
 
 

 

Straeon  

Teitl - Camu allan o'r ystafell ddosbarth - dysgu anffurfiol mewn mannau anffurfiol  

Kirsten Stevens-Wood 

Bydd y stori hon yn ystyried effaith cyfres o gyfleoedd i ymgysylltu â myfyrwyr yn ystod y flwyddyn 

academaidd hon yn seiliedig ar gysyniad sgyrsiau TED. Y nod oedd dangos y cylch myfyriol a oedd yn 

digwydd o 'ddigwyddiad un' yn ystod yr wythnos sefydlu i 'ddigwyddiad pedwar' a gyflwynwyd yn 

fyw ar ddiwrnod rhyngwladol y merched. Mae'r sgyrsiau hyn yn darparu cyfleoedd 

trawsddisgyblaethol i fyfyrwyr gymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu anffurfiol nas asesir a chyfle i 

academyddion gyflwyno eu gwaith ymchwil mewn amgylchedd naturiol a cholegol. Bydd y stori hon 

yn cynnwys myfyrdodau gan fyfyrwyr am gymryd rhan mewn dysgu anffurfiol mewn mannau 

anffurfiol.  

  

Teitl – Dod â Dydd Gŵyl Dewi yn fyw 

Ian Weir 

Bydd y stori hon yn canolbwyntio ar werth darparu prosiectau realistig, go iawn gan weithio gyda 

chleientiaid allanol i feithrin cydberthnasau â chyflogwyr ac i feithrin sgiliau cyflogadwyedd 

myfyrwyr. Cydweithiodd myfyrwyr Cyfathrebu Graffeg Lefel 5 ag S4C ar brosiect dylunio â thema 

Dydd Gŵyl Dewi, a ddarlledwyd drwy gydol Dydd Gŵyl Dewi. Gofynnodd y briff i fyfyrwyr greu pecyn 

o ddelweddau i ddathlu hunaniaeth a diwylliant Cymru, 'cipolwg ar Gymru yn yr 21ain Ganrif'. Ystyrir 

realiti gweithio ar friffiau byw, yr effaith ar ddysgu myfyrwyr a'r broses o ddatblygu rhwydweithiau 

proffesiynol i'r myfyrwyr ac i'r sefydliad.  

 

Teitl – 'Prifysgol y Goedwig': Ymgysylltu â'r Gymuned, Cyfiawnder Cymdeithasol, Clychau'r Gog a 
'The Swamp of Biting Mud'. 
 
Chantelle Haughton a'r tîm 
 
Mae'r stori hon yn ystyried y broses o ddatblygu a defnyddio amrywiaeth o fannau awyr agored ar 

gampws Cyncoed, sy'n hyrwyddo dulliau gweithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, staff a'r gymuned 

ehangach er mwyn ysbrydoli datblygiad cyfannol drwy arfer arloesol o fewn amgylchedd naturiol. 

Mae'r tirlun dysgu drwy chwarae hwn yn cynnig cyfleoedd i blant, teuluoedd, athrawon ac 

ymarferwyr ddysgu ar y cyd o fewn eu sefydliad addysg uwch lleol. Drwy feithrin partneriaethau 

cynaliadwy gyda'r gymuned, llwyddwyd i gynnwys gweithgareddau o fewn y cwricwla rhaglenni sy'n 

grymuso myfyrwyr i ennill cymwysterau Ysgol y Goedwig. Mae'r stori hon yn tynnu sylw at rolau 

amrywiol a symbiotig y rheini sy'n rhan o'r broses a sut mae'r rolau hyn yn cyfrannu at gyfoethogi 

dysgu, addysgu, ymchwil a menter.  

 

 

 



 
 

 

Gweithdai 

Teitl – Datblygu myfyrwyr fel dysgwyr annibynnol er mwyn gwella cyfraddau cadw a llwyddiant 

Yr Athro Liz Thomas 

Mae ysgogwyr polisi mewnol ac allanol, gan gynnwys y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF), yn 

canolbwyntio ar sicrhau llwyddiant pob myfyriwr mewn addysg uwch a thu hwnt. Bydd y gweithdy 

hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu myfyrwyr fel dysgwyr annibynnol effeithiol, sy'n cyfrannu at 

lefelau ymgysylltu, eu llwyddiant academaidd a'u cyflogadwyedd. Canfu gwaith ymchwil ansoddol 

gyda thros 100 o fyfyrwyr o wahanol leoliadau sefydliadol a disgyblaethau nad oedd myfyrwyr 

wedi'u paratoi'n ddigonol ar gyfer dysgu'n annibynnol ym maes addysg uwch, a'u bod o ganlyniad yn 

aml yn teimlo dan bwysau neu'n anfodlon. Yn y gweithdy hwn, byddaf yn cyflwyno dealltwriaeth 

myfyrwyr o ddysgu annibynnol, eu dulliau gweithredu a'r heriau cysylltiedig. Yn seiliedig ar y 

canfyddiadau hyn, ac enghreifftiau o arfer dysgu annibynnol o dan gyfarwyddyd a gyflwynwyd gan 

staff AU o bob disgyblaeth, gofynnir i'r cyfranogwyr fyfyrio ar eu harfer eu hunain, a sut y gellir ei 

ddatblygu er mwyn helpu myfyrwyr ymhellach i ddatblygu i fod yn ddysgwyr annibynnol effeithiol 

ym maes addysg uwch ac yn ddysgwyr gydol oes yn fwy cyffredinol.  

 

Teitl – Undeb y Myfyrwyr: Cynnig cyfleoedd i ddatblygu cymunedau myfyrwyr 

Will Fuller a Bradley Woolridge 

Bydd y gweithdy hwn yn ystyried sut mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio gyda staff academaidd a 

myfyrwyr ar hyn o bryd i hwyluso'r broses o feithrin partneriaethau o fewn y sefydliad a'r tu allan 

iddo. Tynnir sylw at gyfleoedd i wirfoddoli, y broses o ddatblygu cymdeithasau sy'n seiliedig ar 

ddisgyblaethau penodol, a meithrin ymdeimlad o berthyn ochr yn ochr â'r rhaglen academaidd. 

Cynigir cyfle i gyfranogwyr nodi sut y gallai trefniadau cydweithio ag Undeb y Myfyrwyr arwain at 

gymuned academaidd a chymdeithasol ehangach i fyfyrwyr a staff.  

 

Teitl – Trafod Addysgu: Hyrwyddo datblygiad cymuned ddysgu academaidd 

Dr Sue Tangney a Dr Claire Flay-Petty 

Uchelgais y Sefydliad yw darparu profiadau dysgu creadigol a heriol o ansawdd uchel a fydd yn 

galluogi myfyrwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd i gyflawni eu llawn botensial ac i ddatblygu'n 

raddedigion hyderus, gweithgar ac annibynnol. Mae'r cymorth a roddwn i staff er mwyn gwella eu 

harferion dysgu ac addysgu yn allweddol er mwyn cyflawni'r nod hwn. Bydd y gweithdy hwn yn 

cyflwyno'r rhwydwaith Drws Agored newydd a'i gysylltiad â'r Cynllun Datblygu Dysgu Cyfoedion. 

Caiff staff y cyfle i ystyried a thrafod meysydd arbenigedd posibl y gallent eu rhannu, nodi meysydd 

ar gyfer eu datblygiad personol, a'r math o ryngweithio yr hoffent ei weld er mwyn sicrhau bod y 

Cynllun mor fuddiol â phosibl.  

 

 



 
 

 

 

Teitl – Llesiant myfyrwyr a staff: Ymwybyddiaeth a ffiniau 

Anna Bhushan, Dr Mikel Mellick a Dr Jo Hendy 

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno dwy fenter i wella iechyd meddwl a llesiant myfyrwyr, un gan yr 

Ysgol Celf a Dylunio ac un gan yr Ysgol Chwaraeon. Bydd Anna yn cyflwyno llais y myfyrwyr, drwy 

ddefnyddio deunydd fideo, yn trafod eu profiadau o fod yn fyfyrwyr a'r ffactorau cysylltiedig sy'n 

achosi pwysau. Tynnir sylw at ei gwaith ar fyfyrio gofalgar a'r buddiannau i lesiant myfyrwyr, ynghyd 

â gwaith Mikel ar hyfforddiant cymorth cyntaf iechyd meddwl. Bydd y gweithdy hwn yn ystyried sut 

y gall y mentrau hyn, ynghyd â thiwtora personol, nodi a chefnogi llesiant myfyrwyr a bydd y 

drafodaeth yn canolbwyntio ar ffiniau a rôl academyddion a thiwtora personol.  

 

Teitl – Sefydlu Cymuned Arfer: Adeiladu pontydd a chreu cysylltiadau 

Tim Palazon, Chris Deacy a Sheena Carlisle. 

Mae'r Ganolfan Ymchwil ac Adfywio, gan weithio ochr yn ochr â phartneriaid cymunedol, yn 

cynnwys aelodau o bob un o'r pum Ysgol sy'n rhan o Met Caerdydd, Menter ac Adnoddau Dynol. 

Mae'r Ganolfan yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr, staff a'r gymuned gymryd rhan weithredol mewn 

prosiectau adfywio a fydd o fudd i bawb. Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyfle i gyfranogwyr fyfyrio ar 

newidiadau posibl i'w harfer presennol o ran ymgysylltu â'r gymuned a'r buddiannau dilynol o ran 

dysgu, addysgu a chyflogadwyedd myfyrwyr. Bydd y trafodaethau blaenorol yn rhoi cyfle i 

gyfranogwyr ystyried sut y gallant ymgysylltu a chydweithredu â gweithgareddau'r Ganolfan mewn 

ffordd sy'n gydnaws ag amcanion y Cynllun Strategol newydd a'r Strategaeth Prifysgol Iach.   

 

Teitl – Asesiad o'r Effaith ar Iechyd: Adnodd trawsddisgyblaethol ar gyfer annog myfyrwyr i drafod 

sut mae eu disgyblaeth yn ymwneud â datblygu cynaliadwy, iechyd a llesiant. 

Alastair Tomlinson a Gayle Davis 

Mae iechyd, llesiant a datblygu cynaliadwy yn faterion o bwys strategol i'r Brifysgol ac i gymdeithas 

yn gyffredinol. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn rhoi cyfrifoldeb ar y 

gymdeithas gyfan i weithredu er mwyn gwella llesiant. Mae'r Asesiad o'r Effaith ar Iechyd yn ddull 

gweithredu hyblyg a chydnabyddedig ar gyfer ystyried effeithiau ehangach polisïau, prosiectau neu 

fentrau lleol a chenedlaethol a sut y gallant hwy, yn eu tro, effeithio ar iechyd a llesiant pobl. Bydd y 

gweithdy hwn yn: ystyried sut mae'r Asesiad o'r Effaith ar Iechyd yn darparu techneg ar gyfer 

hwyluso trafodaeth; dangos adnodd ar-lein am ddim er mwyn helpu i ddefnyddio'r Asesiad; rhoi'r 

cyfle i gyfranogwyr drafod sut y gellir defnyddio'r Asesiad yn eu disgyblaethau a'u rhaglenni er mwyn 

ategu dysgu'r myfyrwyr; a darparu astudiaethau achos parod cryno o sut rydym yn defnyddio 

Asesiadau o'r Effaith ar Iechyd yn ein gwaith addysgu.  

 

 

 



 
 

 

 

Teitl – O Cadwyn i'r Campws: Ysbrydoli myfyrwyr anhraddodiadol drwy ddysgu cymunedol 

Ehangu Mynediad a thimau Seicoleg 

Gan weithio mewn partneriaeth ag Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd (CSHS) a'r Ganolfan ar gyfer 

Dysgu Seiliedig ar Waith (CWBL), datblygwyd modiwl Seicoleg Lefel 3, 10 credyd, lle byddai'r 

myfyrwyr a fyddai'n ei gwblhau'n llwyddiannus yn cael cynnig diamod i symud ymlaen i'r cwrs 

Sylfaen gan arwain at gymhwyster BA/BSc mewn Gwyddorau Cymdeithasol. Cyflwynwyd cyfle, drwy 

Gymdeithas Tai Cadwyn a'i Phwyllgor Tenantiaid a Phreswylwyr, i ymgysylltu â dysgwyr 

anhraddodiadol ac i ddymchwel y rhwystrau canfyddedig i astudio drwy gynnig y modiwl hwn yn y 

gymuned heb unrhyw gost i'r dysgwr. Bydd y gweithdy hwn yn galluogi disgyblaethau eraill i ystyried 

sut y gellid datblygu llwybrau dilyniant tebyg a chyfleoedd i feithrin partneriaethau â'r gymuned er 

mwyn cynnig llwybr i Addysg Uwch i oedolion sy'n ddysgwyr anhraddodiadol.  

 


