helpu i
ddatblygu sgiliau yr
oeddwn eu hangen ar y
pryd a rhoi’r hwb olaf
yna i mi. Oni bai am y
digwyddiad hwnnw, go
brin y byddwn i mewn
sefyllfa i allu cychwyn fy
musnes fy hun.

Erbyn hyn, mae Richard yn rhedeg
ei fusnes llwyddiannus ei hun,
PrioSym, ac yn denu cleientiaid.
Aeth ati i sefydlu’r cwmni er mwyn
helpu busnesau bach i ddatblygu
presenoldeb symudol am bris
fforddiadwy. Mae’r gwasanaethau
yn cynnwys datblygu gwefan, creu
fersiwn symudol o wefan sy’n
bodoli eisoes a datblygu ap ffôn
clyfar ar gyfer busnesau.

Mae Richard newydd ddatblygu
gwefan symudol ar gyfer SleepPro,
sefydliad sy’n darparu gwasanaeth
diagnosis a thriniaeth ar gyfer pobl
sy’n chwyrnu ac yn dioddef o nam
cwsg.Meddai cleient Richard
yng nghwmni PrioSym:



“Mabwysiadwyd dull
rhagweithiol o’r cychwyn
cyntaf, yn dangos pa mor
gyflym a hawdd y gellid
datblygu gwefannau symudol,
nodi problemau a chynnig
atebion. Cafodd yr holl broses
ei thrin mewn ffordd hynod
drefnus a strwythuredig, yn
gwrtais  a phroffesiynol. Roedd
hi’n bleser gweithio gyda
PrioSym ar y prosiect hwn ac
rwy’n edrych ymlaen at weithio
gyda nhw eto yn y dyfodol.”

Yn ogystal â derbyn cyllid i
ddatblygu ei fusnes, mae Richard
yn elwa hefyd ar gymorth a
mentora parhaus gan y Ganolfan
Entrepreneuriaeth Myfyrwyr.
Ychwanegodd:

“Rwy’n teimlo ’mod i’n barod i
fynd i’r afael â’r her o gychwyn
fy musnes fy hun, ac mae’n braf
gwybod bod cymorth a
chefnogaeth ychwanegol ar
gael. Mae’n galondid gwybod y
gallaf siarad â rhywun, hyd yn
oed nawr os oes problem yn
codi, fel rhyw fath o rwyd
diogelwch.”

Bydd y Ganolfan Entrepreneuriaeth
Myfyrwyr yn parhau i helpu
Richard ar ei hynt. Medda’r
Rheolwr Entrepreneuriaeth
Natasha Hashimi: 

“Mae Richard wedi bod ar
siwrnai ryfeddol dros y naw mis
diwethaf. Diolch i gyllid gan
Santander, mae’r Ganolfan
Entrepreneuriaeth Myfyrwyr
wedi gallu cynnig cymorth
wedi’i deilwra i anghenion
busnes Richard, sydd wedi ei
alluogi ef a’r busnes i dyfu’n
gyflym iawn. Mae Richard yn
weithiwr caled ac mae’r
Ganolfan yn edrych ymlaen at
ei gefnogi wrth i PrioSym fynd
o nerth i nerth.”

Os ydych chi’n rhedeg neu’n lansio
busnes, ac eisiau cymorth i’ch rhoi
ar ben ffordd neu ddatblygu’ch
busnes i’r lefel nesaf, yna gall y
Ganolfan Entrepreneuriaeth eich
helpu. Gallwn weithio gyda chi am
hyd at bum mlynedd ar ôl i chi
raddio, ac rydym yn cynnig
cymorth un i un i gychwyn busnes
yn ogystal â gweithdai a
chystadlaethau.

E-bostiwch  entrepreneurship
@cardiffmet.ac.uk i drefnu
cyfarfod neu ewch i
www.cardiffmet.ac.uk
/entrepreneurship am fwy 
o wybodaeth.

Mae PrioSym yn cynnig pob
math o wasanaethau sy’n
ceisio helpu busnesau bach a
busnesau newydd i
ddatblygu presenoldeb
symudol. Am fwy o
wybodaeth, ewch i
www.priosym.com

Gair i gall gan Richard:
Sicrhewch fod gennych gynllun 
    marchnata da cyn cychwyn arni. 
    Sicrhewch eich bod yn adnabod 
    eich cynulleidfa darged a’r 
    dulliau y byddwch yn eu 
    defnyddio i’w denu - peidiwch â 
    disgwyl iddyn nhw ddod o hyd i 
    chi, yn enwedig os ydych chi
    mewn marchnad hynod 
    gystadleuol.

Peidiwch â bod ofn newid eich 
    cynllun busnes. Gall cychwyn 
    busnes fod yn broses sy’n newid 
    yn gyson a byddwch yn dysgu 
    mwy am eich cwsmeriaid a’r hyn 
    maen nhw’n chwilio amdano 
    wrth fynd ymlaen. Peidiwch â 
    bod ofn newid i ddiwallu’r 
    anghenion hynny.

Pwyll piau hi. Mae cychwyn 
    busnes yn llawn troeon trwstan, 
    da a drwg, a bydd ambell 
    ddiwrnod yn eich profi i’r eithaf. 
    Ar ddiwrnodau o’r fath, rwy’n 
    atgoffa fy hun o’r pethau rwyf 
    wedi’u cyflawni hyd yma a’m 
    cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Sefydlwyd y Ganolfan
Entrepreneuriaeth Myfyrwyr
ym mis Ionawr 2013, ac mae’n
cael ei hariannu’n rhannol gan
Lywodraeth Cymru drwy’r
Strategaeth
Entrepreneuriaeth Ieuenctid.
Am ragor o wybodaeth,
ewch i
www.cardiffmet.ac.uk/
entrepreneurship
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Unwaith eto, mae myfyrwyr
Prifysgol Metropolitan
Caerdydd wedi enwi’r

Brifysgol fel yr orau yn y DU o
safbwynt cymorth cyffredinol i
fyfyrwyr tramor – a hynny am y
bumed flwyddyn o’r bron. 

Mae’r Baromedr Myfyrwyr
Rhyngwladol (ISB), a gynhelir gan i-
Graduate yn wasanaeth ymchwil
annibynnol sy’n arbenigo yn y
farchnad addysg ryngwladol, a
dyma’r astudiaeth fwyaf o fyfyrwyr
rhyngwladol yn y byd bellach.

Mae’r IBS yn holi myfyrwyr tramor
am ffactorau fel eu profiadau dysgu
a byw a’r gwasanaeth cymorth i
fyfyrwyr, ac ar sail sgôr cyfartalog
am fodlonrwydd cyffredinol
myfyrwyr tramor, daeth Met
Caerdydd i’r brig yn y categori
cymorth i fyfyrwyr.

Mae hyn yn tystio i ymroddiad staff
Swyddfa Ryngwladol y Brifysgol
sydd wedi helpu i ehangu enw da
rhyngwladol a darpariaeth helaeth
y Brifysgol ar lwyfan byd-eang,
sydd wedi bod yn ffocws pwysig i’r
Brifysgol erioed.

Mohamed Loutfi, Athro
Rhyngwladoli a Dirprwy Is-
Ganghellor (Rhyngwladol) y
Brifysgol sy’n gyfrifol am arwain y
broses o ddatblygu a gweithredu
strategaeth ryngwladol Prifysgol
Metropolitan Caerdydd ym
Mhrydain a thramor. Meddai:

Mae gennym fyfyrwyr o
dros 100 o wledydd
gwahanol; myfyrwyr sy’n
cyfoethogi profiad
myfyrwyr ac yn cyfrannu
at ryngwladoli holl
fyfyrwyr Met Caerdydd,
i’w paratoi nhw at waith
yn yr economi fyd-eang

Dangosodd adroddiad annibynnol
diweddar a gomisiynwyd gan
Addysg Uwch Cymru fod y sector
addysg uwch yn gwneud cyfraniad
gwerthfawr dros ben i economi
Cymru. Mae refeniw tramor a
myfyrwyr rhyngwladol sy’n dod i
astudio yng Nghymru yn gyfrifol
am gynhyrchu 3% o gynnyrch
domestig gros (GDP) y wlad ac yn
cyfrannu dros £400 miliwn mewn
enillion allforio mawr eu hangen.

Roedd yr Athro Loutfi yn llawn
canmoliaeth i ymdrechion pawb
sy’n gysylltiedig â rhanbarth y
brifddinas gan ddweud:

Mae Prifysgol
Metropolitan Caerdydd
wedi rhoi cryn bwyslais
ar gyfrannu at hybu’r
economi leol a
rhanbarthol erioed trwy
ei gwaith rhyngwladol.
Mae ein henw da fel y
gorau yn y DU am
ddarparu cymorth i
fyfyrwyr tramor yn
adlewyrchu ymdrechion
ein staff wrth gwrs, ond
hefyd ymdrechion yr
holl bobl sy’n gweithio’n
galed yn y brifddinas i
sicrhau bod Caerdydd yn
lle diogel a deniadol i
fyw.

Daw 31% o’n myfyrwyr o dramor.
Mae gan y Brifysgol dros 16,000 o
fyfyrwyr sy’n astudio ei graddau,
gyda 1,000 o fyfyrwyr tramor yma
yng Nghaerdydd a thua 5,000 yng
ngweddill y byd.

Prifysgol Met yw’r brifysgol orau yn y
DU o ran cymorth i fyfyrwyr tramor
am y bumed flwyddyn yn olynol
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Newyddion datblygu
Wyddech chi ein bod ni wedi derbyn bron i £1.3 miliwn o roddion
elusennol dros y 5 mlynedd diwethaf?  Fe’i defnyddiwyd i ariannu dros 75
o ysgoloriaethau a bwrsarïau newydd i fyfyrwyr dawnus. Mae wedi’n
galluogi i wneud gwaith ymchwil arloesol ym maes iechyd
cardiofasgwlaidd; diabetes; prosthesis ar gyfer canser y fron a chleifion
trawma a gwaith arloesol arall fel defnyddio mêl Manuka i fynd i’r afael
â’r feirws MRSA. Diolch i’r cymorth ariannol hwn, rydym wedi gallu gwella
cyfleusterau’r campws hefyd er lles holl aelodau’r gymuned leol. Diolch
i’n holl gyn-fyfyrwyr a’n helpodd i wneud hyn, rydych wedi cael effaith
wirioneddol ac wedi helpu i weddnewid bywydau gyda’ch haelioni.

Uchafbwynt ein calendr codi arian
yw ymgyrch ffôn flynyddol y cyn-
fyfyrwyr, a chawsom flwyddyn
lwyddiannus arall gyda phobl yn
addo cyfrannu £20,000 i’n Cronfa
Ddatblygu. Mae’n wych cael cyfle i
gysylltu â chymaint o gyn-fyfyrwyr
a dysgu am eu hanes ar ôl graddio.
Mae’n brofiad gwerth chweil i’r
myfyrwyr sy’n ffonio bob blwyddyn
hefyd, ac sy’n cael cipolwg ar

drywydd gyrfa rhywun neu’n
derbyn cyngor ar beth i’w wneud ar
ôl graddio.

Fel elusen, rydyn ni’n ymrwymo i
wneud gwahaniaeth nid yn unig yn
ein cymuned leol, ond yng
Nghymru, gweddill y DU a thramor.
Gyda myfyrwyr yn wynebu ffioedd
dysgu uchel o hyd, a llai a llai o
gyllid gan y Llywodraeth, mae’ch

cyfraniadau chi’n bwysicach fyth.
Bydd addysg ac ymchwil yn helpu’r
genhedlaeth nesaf i gael dyfodol
gwell ac rydym yn falch bod
cymaint ohonoch yn rhan o hynny
erbyn hyn - diolch o galon.

Am fwy o wybodaeth, neu i
gyfrannu, ewch i
www.cardiffmet.
ac.uk/supportus

Ymddiriedolaethau Elusennol

Busnesau

Unigolion

Ysgoloriaethau a Gwobrau i Fyfyrwyr

Adnoddau a Chyfarpar

Ymchwil

Rhoddion elusennol 2013-2014
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28%

50%

22%

50%

34%
16%

O ble y daeth ein rhoddion? I ble’r aeth ein rhoddion?



Awydd aduniad?
Mae aduniad yn ffordd wych o gael eich cyd-fyfyrwyr
ynghyd i gofio’r dyddiau da ac ailgydio mewn
cyfeillgarwch. Os ydych chi’n ystyried trefnu aduniad,
mae angen tipyn o waith trefnu ac ymdrech yn y
dyddiau cynnar i sicrhau llwyddiant. Darllenwch ein
rhestr wirio a’n cynghorion llawn ar sut i sicrhau
digwyddiad gwerth chweil:
www.cardiffmet.ac.uk/alumnireunion

Rhoddion Dosbarth
Mae llawer o grwpiau aduniad yn dewis gwneud rhodd
fel dosbarth i Gronfa Ddatblygu’r Brifysgol. Dyma
ffordd arbennig iawn o gofio pen-blwydd eich
blwyddyn raddio. O ysgoloriaethau ac adnoddau
myfyrwyr i waith ymchwil pwysig o safon byd, gall eich
rhodd adael ei farc mewn sawl maes.

Rhagor o wybodaeth:
www.cardiffmet.ac.uk/developmentfund
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Digwyddiadau 
O aduniadau, cynadleddau blynyddol i ddiwrnodau chwaraeon 
cyn-fyfyrwyr yn erbyn myfyrwyr heddiw, mae sawl cyfle i chi
ddychwelyd i’r brifddinas i hel atgofion am ddyddiau coleg a chwrdd 
â hen gyfeillion.

Trowch i’n calendr llawn digwyddiadau:
www.cardiffmet.ac.uk/alumnievents



ADDYSG
DYFODOL
RHODD YN EICH EWYLLYS

Mae rhodd o addysg yn 
gallu newid bywyd. 
Gyda’ch cymorth chi, 
gallwn newid bywydau.

Ar ôl darparu ar gyfer eich teulu a’ch ffrindiau, beth
am adael rhodd yn eich ewyllys i gefnogi
ysgoloriaethau ym Mhrifysgol Metropolitan
Caerdydd. Bydd eich cymorth yn rhoi cyfle i rywun
arall gael dyfodol gwell.

Oeddech chi’n gwybod hyn - trwy adael 10% o’ch
ystâd drethadwy i elusen gallech gynyddu faint y
gallai’ch buddiolwyr eraill ei dderbyn? Os hoffech
drafod unrhyw agwedd ar adael rhodd yn eich
ewyllys i’n cefnogi ni, ffoniwch y Rheolwr Datblygu ar
029 2020 1590 
or developmentoffice@cardiffmet.ac.uk

www.cardiffmet.ac.uk/supportus
Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn elusen
gofrestredig rhif 1140762

RH
O

D
D



Yng nghanol
bwrlwm y 
brifddinas

Cymuned 
ôl-raddedig
ffyniannus*
*36% o’n 
holl fyfyrwyr

98% o raddedigion
yn llwyddo i gael
gwaith neu fynd
ymlaen i astudiaeth 
ôl-radd*
*DLHE 2012

Gwaith ymchwil o
safon byd a
gydnabyddir yn
rhyngwladol *
*RAE 2008

�

�

�

�

Ysgoloriaethau hyd at  £4000 ar gael*
cardiffmet.ac.uk/pgscholarships
*Nifer cyfyngedig
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Bydd pob ffurflen (boed ar bapur neu’n electronig) a dderbynnir erbyn dydd Gwener 29 Awst
2014 yn cael bod yn rhan o’n cystadleuaeth i ennill tocynnau i weld Lee Evans yng
Nghaerdydd ar ddydd Mercher 26 Tachwedd.

NEWID ENW/CYFEIRIAD MANYLION PROFFESIYNOL

Enw Llawn:

Rhif Cyn-fyfyriwr:........................................

(Gellir dod o hyd i’r rhif ar y dudalen cludwr wen, mae’r
rhif hwn yn hanfodol i ni gofnodi’ch cais, dylech gynnwys
unrhyw sero a all fod yn y rhif.)

Sefydliad:

Enw blaenorol: Teitl Swydd:

Cyfeiriad:

Cod post:

Cyfeiriad:

Cod post:

Ffôn: Ffôn:

Ffôn symudol: Ffôn symudol:

E-bost: E-bost:

O’r canlynol, dewiswch sut yr hoffech gyfrannu at y brifysgol:
( fel bo’n briodol) 

 Traddodi darlith wadd

 Mentora myfyriwr

 Cynnig lleoliad gwaith

 Ymuno â bwrdd Cynfyfyrwyr

Diolch am gymryd yr amser i ddiweddaru’ch manylion. Bydd yr holl ddata yn cael ei drin yn
gyfrinachol o fewn Prifysgol Metropolitan Caerdydd o dan Ddeddf Diogelu Data (1998). I’n helpu
i leihau ein hôl troed carbon, gadewch i ni wybod os hoffech dderbyn y cylchgrawn drwy e-bost
yn unig.

Enw Llawn: Enw blaenorol:

Gradd: Blwyddyn Graddio:

Yr un cyfeiriad ag uchod: 

Cwblhewch os yw’ch cymar hefyd yn Met Caerdydd



Swyddfa Datblygu a 
Chysylltiadau Alumni
FREEPOST: RTHX-HKXH-ZALX
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Campws Cyncoed
Heol Cyncoed
Caerdydd
CF23 6XD


