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Rhagarweiniad 
Mae'r PGCert THE yn gymhwyster Lefel 7, sy'n cynnwys dau fodiwl 30 credyd, a gwblheir fel rheol 
dros ddwy flynedd academaidd yn olynol. Trefnir y rhaglen gan Ganolfan Gwella Addysgu a Dysgu 
(CELT) Prifysgol Bangor a dyfernir y cymhwyster terfynol gan yr Ysgol Addysg. Ar ôl cwblhau'r 
rhaglen yn llwyddiannus, bydd unigolion yn cael eu cydnabod fel Cymrodyr yr Academi Addysg 
Uwch. 
 

Amcanion y Rhaglen  
Cynlluniwyd y rhaglen i helpu staff sydd â chyfrifoldebau addysgu i ddatblygu eu gwybodaeth 
ddamcaniaethol a'u sgiliau ymarferol er mwyn bod yn athro/athrawes addysg uwch effeithiol. Bydd 
y cwrs yn helpu unigolion i ddysgu am agweddau ymarferol addysgu ym Mhrifysgol Bangor er 
mwyn cynyddu eu heffeithlonrwydd, a bydd yn rhoi cyflwyniad i ysgolheictod addysgu a dysgu 
iddynt. Ceir pwyslais ar ddatblygu academyddion i fod yn ymarferwyr adfyfyriol a hyrwyddo dulliau 
blaengar o addysgu a dysgu.  
 
Gellir astudio'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Bydd y prif adnoddau i gyd ar gael yn y 
ddwy iaith, a gellir cyflwyno a marcio aseiniadau yn y naill iaith neu'r llall, neu'n ddwyieithog. 
Cysylltwch â Dr Lowri Ann Rees (l.a.rees@bangor.ac.uk), Cyfarwyddwr y Rhaglen Cyfrwng Cymraeg, 
os hoffech astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, a bydd yn darparu cefnogaeth ac arweiniad tiwtorial 
ychwanegol i chi trwy gydol y flwyddyn. Gallwch hefyd ddewis cynghorydd addysgu cyfrwng 
Cymraeg (gweler tudalen 8).  
 

Safonau Addysgu ym maes AU 
Fel rhan o'n hymrwymiad i ragoriaeth addysgu, nod Prifysgol Bangor yw sicrhau bod yr holl staff 
sy'n addysgu ac yn cefnogi myfyrwyr yn gymwys i addysgu ym maes AU. Mae hyn yn golygu y dylent 
naill ai feddu ar gymhwyster addysgu fel y PGCertTHE, neu gymrodoriaeth addysgu a gydnabyddir 
yn genedlaethol. Bydd cwblhau PGCert THE yn rhoi cymhwyster addysgu ffurfiol i chi a 
Chymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch.  Mae cymwysterau addysgu a/neu gymrodoriaeth yn 
ystyriaeth gynyddol bwysig, wrth recriwtio a dyrchafu ym maes AU, ac maent yn ychwanegiad 
gwerthfawr at CV academyddion. 
 

Yn y DU, Advance HE yw'r corff cenedlaethol sy'n gyfrifol am hyrwyddo ansawdd addysgu mewn 
prifysgolion ac o fewn y corff hwnnw, mae'r Academi Addysg Uwch yn darparu meincnodau i 
safonau proffesiynol ym maes addysgu: Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF). Mae 
rhaglen PGCertTHE Bangor yn cyd-fynd â gofynion yr UKPSF, felly ar ôl cwblhau'r modiwl cyntaf yn 
llwyddiannus (cam 1), bydd cyfranogwyr wedi dangos y safonau priodol ar gyfer Cymrodoriaeth 
Gysylltiol yr AAU, a bydd cwblhau'r ail fodiwl (cam 2) yn llwyddiannus yn rhoi Cymrodoriaeth yr 
AAU iddynt (gweler Ffigur 1). Mae rhaglen PGCertTHE Bangor hefyd yn bodloni gofynion achredu'r 
Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, felly ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, dyfernir statws 
Athro/Athrawes Nyrsio Cofrestredig i staff ym maes gofal iechyd.  
 
 

mailto:l.a.rees@bangor.ac.uk
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Ffigwr 1: Dimensiynau'r Fframwaith Safonau Proffesiynol (UKPSF), fel y'i lluniwyd gan Academi Addysg Uwch y DU. Mae 
cwblhau rhaglen PGCertTHE Bangor yn llwyddiannus yn dangos bod y meini prawf ar gyfer Cymrodoriaeth yr AAU wedi 
eu bodloni, trwy ddangos tystiolaeth o ymwneud yn llwyddiannus â phob un o'r pum maes gweithgaredd (dimensiwn 
A1-5), gwybodaeth a dealltwriaeth briodol ar draws pob agwedd ar wybodaeth graidd (dimensiwn) K1-6) ac ymrwymiad 
i'r holl werthoedd proffesiynol a ddangosir uchod (dimensiwn V1-4). Bydd unigolion hefyd wedi dangos y canlynol: 

I. Ymwneud llwyddiannus ag ymarfer addysgu priodol sy’n gysylltiedig â’r meysydd gweithgaredd; 
II. Ymgorffori ymchwil bynciol ac addysgeg a/neu ysgolheictod yn llwyddiannus yn y gweithgareddau uchod fel 

rhan o ddull integredig o ymdrin ag ymarfer academaidd; 
III. Ymwneud llwyddiannus mewn datblygiad proffesiynol parhaus yng nghyd-destun addysgu, dysgu, asesu ac, lle 

bo’n briodol, ymarfer academaidd neu broffesiynol cysylltiedig; 

 
Mae'r rhaglen PGCertTHE yn orfodol i staff dysgu sydd â llai na 3 blynedd o brofiad dysgu parhaus 
ym maes addysg uwch yn y DU (oni bai eu bod eisoes yn Gymrodyr yr AAU). Gall staff mwy 
profiadol ennill statws FHEA trwy gynhyrchu portffolio am eu profiad proffesiynol eu hunain, sy'n 
dangos eu bod wedi bodloni'r safonau sy'n ofynnol gan yr UKPSF. Bydd y brifysgol yn cefnogi 
aelodau staff i ennill cymrodoriaeth ar ba bynnag lwybr sydd fwyaf priodol iddynt. Os ydych yn 
ansicr ynglŷn â pha un sydd fwyaf addas i chi, trafodwch hyn gydag un o gyfarwyddwyr y cwrs. 
 

Areas of Activity

•A1 Design and plan learning 
activities and/or programmes of 
study 

•A2 Teach and/or support learning 

•A3 Assess and give feedback to 
learners 

•A4 Develop effective learning 
environments and approaches to 
student support and guidance 

•A5 Engage in continuing 
professional development in 
subjects/disciplines and their 
pedagogy, incorporating research, 
scholarship and the evaluation of 
professional practices

Professional Values

•V1 Respect individual learners and 
diverse learning communities 

•V2 Promote participation in Higher 
Education and equality of 
opportunity for learners 

•V3 Use evidence-informed 
approaches and the outcomes from 
research, scholarship and continuing 
professional development 

•V4 Acknowledge the wider context 
in which Higher Education operates 
recognising the implications for 
professional practice

Core Knowledge

•K1 The subject material 

•K2 Appropriate methods for 
teaching, learning and assessing in 
the subject area and at the level of 
the academic programme 

•K3 How students learn, both 
generally and within their subject/ 
disciplinary area(s) 

•K4 The use and value of appropriate 
learning technologies 

•K5 Methods for evaluating the 
effectiveness of teaching 

•K6 The implications of quality 
assurance and quality enhancement 
for academic and professional 
practice with a particular focus on 
teaching
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Deilliannau Dysgu’r Rhaglen 
 
Ar ôl cwblhau'r PGCert THE, dylech allu gwneud y canlynol: 

1. Cyfrannu'n llwyddiannus at addysgu ac arferion priodol sy'n gysylltiedig â llunio a chynllunio 
gweithgareddau dysgu a/neu raglenni astudio  
[UKPSF: Dimensiwn A1] 

2. Cyfrannu'n llwyddiannus at addysgu ac arferion priodol sy'n gysylltiedig ag addysgu a 
chefnogi dysgu  
[UKPSF: Dimensiwn A2] 

3. Cyfrannu'n llwyddiannus at addysgu ac arferion priodol sy'n gysylltiedig ag asesu a rhoi 
adborth i fyfyrwyr  
[UKPSF: Dimensiwn A3] 

4. Cyfrannu'n llwyddiannus at addysgu ac arferion priodol sy'n gysylltiedig â datblygu 
amgylcheddau dysgu effeithiol a dulliau o ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i fyfyrwyr  
[UKPSF: Dimensiwn A4] 

5. Cymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol parhaus mewn pynciau/disgyblaethau a’u 
haddysgeg, gan ymgorffori ymchwil, ysgolheictod a gwerthuso ymarfer proffesiynol ym 
maes addysgu dysgu ac asesu  
[UKPSF: Dimensiwn A5] 

6. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol addas o ddeunyddiau pwnc eich disgyblaeth 
eich hun  
[UKPSF: Dimensiwn K1] 

7. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o ddulliau priodol o addysgu, dysgu ac asesu 
yn eich disgyblaeth eich hun (PSF K2).  
[UKPSF: Dimensiwn K2] 

8. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol briodol o sut mae myfyrwyr yn dysgu, yn 
gyffredinol ac yn eich disgyblaeth  
[UKPSF: Dimensiwn K3] 

9. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o ddefnydd a gwerth technolegau dysgu 
priodol  
[UKPSF: Dimensiwn K4] 

10. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o ddulliau gwerthuso effeithiolrwydd addysgu  
[UKPSF: Dimensiwn K5] 

11. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o oblygiadau sicrhau ansawdd a gwella 
ansawdd ar ymarfer academaidd a phroffesiynol, gan ganolbwyntio’n benodol ar addysgu  
[UKPSF: Dimensiwn K6] 

12. Hwyluso ymrwymiad i barchu myfyrwyr unigol a chymunedau dysgu amrywiol  
[UKPSF: Dimensiwn V1] 

13. Hwyluso dysgu trwy ymrwymiad i hyrwyddo cyfranogiad ym maes addysg uwch a chyfle 
cyfartal i fyfyrwyr  
[UKPSF: Dimensiwn V2] 

14. Defnyddio dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a deilliannau ymchwil, ysgolheictod a 
datblygiad proffesiynol parhaus fel rhan o ddull integredig o ymarfer academaidd.  
[UKPSF: Dimensiwn V3] 

15. Cydnabod y cyd-destun ehangach y mae addysg uwch yn gweithredu ynddo, a chydnabod y 
goblygiadau ar gyfer ymarfer proffesiynol.  
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[UKPSF: Dimensiwn V4] 
 

Fframwaith y cwrs  
Mae'r cwrs yn cynnwys dau fodiwl 30 credyd, a chânt eu cwblhau fel arfer dros 2 flynedd 
academaidd yn olynol:  
 
Bydd CAM 1 (modiwl XVE4008 Addysgu a Dysgu mewn Addysg Uwch) yn canolbwyntio ar 
agweddau ymarferol addysgu i'ch cynorthwyo i fod yn fwy effeithiol ac effeithlon yn eich swydd 
ddysgu gyfredol. Bydd cyfres o bynciau sy'n ymdrin ag agweddau perthnasol ar UKPSF, ac a fydd yn 
cefnogi eich gweithgareddau addysgu trwy gydol y flwyddyn academaidd. Darperir adnoddau ar-
lein ar gyfer astudio preifat, a chynhelir o leiaf tri gweithdy TEAMS dewisol (ar-lein) bob semester i 
gefnogi eich datblygiad. Yn ogystal, cynhelir fforwm drafod anghydamserol i gyfranogwyr gael 
trafod â'i gilydd.  
 

Caiff cam 1 ei asesu trwy bortffolio o dystiolaeth sy'n dogfennu eich profiad addysgu, eich adfyfyrio 
ar y broses a'ch datblygiad proffesiynol. Os yw'n bodloni'r safonau gofynnol, rhoddir marc 
“llwyddo” i'r portffolio, sy'n werth 30 credyd. Os nad yw'r portffolio yn bodloni'r safonau gofynnol, 
cyfeirir eich gwaith, a rhoddir adborth ichi ar sut y gallwch wella eich gwaith cyn ei ailgyflwyno. 
Dylai eich portffolio gael ei baratoi trwy ddefnyddio'r llyfr gwaith pro forma a ddarperir (atodiad I). 
Mae'r llyfr gwaith yn rhoi cyngor ar yr hyn ddylai pob adran ei gynnwys, fel na fyddwch yn 
gwastraffu amser ar drefnu a fformatio eich gwaith, a gallwch sicrhau'n ddidrafferth bod yr holl 
gydrannau perthnasol yn bresennol. 
 
Mae cwblhau cam 1 yn llwyddiannus yn dangos eich bod wedi bodloni'r safonau sy'n ofynnol i ennill 
Cymrodoriaeth Gysylltiol yr AAU (ac wedi rhagori arnynt). Os nad oes rheidrwydd cytundebol 
arnoch i gwblhau’r PGCertTHE, yna gallwch adael y rhaglen ar ôl cam 1, pan gewch 30 credyd 
academaidd ac ennill statws AFHEA. 
 
Mae CAM 2 (Modiwl XVE-4009 Gwella Ymarfer Academaidd) yn canolbwyntio ar ymchwil 
addysgeg ac ysgolheictod annibynnol. Byddwch yn gallu dysgu am ddulliau addysgu arloesol 
newydd  neu astudio pynciau yn fwy manwl er mwyn datblygu eich ymarfer addysgu ymhellach. 
Mae cwblhau cam 2 yn llwyddiannus yn rhoi statws FHEA a 30 credyd academaidd ychwanegol i chi 
(ynghyd â chymhwyster PGCertTHE). 
 
Asesir Cam 2 trwy ddarn o waith  addysgeg ar ffurf erthygl i gyfnodolyn, gyda dogfennaeth ategol. 
Os yw'n bodloni'r safonau gofynnol, rhoddir marc “llwyddo” i'r gwaith, sy'n werth 30 credyd. Os 
nad yw'r gwaith yn bodloni'r safonau gofynnol, cyfeirir eich gwaith, a rhoddir adborth ichi ar sut y 
gallwch wella eich gwaith cyn ei ailgyflwyno.  Dylai eich gwaith cam 2 gael ei baratoi trwy 
ddefnyddio'r llyfr gwaith pro-forma a ddarperir (atodiad III). Mae hyn yn rhoi cyngor ar y 
fframwaith a'r fformat gofynnol i'ch gwaith, fel y gallwch sicrhau'n ddidrafferth bod yr holl 
gydrannau perthnasol yn bresennol cyn eu cyflwyno. 
 
Cyflwyno aseiniadau rhaid cyflwyno aseiniadau trwy Turnitin ar safle'r modiwl priodol ar 
Blackboard. Dylid cyflwyno pob asesiad fel un ffeil unigol. Ni fydd y porth cyflwyno hwn ar gael i'w 
ddefnyddio tan y byddwch wedi llofnodi eich bod yn cytuno â' datganiad yr asesiad: Cynhelir 
gwiriadau awtomatig am lên-ladrad gan system Turnitin. Cofiwch sicrhau eich bod yn gyfarwydd â 
chanllawiau'r brifysgol ar gamymddwyn academaidd er mwyn sicrhau nad yw eich gwaith yn torri 
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unrhyw reoliadau. Sylwer bod y rheolau ynglŷn â llên-ladrata gwaith o'ch eiddo eich hun yn 
berthnasol i waith sydd wedi cyfrannu at gredydau academaidd, ond nid i waith nad yw wedi 
cyfrannu at gredydau academaidd, felly er y byddai defnyddio rhannau helaeth o'ch portffolio cam 
1 yn eich papur cam 2 yn annerbyniol, byddai'n dderbyniol cynnwys rhai o'ch adnoddau addysgu yn 
eich portffolio cam 1. 
 
Cefnogaeth ychwanegol. Gan y byddwch wedi eich cofrestru'n swyddogol fel myfyriwr ar y cwrs 
hwn, bydd gennych hawl i gael mynediad at yr holl wasanaethau cefnogi sydd ar gael ym Mhrifysgol 
Bangor. Cysylltwch â'r Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr i gael gwybod mwy am y gefnogaeth sydd 
ar gael, gan gynnwys y gwasanaeth anabledd a'r tîm dyslecsia.  

 
Caniateir cyflwyno gwaith yn hwyr, ond efallai na chaiff y gwaith ei farcio mewn pryd ar gyfer 
cyfarfod nesaf y bwrdd arholi, ac os felly caiff ei ystyried yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf. 
Gallwch ofyn yn ffurfiol am estyniad, neu gyflwyno adroddiad amgylchiadau arbennig i'w ystyried. 
Os caniateir eich cais am estyniad, byddwn yn gwneud ein gorau i brosesu eich gwaith yn gyflym, 
ond efallai na fydd yn bosib prosesu eich marciau yng nghyfarfod nesaf y bwrdd arholi (ond cewch 
wybod y canlyniad yn anffurfiol cyn gynted ag y bydd ar gael). 
 
Caiff aseiniadau eu marcio gan (o leiaf) ddau gymrawd achrededig yr AAU, yn ychwanegol at 
arholwr allanol (a fydd hefyd yn gymrawd yr AAU). Caiff eich gwaith ei asesu yn erbyn y deilliannau 
dysgu'r modiwlau, a safonau priodol yr UKPSF, gan ddefnyddio'r meini prawf canlynol: 
 
LLWYDDO  Cyflwyniad cyflawn gyda'r holl dystiolaeth ofynnol 
    Dealltwriaeth a chymhwysiad cadarn ym mhob un o feysydd craidd y gweithgarwch 
addysgu 
    Gwybodaeth graidd gadarn am addysgu, dysgu ac addysgeg 
    Gwerthoedd proffesiynol wedi eu dangos yn glir  
 

D.S. Dyfernir marc llwyddo ffiniol os yw'r cyflwyniad yn bodloni'r safonau gofynnol 
isaf, ond bod rhai meysydd braidd yn wan. Bydd adborth yn nodi lle bydd angen 
datblygu yn y dyfodol. 

 
METHU (CYFEIRIO)  Cyflwyniad anghyflawn gyda thystiolaeth ar goll  

Dealltwriaeth/cymhwysiad annigonol yn rhai meysydd craidd o'r gweithgarwch 
addysgu 

   Bylchau mawr yn y wybodaeth graidd am addysgu, dysgu ac addysgeg 
Gwerthoedd proffesiynol ddim wedi eu dangos yn ddigonol 

 

Swyddogaethau staff 
Yn y llawlyfr hwn, byddwn yn defnyddio'r term 'cyfranogwr' i gyfeirio at y rhai sy'n astudio ar y 
rhaglen PGCert THE, er mwyn gallu defnyddio'r termau 'myfyriwr' ac 'athro/athrawes' yng nghyd-
destun y gweithgareddau a drafodir.  
Byddwn yn cyfeirio at y staff academaidd sy'n eich cefnogi yn ôl teitl eu swyddi: Cyfarwyddwr a 
dirprwy gyfarwyddwr y cwrs, gweinyddwr y cwrs, cynghorydd addysgu, marciwr, arholwr allanol, 
etc. 
 
Cyfarwyddwr y Cwrs PGCertTHE yw Dr Rosanna Robinson (rlrobinson@bangor.ac.uk), ac mae hi 

mailto:r.l.robinson@bangor.ac.uk
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hefyd yn Arweinydd Datblygu Dysgu ac Addysgu yn CELT ac yn Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol 
Gwyddorau Naturiol. 
 
 Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwrs PGCert THE a Chyfarwyddwr y Rhaglen Cyfrwng Cymraeg yw Dr 
Lowri Ann Rees (l.a.rees@bangor.ac.uk). Mae Lowri hefyd yn Arweinydd Datblygu Addysgu a Dysgu 
yn CELT ac yn Uwch Ddarlithydd Hanes Modern. 
 
Tiwtoriaid Mae Lowri a Rosanna ar gael i'ch cefnogi drwy'r rhaglen, a byddant ar gael yn ystod y 
gweithdai TEAMS i ateb eich cwestiynau ac i roi arweiniad i chi ynglŷn â materion academaidd a 
bugeiliol. Caiff naill ai Rosanna neu Lowri eu dynodi fel eich tiwtor personol, felly dylech anfon e-
bost atynt yn uniongyrchol os byddwch eisiau trafod materion personol. Os oes angen, gallwch 
wedyn drefnu galwad ffôn neu sgwrs 1:1 ar TEAMS gyda'ch tiwtor. Cofiwch mai dim ond yn rhan-
amser mae Rosanna a Lowri yn gweithio i CELT, a gofynnwn ichi fod yn amyneddgar wrth aros am 
ateb ganddynt trwy e-bost.  
 

Gweinyddwr y cwrs yw Elizabeth Williams (elizabeth.williams@bangor.ac.uk), sydd hefyd yn 
weinyddwr i gyrsiau eraill yn yr Ysgol Addysg. Gall Elizabeth gynorthwyo gyda chwestiynau ynglŷn â 
chofrestru a materion gweinyddol eraill.  
 

Ymgynghorwyr Addysgu. Ar ddechrau'r cwrs, dylech nodi cydweithiwr profiadol yn eich ysgol sy'n 
barod i'ch cefnogi ar y rhaglen PGCert THE a chyflawni swyddogaeth cynghorydd addysgu. Rhaid i'r 
unigolyn hwn fod yn rhywun sy'n gyfarwydd ag addysgu yn eich disgyblaeth, yn aelod staff ym 
Mhrifysgol Bangor gydag o leiaf 3 blynedd o brofiad addysgu, a dylai feddu ar statws FHEA o leiaf. 
Os ydych yn addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, yna byddai'n well ichi ddewis cynghorydd addysgu 
sy'n siarad Cymraeg. Pan fyddwch wedi dod o hyd i aelod staff addas sydd wedi cytuno i fod yn 
ymgynghorydd i chi, dylech roi gwybod i Gyfarwyddwr y Cwrs. Rhoddir mynediad gwestai i'ch 
cynghorydd addysgu i'r safle Blackboard, lle cedwir yr holl wybodaeth berthnasol am y cwrs, ynghyd 
â gwybodaeth am swyddogaeth cynghorydd addysgu. 
 Bydd eich cynghorydd addysgu yn rhoi cyfleoedd i chi arsylwi ar eu haddysgu a bydd yn 
barod i arsylwi a rhoi sylwadau ar eich addysgu, naill ai mewn sesiynau wyneb yn wyneb neu ar-
lein. [Ceisiwch drefnu'r arsylwadau hyn ar ddechrau'r flwyddyn academaidd]. Ni fydd disgwyl i'ch 
cynghorydd gyfarfod â chi yn rheolaidd, ond rhaid iddo fod yn barod ac ar gael i drafod a chefnogi 
eich ymarfer addysgu sawl gwaith yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd angen geirda gan eich 
cynghorydd er mwyn cyflwyno yr aseiniad ar ddiwedd cam 1 a cham 2: diben y geirda yw dilysu eich 
ymarfer a chadarnhau eich bod wedi bodloni deilliannau dysgu'r cwrs. 

 

Calendr y cwrs 
 
Medi 2020  Cofrestru a chroeso i'r cwrs 
7 Hydref 2020  Dechrau pynciau dysgu hunan-dywysedig 
21 Hydref 2020  Cam 1: GWEITHDY AR-LEIN 4-5pm 
5 Tachwedd 2020  Bwrdd arholi modiwlau 2019-20 
18 Tachwedd 2020  Cam 1: GWEITHDY AR-LEIN 4-5pm 
16 Rhagfyr 2020  Cam 1: GWEITHDY AR-LEIN 4-5pm 
Ionawr-Gorffennaf 2021  Cyhoeddi amserlen cam 1 semester 2 ar Blackboard 
25 Awst 2021  Dyddiadau cau cyflwyno aseiniad cam 1 a 2, carfan 2020-21 

mailto:l.a.rees@bangor.ac.uk
mailto:elizabeth.williams@bangor.ac.uk
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Medi/Hydref 2021   Graddio a chyhoeddi canlyniadau rhagarweiniol, trwy neges e-bost 
unigol 
Tachwedd 2021 Bwrdd arholi carfan 2020-21 (cadarnhau'r canlyniadau) 
> Tachwedd 2021 Uwchlwytho manylion ymgeiswyr cam 2 llwyddiannus  i borth yr AAU, 

ac yna Cymrodoriaeth yr AAU yn cael ei dyfarnu 

 
  

2. Gofynion cofrestru 
 
I gofrestru ar gam 1 y cwrs:  

• Rhaid i chi lenwi naill ai'r ffurflen gofrestru ar-lein i staff neu fyfyrwyr ôl-radd, sydd ar gael ar 
wefan CELT. 

• Rhaid i bob cyfranogwr fod wedi dysgu neu gefnogi dysgu am o leiaf 100 awr yn ystod y 
flwyddyn academaidd, a rhaid iddynt fod wedi arwain gweithgareddau myfyrwyr (e.e. 
darlithio, trafodaethau mewn grwpiau bach, gweithdai, seminarau, tiwtorialau, cyfarfodydd 
goruchwylio, sesiynau tiwtorial personol, etc.) am o leiaf chwarter o'r amser hwnnw. Rhaid i 
hyn fod ar fodiwlau AU sy'n destun gweithdrefnau sicrhau ansawdd Prifysgol Bangor.  

• Os oes rheidrwydd cytundebol arnoch i gwblhau'r cwrs fel rhan o'ch cyfnod prawf, caniateir 
i chi gofrestru'n awtomatig. 

• Os nad oes rheidrwydd cytundebol arnoch i gwblhau'r PGCertTHE, rhaid i chi gyflwyno 
llythyr gan bennaeth eich ysgol sy'n cynnwys manylion eich cyfrifoldebau dysgu (> 100 awr) 
ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf (gweithgareddau, modiwlau, etc.). Yn y rhan fwyaf o 
achosion, ni fydd myfyrwyr ôl-radd nac ymchwilwyr ôl-ddoethurol yn gallu cofrestru ar y 
cwrs, oni bai bod ganddynt gyfrifoldebau dysgu sylweddol hefyd. 

I gofrestru ar gam 2 y cwrs  
• Rhaid eich bod wedi cael gwybod eich bod wedi cwblhau cam 1 yn llwyddiannus, a dylech 

roi gwybod i weinyddwr y cwrs eich bod eisiau cofrestru.  

 

3. Cyngor ar baratoi llyfr gwaith portffolio cam 1 
 
Rhagarweiniad  
Darllenwch y cyfarwyddiadau yn eich llyfr gwaith cam 1 (Atodiad I) i gael arweiniad ar fformat a 
nifer y geiriau, etc. Dylech ddileu'r holl nodiadau cyfarwyddyd (h.y. testun wedi ei amlygu mewn 
melyn) o'r llyfr gwaith cyn ei gyflwyno. 
 
Dylai eich cyflwyniad cam 1 gynnwys tystiolaeth o'r canlynol: 

Pob maes gweithgarwch: A1-A5  
Gwybodaeth graidd: K1, K2, K3, K4, K6 
Gwerthoedd proffesiynol: V1, V2, V4. 

 
Dylech nodi lle darperir tystiolaeth yn eich portffolio trwy roi cromfachau gyda byrfoddau ar gyfer y 
dimensiwn perthnasol e.e. [A1]. Dewiswch enghreifftiau yn ofalus i sicrhau eich bod yn darparu'r 
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holl dystiolaeth berthnasol.  Caiff hyn ei grynhoi ar ffurflen fapio UKPSF.  
 

Athroniaeth addysgu (tua 500 gair) 
Yma dylech adfyfyrio ar eich profiadau personol, eich credoau a'ch gwybodaeth mewn perthynas ag 
addysgu a dysgu. Disgrifiwch sut rydych yn mynd ati i addysgu, a chynigiwch dystiolaeth i nodi pam 
rydych yn meddwl bod hyn yn effeithiol. Gan mai datganiad adfyfyriol yw hwn, mae disgwyl i chi ei 
ysgrifennu yn y person cyntaf ac mae'n dderbyniol cyfeirio at eich barn a'ch teimladau eich hun. 
Ond dylai eich athroniaeth addysgu ddangos eich ymwneud ag ysgolheictod addysgeg, a rhaid i'ch 
datganiad gynnwys cyfeiriadau at y llenyddiaeth. O'r herwydd, dylai gynnwys enghreifftiau o'ch 
profiadau personol a thystiolaeth o lenyddiaeth addysgeg a adolygwyd gan gymheiriaid. Gallech 
gynnwys tystiolaeth o ragoriaeth yn eich addysgu (adborth gan fyfyrwyr, gwobrau, sgoriau 
gwerthuso, etc.), ond mae hefyd yn dderbyniol cyfeirio at sut rydych wedi dysgu o 
gamgymeriadau'r gorffennol. Yn gyffredinol, dylai eich athroniaeth addysgu ddangos eich bod yn 
ymarferydd adfyfyriol a'ch bod yn cymryd rhan mewn ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 
 
Efallai y byddai'n werth ystyried y canlynol: 

• Swyddogaeth addysg uwch 

• Eich amcanion fel athro/athrawes 

• Profiad cyfan y myfyriwr (cf. gweithgareddau yn y dosbarth a chyflawniad academaidd) 

• Heriau i addysgu a dysgu 

• Arloesi sy'n dangos dull creadigol o addysgu 

• Sut gallwn werthuso effeithiolrwydd addysgu 

Mae'r gwefannau canlynol yn cynnig arweiniad ar ysgrifennu athroniaeth addysgu, ond cofiwch fod 
rhaid i chi ysgrifennu datganiad personol, yn hytrach na datganiad generig:  

http://www1.umn.edu/ohr/teachlearn/tutorials/philosophy/start/index.html 
http://chronicle.com/article/How-to-Write-a-Statement-of/45133/ 
http://www.apa.org/gradpsych/2005/11/teach.aspx 

 
 

Profiad Addysgu 
Ffurflen dystiolaeth profiad addysgu (tua 500 gair).  
Deilliannau dysgu 1, 2 a 3 [UKPSF: Dimensiwn A1, A2, A3]. 
Rhaid i'r tabl hwn nodi 100 awr o ymarfer yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol, a rhaid i o leiaf 
chwarter yr ymarfer hwnnw gynnwys arwain gweithgareddau myfyrwyr (e.e. darlithio, 
trafodaethau mewn grwpiau bach, gweithdai, seminarau, tiwtorialau, cyfarfodydd goruchwylio, 
sesiynau tiwtorial personol, etc.). Gall y 75 awr sy'n weddill gynnwys gwaith paratoi (megis 
cynllunio gwersi neu lunio asesiad) a marcio aseiniadau. Sylwer:   

• Rhaid i'r holl weithgareddau a gofnodwyd fod ym maes addysg uwch, ar gyrsiau sy'n destun 
gweithdrefnau sicrhau ansawdd Prifysgol Bangor. 

• Ni ellir cynnwys gweithgareddau a gwblhawyd mewn blynyddoedd academaidd blaenorol.  

• Dylai'r ffurflen hon ddangos tystiolaeth o feysydd eich gweithgaredd addysgu  
Datganiad Adfyfyriol. (tua 500 o eiriau)  
Deilliannau dysgu 4, 5, 6 a 7 [UKPSF: Dimensiwn A4, A5, K1 a K2]. 

http://www1.umn.edu/ohr/teachlearn/tutorials/philosophy/start/index.html
http://chronicle.com/article/How-to-Write-a-Statement-of/45133/
http://www.apa.org/gradpsych/2005/11/teach.aspx
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Dylech ysgrifennu darn adfyfyriol sy'n canolbwyntio ar y profiadau a amlinellwyd gennych yn y 
ffurflen dystiolaeth, a dylech gyfeirio at y llenyddiaeth i ddangos eich bod yn ymwneud ag 
ysgolheictod.  
 

Adroddiadau arsylwi addysgu 
Mae arsylwi cymheiriaid yn rhan allweddol o ddatblygiad proffesiynol parhaus pob athro/athrawes 
ym maes addysg uwch ledled y Deyrnas Unedig. Mae ymchwil yn awgrymu bod cysylltiad rhwng 
cynllun effeithiol arsylwi cymheiriaid a chynnydd mewn hyder athrawon, gwelliant yn yr ymwneud 
rhwng staff a myfyrwyr, gwell ymdeimlad colegol ymhlith staff, a chynnydd o ran rhannu arfer 
gorau (Marshall, 2004; Bell & Mladenovic, 2008). Ar sail canfyddiadau ymchwil o'r fath, mae'r 
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (2005) wedi rhoi anogaeth gref i ddatblygu cynlluniau arsylwi 
cymheiriaid ym maes addysg uwch drwyddo draw fel ffordd o wella ansawdd.  
 
Dylai eich tystiolaeth o ymgysylltu â'r broses arsylwi cymheiriaid gynnwys cofnodion o'r canlynol: 

• Cydweithiwr profiadol yn arsylwi eich ymarfer addysgu  

• Cyfranogwr ar y cwrs PGCertTHE yn arsylwi  eich ymarfer addysgu  

• Chi'n arsylwi ymarfer addysgu cydweithiwr profiadol   

• Chi'n arsylwi ymarfer addysgu cyfranogwr ar y cwrs PGCertTHE  
 
Sylwer:   
Yn ddelfrydol dylai'r arsylwadau gynnwys sesiynau addysgu wyneb yn wyneb mewn amgylchedd 
cydamseredig (mewn ystafell ddosbarth neu ar-lein), ond os nad yw hyn yn bosib, gallent gynnwys 
gwerthuso deunyddiau addysgu ar-lein. Yn ddelfrydol, dylai'r ymarferydd profiadol fod yn 
gynghorydd addysgu i chi. Os nad yw hyn yn bosib, sicrhewch fod eich dewis amgen yn dderbyniol, 
trwy drafod gydag un o gyfarwyddwyr y cwrs. 
 
Mae'n hanfodol eich bod yn llenwi pob rhan o'r ffurflenni arsylwi cymheiriaid, ac yn enwedig yr 
adfyfyriad ar ôl y sesiwn (tua 300 gair). Mae hyn yn caniatáu ichi ddangos sut rydych wedi elwa o 
bob profiad. Os cawsoch eich arsylwi, yna ystyriwch sut gallai'r adborth gan eich arsylwr 
ddylanwadu ar eich addysgu yn y dyfodol. Os oeddech yn arsylwi cydweithiwr, ystyriwch yr hyn a 
ddysgoch o'r arsylwi a allai fod yn ddefnyddiol yn y dyfodol.  
 
Ystyriwch sut mae'r adran hon yn darparu tystiolaeth ar gyfer UKPSF yn eich achos penodol chi. 
 

Ymwneud ag addysgu (nid oes cyfrif geiriau ar gyfer yr adran hon) 

Yn yr adran hon, rhaid i chi gynnwys o leiaf 5 darn o dystiolaeth i ddangos eich bod wedi ymwneud 
yn llwyddiannus ag addysgu. Bydd y dystiolaeth ar ffurf adnoddau y byddwch chi wedi eu cynhyrchu 
yn ystod gweithgaredd addysgu. Yn hytrach na chynnwys llawer o enghreifftiau heb fawr o 
ddyfnder, meddyliwch yn ofalus ynglŷn â pha rai sy'n dangos rhagoriaeth addysgu. Dewiswch 
enghreifftiau i ddangos eich bod wedi bodloni deilliannau dysgu'r cwrs, ac ym mhob achos nodwch 
yn benodol pa ddimensiynau'r UKPSF y ceir tystiolaeth ohonynt. 
 
Ym mhob achos, dylech ysgrifennu naratif byr (paragraff) i ddisgrifio'r rhesymeg a chyd-destun 
gweithgaredd addysgu a chyflwyno'r dystiolaeth, ac yna paragraff arall yn gwerthuso llwyddiant 
(neu fel arall) yr ymyriad, ac adfyfyrio ynglŷn â sut y gallech ddatblygu'r agwedd hon ar eich 
addysgu yn y dyfodol.  
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Gallai enghreifftiau gynnwys  

• Podlediad neu sleidiau gyda thros-lais a nodiadau neu recordiad Panopto; 

• Adnoddau o weithdy (e.e. cynllun gwers, taflenni), gyda chofnod o weithgareddau dosbarth 
ac adborth gan fyfyrwyr;  

• Disgrifiad o asesiad rydych wedi ei gynllunio (gan gynnwys cwestiwn/cyfarwyddiadau, 
canllawiau, deilliannau dysgu, meini prawf marcio);  

• Dulliau gwerthuso newydd a gynlluniwyd i asesu effeithiolrwydd eich dulliau addysgu, 
gwella cydbwysedd manylion-amser eich adborth, neu annog llais y myfyrwyr;  

• Dogfennau sicrhau ansawdd ar gyfer modiwl neu raglen a luniwyd gennych. 

• Dogfennau dilysu ar gyfer rhaglen neu fodiwl neu raglen rydych yn bwriadu ei gynnig yn y 
dyfodol, gydag enghreifftiau o gynnwys y modiwl, asesiadau, etc. 

• Os ydych wedi cael eich enwebu am wobr addysgu, gallech gynnwys yr enwebiad a 
gwerthusiadau'r myfyrwyr.  

[Gellir ehangu ar y dystiolaeth hon o'ch rhagoriaeth addysgu yn y dyfodol i ddangos eich 
llwyddiannau i ddarpar gyflogwyr neu i gefnogi cais am ddyrchafiad academaidd].  
 

Datblygiad Proffesiynol 
Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus (tua 1000 o eiriau). 
Yn yr adran hon, dylech gynnwys ymchwil, ysgolheictod a gwerthuso ymarfer addysgu ym maes 
addysg uwch (er mwyn bodloni deilliant dysgu 5 [UKPSF: Dimensiwn A5] 
Er mwyn dangos eich ymwneud â datblygiad proffesiynol parhaus, bydd rhaid i chi adfyfyrio ar o 
leiaf deg o'r pynciau wythnosol o'r cwrs yng ngham 1, a dylech recordio digwyddiadau hyfforddi 
cysylltiedig rydych wedi bod yn bresennol ynddynt, naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein (yn cynnwys 
gweithdai PGCert THE, neu ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus eraill neu gynadleddau 
addysgu). Dylai pob adfyfyriad fod tua 100 o eiriau. 

 
Cynllun gweithredu ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus yn y dyfodol (tua 500 o eiriau) 
Dylai hwn fod yn ddatganiad adfyfyriol yn nodi meysydd i chi eu datblygu yn y dyfodol, ac yn 
amlinellu cynlluniau ar gyfer hyfforddiant a phrofiad pellach mewn addysgu ym maes addysg uwch. 
Mae datblygiad parhaus yn hanfodol i sicrhau bod eich ymarfer addysgu yn datblygu gan fod maes 
addysg uwch yn newid. Mae'n angenrheidiol sicrhau eich bod yn meddu ar y wybodaeth 
ddiweddaraf am dechnoleg, arloesi a thystiolaeth. Er nad yw'n ofynnol cynnwys cyfeiriadau yn y 
darn adfyfyriol hwn, byddai tystiolaeth o ymchwil gweithredol i addysgu ym maes addysg uwch yn 
gwella ansawdd eich gwaith.  
 
Gallai eich cynllun edrych ar y materion canlynol:  

• Meysydd nad oes gennych lawer o brofiad ynddynt neu nad oes gennych hyder addysgu 
ynddynt 

• Cynlluniau ar gyfer addysgu yn y dyfodol (e.e. cam 2 PGCert THE) 

• Cynlluniau i fynd i unrhyw seminarau/gweithdai/digwyddiadau sy'n canolbwyntio ar ddatblygu 
addysg (naill ai'n rhithiol neu wyneb yn wyneb). 

• Syniadau eraill ynglŷn â sut y gallech ddatblygu fel athro/athrawes (e.e. sefydlu grwpiau 
datblygu addysgu yn eich adran) 

 
Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig ar gyfer Addysgu mewn Addysg Uwch (tua 
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500 o eiriau) Rhaid i chi fapio eich profiadau ar y cwrs hwn yn erbyn dimensiynau'r UKPSF, sy'n 
disgrifio'r meincnod ar gyfer Safonau Addysgu Proffesiynol mewn AU. Dylai cwblhau'r modiwl yn 
llwyddiannus sicrhau eich bod wedi bodloni pob rhan o feini prawf disgrifydd 1 (cymrodoriaeth 
gysylltiol), felly rydym yn argymell eich bod yn ymgyfarwyddo â'r ffurflen hon ar ddechrau'r cwrs fel 
bod modd i chi ddewis enghreifftiau o addysgu sy'n cynnwys pob un o'r rhannau perthnasol. Sylwer 
fod y deilliannau dysgu a'r meini prawf asesu ar gyfer cam 1 yn fwy na gofynion disgrifydd 1 yr 
UKPSF, gan fod y modiwl wedi ei gynllunio fel dull cynefino i staff addysgu Bangor, ac mae'n arwain 
at ddyfarniad o 30 credyd ar lefel 7.   
 
Cydnabyddiaeth ac Argymhellion  
Rhaid i chi gynnwys geirda gan eich ymgynghorydd addysgu. Dylech gyflwyno cynnwys eich 
portffolio i'ch cynghorydd addysgu pan fyddwch yn gofyn am y geirda, a ddylai gynnwys dilysiad 
o'ch ymarfer. Rhaid i'r geirda hwn fod yn amlwg yn unigryw i chi (nid copi templed safonol) felly 
mae'n rhaid i'r ymgynghorydd gyfeirio at enghreifftiau o'ch ymarfer unigol. Dylai'r geirda nodi'n 
benodol bod eich portffolio yn adlewyrchiad teg a gonest o'ch ymarfer a chadarnhau eich bod wedi 
bodloni deilliannau dysgu'r modiwl.  
 
Yn yr adran hon, gallwch hefyd gynnwys llythyrau eraill sydd yn cymeradwyo ac yn rhoi 
cydnabyddiaeth, megis negeseuon e-bost gan gydweithwyr a myfyrwyr, dyfyniadau gan fyfyrwyr 
mewn gwerthusiadau modiwl, enwebiadau, gwobrau, etc.  
 

Peidiwch â chynnwys atodiad. 
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5. Cyngor ar baratoi llyfr gwaith papur cam 2 
 

 

Dewis cyfnodolyn addysgeg 
Nodwch y cyfnodolyn rydych wedi ei ddewis a darparwch gyswllt i'r canllawiau i awduron 
 
Gallwch ddod o hyd i gyfnodolyn addysgeg yn eich maes eich hun trwy wneud chwiliad Google 
Scholar am un o allweddeiriau eich pwnc ac yna'r gair 'pedagogy' neu 'teaching'. (e.e. addysg 
cyfrifiadureg; ymchwil mewn addysgu Saesneg) neu gallwch ddewis ysgrifennu papur sy'n briodol o 
ran arddull a chynnwys i gyfnodolyn addysgeg cyffredinol fel Teaching in Higher Education neu 
Gylchgrawn Cymru ar gyfer Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch (sy'n derbyn erthyglau yn 
Saesneg neu Gymraeg).   
 
Sylwer, waeth beth yw gofynion y cyfnodolyn rydych yn ei ddewis, dylai eich papur ar gyfer yr 
asesiad fod rhwng 4000-6000 o eiriau (ac eithrio'r crynodeb a'r cyfeiriadau). 
 
Rydym yn eich annog yn gryf i gyflwyno eich papur addysgeg i'r cyfnodolyn o'ch dewis, ond nid yw 
hyn yn hanfodol at ddibenion y PGCertTHE. Byddai cyhoeddiad addysgeg yn cryfhau eich CV pa 
bynnag fath o gontract sydd gennych, gan ei fod yn dangos ymwneud ag ysgolheictod addysgeg a 
fyddai'n ddefnyddiol wrth geisio am swydd neu dyrchafiad yn y dyfodol. 
 

Papur addysgeg (4000-6000 o eiriau ac eithrio'r crynodeb a'r cyfeiriadau) 

Dylai eich papur academaidd adlewyrchu arddull, cynnwys a fformat y gwaith a gyhoeddir yn y 
cyfnodolyn rydych yn ei ddewis, er y dylai'r nifer geiriau fod rhwng 4000-6000.  
Mae'r union fath o bapur sydd ei angen ar gyfer yr asesiad yn hyblyg: gallech gyflwyno astudiaeth 
ymchwil empirig, adroddiad adfyfyriol, pwynt dadl, adolygiad llenyddiaeth, etc.  
 
Yn eich papur cam 2, rhaid i chi ddarparu tystiolaeth yn benodol o wybodaeth am ddulliau 
gwerthuso effeithiolrwydd addysgu (K5) a'r gwerthoedd proffesiynol sy'n ymwneud â defnyddio 
dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a chanlyniadau ymchwil, ysgolheictod a datblygiad proffesiynol 
parhaus (V3), oherwydd efallai na chawsant eu cynnwys yng ngham 1.  
 

Ffurflen Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig (UKPSF) 
Erbyn diwedd cam 2, rhaid eich bod wedi ymdrin â holl ddeilliannau dysgu'r rhaglen a darparu 
tystiolaeth i ddangos eich bod wedi bodloni holl ddimensiynau perthnasol yr UKPSF ar gyfer 
disgrifydd 2, sy'n dynodi'r safonau priodol i ennill cymrodoriaeth.  Dylech grynhoi'r dystiolaeth hon 
yn y tabl, gyda pharagraff byr am bob disgrifydd. Sylwer y dylai K5 a V3 fod wedi cael sylw yn eich 
papur cam 2, ond ar gyfer y dimensiynau eraill, gallwch gyfeirio at dystiolaeth yn eich portffolio cam 
1 neu ymarfer addysgu diweddarach.  
 

Cyfeiriadau ac Argymhellion 
RHAID i chi gynnwys geirda/llythyr cymeradwyo gan eich cynghorydd addysgu. Mae hwn yn rhan 
hynod bwysig o'ch cyflwyniad oherwydd ei fod yn darparu dilysiad o'ch ymarfer. Rhaid i chi 
gyflwyno eich papur cam 2 i'ch cynghorydd addysgu pan fyddwch yn gofyn am y geirda hwn. Dylai'r 
geirda nodi'n benodol bod eich asesiadau'n cyflwyno adlewyrchiad teg a gonest o'ch ymarfer ac yn 
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bodloni gofynion disgrifydd 2 yr UKPSF. Rhaid i'r llythyr hwn fod yn amlwg yn unigryw i chi (nid copi 
templed safonol) felly mae'n rhaid i'r cynghorydd gyfeirio at enghreifftiau o'ch ymarfer unigol.  
Yn yr adran hon gallwch hefyd gynnwys llythyrau eraill sydd yn cymeradwyo ac yn rhoi 
cydnabyddiaeth, megis negeseuon e-bost gan gydweithwyr a myfyrwyr, dyfyniadau gan fyfyrwyr 
mewn gwerthusiadau modiwl, enwebiadau, gwobrau, etc.  
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Atodiad I. Llyfr gwaith portffolio cam 1 (XVE-4008) 
Atodiad II. Taflen farcio portffolio cam 1 
Atodiad III. Llyfr gwaith papur cam 2 (XVE-4009) 
Atodiad IV. Taflen farcio llyfr gwaith papur cam 2 
 
Atodiad V. Acronymau 

Fel llawer o sefydliadau proffesiynol, ceir llawer o deitlau ac enwau hir a gânt eu byrhau'n 
acronymau er hwylustod. Yn y llawlyfr hwn, byddwn yn ceisio rhoi'r enw llawn i chi a'ch atgoffa am 
yr acronym ar ddechrau adrannau newydd, ond bydd rhaid i ni ddefnyddio'r fersiynau byr ar 
brydiau.  
 

• AU = Addysg Uwch 

• CELT = Canolfan Gwella Addysgu a Dysgu Prifysgol Bangor 

• PGCert THE = Tystysgrif Ôl-radd Addysgu mewn Addysg Uwch 

• XVE4008 = Modiwl Addysgu a Dysgu mewn AU yw cam 1 y PGCert THE  

• XVE4009 = Modiwl Gwella Ymarfer Academaidd yw cam 2 PGCert THE 

• NMC = Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 

• AAU = Academi Addysg Uwch 

• Advance HEA = Asiantaeth a ffurfiwyd yn sgil uno'r AAU, yr Equality Challenge Unit a'r 
Leadership Foundation yn 2018. 

• AAU = Academi Addysg Uwch yw'r teitl sy'n gysylltiedig â chymrodoriaeth 

• Disgrifydd 1 = Meini prawf sy'n rhaid eu bodloni er mwyn ennill statws Cymrawd Cysylltiol yr 
AAU 

• Disgrifydd 2 = Meini prawf sy'n rhaid eu bodloni er mwyn ennill statws Cymrawd yr AAU 

• A1, A2, A3, A4, A5 = Y pum maes gweithgaredd a restrir yn yr UKPSF 

• K1, K2, K3, K4, K5, K6 = Y chwe dimensiwn o wybodaeth graidd a restrir yn yr UKPSF 

• V1, V2, V3, V4 = Y pedwar gwerth proffesiynol a restrir yn yr UKPSF 
 
Atodiad VI. Diogelu data a phreifatrwydd 
 

Datganiad preifatrwydd: Cedwir yr holl ddata yn y lle cyntaf gan dîm y cwrs yn yr Ysgol 
Addysg a chan y tîm Gwobrwyo a Chydnabod Addysgu (RRT) yn y Ganolfan Gwella Addysgu a 
Dysgu (CELT) ym Mhrifysgol Bangor. Rheolir y data hyn yn unol â Deddf Diogelu Data 2018.   
 

Gwaith a gyflwynir:  caiff y cyflwyniadau hyn eu cadw gan Turnitin ar ran y brifysgol, a 
defnyddir y data hyn i gwneud gwiriadau ar lên-ladrata yn y dyfodol.  Y brifysgol/myfyriwr 
sydd berchen unrhyw ddata a gedwir gan Turnitin ac mae Turnitin yn cydymffurfio â safonau 
diogelu data yr Unol Daleithiau, yr Undeb Ewropeaidd a'r Swistir.  Gall myfyrwyr ddewis 
cyflwyno gwaith yn ddienw a gallent ofyn i'r gwaith gael ei ddileu o Turnitin ar ôl cyfarfod y 
bwrdd arholi (cysylltwch â Chyfarwyddwr y Cwrs PGCert THE am ragor o wybodaeth). Gellir 
argraffu eich gwaith i'w ystyried yn y bwrdd arholi a chan y Grŵp Gwobrwyo a Chydnabod 
Addysgu sefydliadol. Efallai y caiff eich gwaith ei rannu o fewn y sefydliad at ddibenion rheoli 
ansawdd ac os bydd apêl. Gellir e-anfon eich gwaith trwy e-bost at adolygwyr allanol ac/neu 
arholwyr/cynghorwyr fel bo'r angen i ddyfarnu'r gymrodoriaeth a sicrhau ansawdd y cynllun.  
Gellir rhannu eich gwaith hefyd gydag Advance HE fel rhan o'u gweithdrefnau sicrhau 
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ansawdd. Gellir cysylltu â rhai a gyflwynodd waith o safon eithriadol uchel i ofyn am gael 
defnyddio eu gwaith yn ddienw mewn hyfforddiant neu fel enghreifftiau i fyfyrwyr yn y 
dyfodol.  
 
Mae data personol yn y cyd-destun hwn yn cyfeirio at eich enw, teitl, cyfeiriad e-bost, adran, 
categori a dyddiad y gymrodoriaeth a chymwysterau cysylltiedig (e.e. PGCertTHE). Cedwir 
data personol gan yr Ysgol Addysg a'r tîm Gwobrwyo a Chydnabod Addysgu ar ôl i chi 
gofrestru ar y rhaglen. Cedwir y data hyn trwy gydol cyfnod eich astudiaethau ac/neu eich 
cyflogaeth ym Mhrifysgol Bangor. Caiff y data personol hyn hefyd eu rhannu ym Mhrifysgol 
Bangor at ddibenion diweddaru eich cofnod Adnoddau Dynol a hysbysu eich adran a/neu 
reolwr llinell am eich cymhwyster i addysgu. Gall y tîm Gwobrwyo a Chydnabod Addysgu 
ddefnyddio'r wybodaeth hon hefyd i'ch gwahodd i gymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol 
parhaus pellach, graddio neu weithgareddau adolygu (heb unrhyw ymrwymiad).  Ar ôl i chi 
gwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, anfonir eich data personol at Advance HE er mwyn iddynt 
hwy ddyfarnu eich cymrodoriaeth i chi.  Cedwir eich data wedyn ar eu cronfa ddata ar-lein a 
dim ond staff perthnasol HE Advance a'r cyswllt sefydliadol yn y sefydliad sy'n eich cyflogi 
fydd yn gallu eu gweld.  
 

Bydd data di-enw'n cyfrannu at ystadegau yn nodi nifer y cymrodoriaethau/cymwysterau a 
ddelir ar lefel adrannol a sefydliadol.  Gall y data hyn gael eu defnyddio tu allan i'r sefydliad, 
ond byddant yn ddienw ac ni fydd modd adnabod unigolion mewn unrhyw ffordd.   
Mae hawl gennych i ofyn am gael gweld eich data personol, i gywiro neu ddileu eich data, neu 
i gyfyngu ar y defnydd a wneir o'ch data.  Ond dylech gofio y gall dileu data achosi effeithiau 
cytundebol, gan na fydd gan y sefydliad unrhyw dystiolaeth o'ch cymwysterau addysgu.  
Anfonwch e-bost at Gyfarwyddwr y Cwrs a'r Rheolwr Gwobrwyo a Chydnabod Addysgu i 
gyflwyno ceisiadau sy'n ymwneud â'ch data. 

 
  



Llawlyfr Tystysgrif Ôl-radd Addysgu mewn Addysg Uwch 2020-2021 
 

18 

 

Atodiad VII. Apeliadau a chwynion 
 

1a) Dylech godi unrhyw bryderon am eich marc gydag un o gyfarwyddwyr y cwrs yn ysgrifenedig 
(trwy lythyr neu e-bost). Ymchwilir i'r sefyllfa a chywirir unrhyw wallau, ymdrinnir ag unrhyw 
gamddealltwriaeth a rhoddir unrhyw gamau lliniaru ar waith fel y bo'n briodol, neu cyfeirir y 
gwaith at 3ydd FHEA i gadarnhau'r marciau. Cewch eich hysbysu am y canlyniad cychwynnol a'r 
camau gweithredu o fewn pythefnos. Gall cael adborth gan 3ydd aelod staff gymryd ychydig 
mwy o amser i'w drefnu. Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad y broses hon, gallwch ofyn i'r 
arholwr allanol ystyried eich achos.  

 
1b) Fel arall, os nad ydych eisiau trafod y mater gyda chyfarwyddwr neu ddirprwy gyfarwyddwr y 

cwrs, gallwch gysylltu â'r tîm Gwobrwyo a Chydnabod Addysgu neu Bennaeth yr Ysgol Addysg 
i gyflwyno eich cwyn, eich pryderon neu eich cwestiynau. 

 
2) Os na fydd hyn yn arwain at ganlyniad boddhaol, yna dylech gyflwyno apêl ffurfiol trwy'r 

brifysgol i wirio am unrhyw wallau (gwallau cyfrif neu wallau ffeithiol), amgylchiadau lliniarol 
nad yw'r arholwyr eisoes wedi eu hystyried, neu ddiffygion/afreoleidd-dra yn yr ymddygiad, y 
cyfarwyddiadau, neu'r cyngor ar gyfer yr asesiadau (cyfeiriwch at God Ymarfer Cwynion ac 
Apeliadau Prifysgol Bangor a'r Drefn Gadarnhau ac Apelio). Caiff apeliadau eu hystyried gan y 
Dirprwy Is-ganghellor (Addysgu a Dysgu) neu ei enwebai ac yna cânt naill ai eu gwrthod neu 
eu cyfeirio'n ôl at y bwrdd arholi i'w hailystyried, neu eu cyfeirio at Banel Apêl y Senedd. 
Cewch eich hysbysu'n ysgrifenedig o ganlyniad terfynol y drefn hon a phenderfyniad y bwrdd 
arholi a gafodd ei ailgynnull neu fwrdd arholi newydd.  

 
3) Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon ar ôl i'r drefn hon gael ei chwblhau, yna gallwch gyflwyno 

cwyn naill ai i Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol neu i Advance HE, os yw'n ymwneud â'r 
safonau, gofynion polisi, neu os yw'n gwyro oddi wrth y broses achrededig fel yr amlinellwyd 
yn y llawlyfr hwn. 
 

Atodiad VIII  Canllawiau i gynghorwyr addysgu 
 
 


